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„Amikor a messiási kor eljöttét je l
ző sófár megszólal, a változásnak 
szemmel láthatónak kell lennie. A 
jeruzsálemi rabbinak, amint a só- 
fárt meghallva kitekint ablakából a 
piactérre, meg kell győződnie arról, 
hogy a világ megújult. Ha másként 
van, csalódottan tér vissza a m un
kájához. A szellemi észlelés és az 
érzéki észlelés közötti rangbeli kü
lönbségnek meg kell változnia. A 
kritikai gondolkodás bírálja a theo- 
reint mint elvont látást, a napnyuga
ti gondolkodásnak ezt az évezredes 
ideálját, és azt kívánja, hogy a világ 
láthatóan más legyen.”

„Elfogadni a szerény alrendszeri 
státuszt annyi, mint kibékülni az 
adott keretekkel. Megannyi kisebb
ség élhet így egymás mellett mar- 
ginalizáltan, az elvont gépezetek 
- az állam, a piac és a bérmunka 
mechanizmusai -  pedig sértetlenül 
működhetnek tovább. M ondjuk ki: 
a gettó a kormányzási mentalitás 
szerves része.”
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I.





A FELIRAT ÉS 
AZ ELJÖVENDŐ EGYETEMES

Nem tudlak megérteni -  mondta Davin. -  
Hol azt hallom, hogy az angol irodalom ellen be
szélsz,, most meg az ír besúgók ellen van kifogá
sod... Ha meggondolom, hogy hogy hívnak és mi
félegondolataid vannak... Ír vagy te egyáltalán?”

(James Joyce: Ifjúkori önarckép)

Miként lehetséges, hogy egyszerre tulajdonítanak kitüntetett 
szerepet az identitás irodalmának, és állítják, hogy lehetetlen 
az azonosság bevezetése a különbségek folyamába? Az írásban 
talán az identitás létrejövésének vagy lassankénti eltűnésének, 
feladásának kellene testet öltenie, az azonossá válás erőterének. 
Nem az a cél hát, hogy az írás eljusson a „zsidó vagyok7„nem 
vagyok zsidó” kinyilvánításához, hanem éppen az, hogy túljus
son az igenlés és a tagadás kettősségén. A zsidót nem kell sem 
a szenvedés allegóriájaként, sem az összeesküvés mintájaként 
bemutatni. Az egyetlen szó, amely az erőtér írásában leépíthe- 
tetlen maradhatna relacionális jellege folytán, már eleve a M á
sikhoz való viszonyban képeződik. A zsidót nem kell idézőjellel 
írni, mert a szubsztanciálissá válás, a rögzítés is egy mozzanata 
a különbségek mozgásának. Ez egy program. Az eljövendő írás 
programja, amely a zsidó és a nem-zsidó szembeállítása helyett 
egy kiszámíthatatlan mozgást jelenít meg, a szemitizálódás és a 
disszemitizálódás folyamatát. Olyan megismételhetetlen szingu- 
laritások mentén alakíthatja ki magát, amelyek mindig többek 
puszta egyediségnél, sőt az Egyetemessel való kereszteződés le
hetőségei. Eljövendő írás és eljövendő identitás. Ez a program 
egy logika kibomlása. Nem a sokféleség rutinossá tett dicsére
te, hanem az azonos és a Másik közti feszültséggel teli viszony 
alakulásának megragadása. Nem az azonos vagy a Másik keres 
olyan lehetőségeket, amelyekben megteremthető a közös érte
lemtér, hanem sokkal inkább egy eredendő erő az, amely kiala
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kítja az azonost és a Másikat logikájának kiteljesedése folyamán. 
Villámszerű erőként új fényt vet a már létező térviszonyokra is. 
Cikázása átírja őket, elágazásaiban áramjegyeket hagyván a tes
teken. Hallás- és látászavarok létrejöttével is számolhatunk, mert 
az erős fény- és hanghatás károsíthatja az érzékszerveket. Ennek 
az erőnek a hatása tehát elviselhetetlenné válhat, ajándék és ve
szélyforrás egyszerre. Cikkcakkjainak kibontakozása inherens 
nehézségekkel terhes. Az Ellehetetlenítő belülről vet akadályokat 
elébe, és megtörténhet, hogy kibomlása már a kezdet kezdetén 
kudarcba fullad. Ereje ez esetben puszta potencialitás marad, 
nem teremtés, hanem csupán a teremtés reménytelen vágya.

Az eljövendő identitás programja nem korlátozódik az írás
ra, hanem a műalkotás mint olyan lehetősége. Ugyanakkor nem 
csupán a kibontakozás felmutatása lehetséges, hanem az iden
titáslogika megszakadása is, s ezzel kudarcainak feltérképezé
se. Ilyen jellegű megszakadászavart a zenében is fellelhetünk. 
Schönberg Egy varsói túlélő (A Survivor from  Warsaw, op. 46.) 
című, számunkra paradigmatikus műve a határokat feszegetvén 
kísérel meg választ adni a kérdésre, hogyan lehetséges zene egy
általán -  nem „Auschwitz után”, hanem „magáról Auschwitzról”. 
A műben, látszólag, az emlékezet eleveníti fel az identitás vissza
nyerését. A táborbanlevőket szólítják, az öregeket és a betegeket 
is. Talán túlságosan lármázva jönnek, talán túl lassan, talán túl 
izgatottan, mindenesetre néhányukat ütlegelni kezdik („It was 
painful to hear them groaning and moaning”). Ők mind meg
halnak. A halottakat eltávolítják, az életben maradiakat pedig 
újraszámolják, hogy kiderüljön, hányuknak kell a gázkamrákba 
menni. Az őrök mind gyorsabb és gyorsabb számolást köve
telnek („»Abzählen!«”), és hallhatjuk a számokat is: egy, kettő, 
három, négy... -  majd újra, elölről. Egyszer csak, váratlanul, a 
halálraítéltek elkezdik énekelni a Smá Jiszráélt. Ezzel zárul az 
Egy varsói túlélő.

A lényegi kérdés: ki a túlélő? A „zsidó” szó egyszer sem je 
lenik meg, sem német, sem angol nyelven. Az Identitás post 
eventum  érkezik, reményteljes imával. Schönberg műve eny- 
nyiben pusztán tautologikus lenne: az őrök nem érintették meg 
az érinthetetlent. Az eltárgyiasító, erőszakos Másik nem érint
heti meg az Identitást, még csak meg sem nevezheti nyelvével.
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A mű végén elhangzó ima által az Egy nép szól az Egy isten
hez. A Másik, aki szelekciót végez, számoltat, már eleve elvéti 
ezt az Egy-Identitást, pontosan azzal, hogy számokat vezet be. 
Egy, kettő, három, négy... -  így nem oszthatja fel azt, ami túl van 
minden divízión. A halálraítéltek énekelnek, de hangjuk mintha 
tovább szólna. A redukálhatatlan, halhatatlan, valós mag szól, 
amely túl van ütlegelésen, megalázáson és halálon. Ez a redu
kálhatatlan hang oly erőteljes, hogy Schönberg művét is megal
kotja. Nem Schönberg alkotja az Egy varsói túlélőt, hanem jóval 
inkább az identitásmag hozza létre a zenemű alkotóját. Ugyan
akkor a mű meghaladja a tisztán tautologikus állítást. Noha az 
emlékezet eleveníti fel a történteket, a mű éppen az emlékezet 
korlátozottságával nyit („I cannot remember eVrything”). Majd 
hozzáteszi, hogy szinte mindvégig tudattalan állapotban volt, 
egyetlen dologra emlékezik csupán: a régi imára, amelyet olyan 
sok éven át elhanyagoltak, az elfeledett hitvallásra. („I must have 
been unconscious most of the time. I remember only the gran- 
diose moment when they all started to sing as if prearranged, 
the old prayer they had neglected fór so many years, the for
gottén creed!”) Ilyen módon Schönberg radikálisan kitágítja a 
mű első pillantásra rendkívül rövidnek tűnő idősíkját. Az ön
magát elbeszélő és éneklő Identitás évekig a felejtés áldozata 
volt, évekig figyelmen kívül hagyták. A tudattalanra való utalás 
még erőteljesebb jelentéseket foglal magába. Tagadták. Kizárták. 
Elfojtották. Az elénekelt időtartama és az éneklés időtartama is 
erőtlenül rövid maradna e kitágítás nélkül. Ez az értelmezés más 
fényt vet a következő sorokra is. A túlontúl magától értetődő 
interpretáció, amely úgy véli, hogy a narrátor az ima után került 
a varsói csatornákba, voltaképpen erőszakot tesz a mű időrend
jén. Az Identitás az, amely oly sokáig földalatti rejtőzködésre 
kényszerült („Bút I have no recollection how I got underground 
to live in the sewers of Warsaw fór so long a time”). Ez a föld
alatti életmód tehát még a valódi emlékezet nélküli időkben 
zajlott. Unconscious!underground: Schönberg bevezet egy topo
lógiát. Az Identitás a felejtéssel járó tagadás okán a lenti világ 
csatornáiban tengődött. Ekképpen megfordul az áldozatiság és 
a menekülés szerepe. Az Identitás addig volt áldozat, amíg fel 
nem törhetett a Smá Jiszráél imán keresztül. A szöveg későbbi

9



részében újra megjelenik a tudatosság hiánya. Az elénekelt ala
nya az ütlegelésre emlékezik, ám az éneklés alanya, az Identitás
mag megismétli a mű elején levő mondatot. Hozzáteszi, hogy 
végig tudattalan volt („I must have been unconscious most of 
the time”). Az ismétlési kényszer itt sajátos módon a tudatosság
hiány rögzítésére irányul. Valamivel előbb az Identitás mintha 
önmagát ostorozná: hogyan alhatott, amikor a táborlakókat el
választották gyerekeiktől, feleségüktől, szüleiktől? Ám a mondat 
kétértelmű, mintha az ellenkező értelemre is utalna. A „...how 
could you sleep?” azt is jelenti, hogy „hogyan is alhattál volna?” 
Az Egy erőszakos divízióját már nem hagyhatta annyiban az 
Identitás. Nem hagyta magát többé a földalattiba fojtani, hanem 
a felszín felé igyekezett. Csak a látszólag magától értetődő ér
telmezés számára lehet különös, hogy a mű végéhez közeledve 
az éneklés alanya a tudatossá válásról beszél. Pontosan akkor, 
amikor az ütlegelés után elhangzik, hogy mind meghaltak, az 
éneklés alanya félig tudatos lesz („There I lay halfconscious”). A 
földön feküdt ugyan, de már nem volt földalatti elfojtásban. Az 
a táborlakó, akinek testét az elfojtott tudattalan egy időre meg
szállta, már nem szól, nem szólhat többé.

Éppen amikor a számolás, az Egy részekre való erőszakos 
felosztása egyre gyorsabbá válik, éppen ebben az elviselhetet
len pillanatban tör fel az Identitás. Smá Jiszráél. Emlékezünk: 
a mű kezdetén azt hangsúlyozta az éneklés alanya, hogy csakis 
erre a pillanatra emlékezik. Mint az elemzők rámutattak, a gyö
keresen különböző záró rész mássága zeneileg is zsidó jelleggel 
bír. Schönberg alkotó módon kezeli az imát, és kiemeli, hogy 
mi az, aminek a szívekbe be kell íródnia. Az ima így fejeződik: 
„...akár lefekszel, akár fölkelsz”. Az Identitás éneke ekképpen zá
rul magába. Önnön erősségére figyelmeztet, arra, hogy -  ha a 
földön fekszik is -  nincs, ami megsemmisíthetné. Akkor is jelen 
van, még ha másként is, mint a felkeléskor. Az Egy varsói túlélő 
ezért nem az emlékezet visszatekintése az identitás visszanye
résére, hanem benne az Identitás az önaffirmáló emlékezet. Mi 
a túlélő, mi „él túl”? A varsói túlélő maga ez az Identitás, nem 
más. Schönberg levelezéséből kitűnik, hogy a legnagyobb csoda 
a számára az volt, hogy a zsidókban, akik évekre elfeledkeztek 
önazonosságukról, a halállal szembenézvén feltört az Identitás
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emlékezete (Levél Kurt Üstnek, 1. 11. 1948.). Schönberg művé
ben a Másik úgy jelenik meg, mint tiszta negatívum. Nem jön ki 
a száján az Identitás neve („Zsidó”), legfeljebb annyiban hat ki az 
érinthetetlen magra, hogy a felosztás algebráját kísérli meg rá
kényszeríteni, de mindhiába. Itt az jelenik meg, amit Badiou no
minális szakralizációnak nevezett, a „zsidó”-ról mint kivételes 
jelölőről szólván.1 A név szentsége szélsőséges módon a negatív 
teológia eszközével fejeződik ki: a puszta hallgatás segítségével. 
A tábori események ennyiben mindössze apropóval szolgálnak 
az eredendő feltöréséhez. Az identitás nem a Másikhoz való 
viszonyban alakul, aki erőszakos viszonyulásával egyszerre ta
gadná és affirmálná, hanem a tudatosságfokok intimitásában.2 
Mintha a mű szemernyire sem felelne meg a schönbergi zenére 
vonatkozó adornói értékelésnek, amely szerint a schönbergi zene 
a nem-azonosságban rejlő azonosság.3 A mű nem marad meg az 
esztétikum felfüggesztésével létrehozott mítosszal szembeni til
takozásnak, hanem maga is megalkotja a redukálhatatlan valós 
mag mítoszát. Ez csak úgy lehetséges Schönberg számára, hogy 
a halálraítéltek zsidóságát teljesen elvágja a Másik tekintetétől, a 
tudattalanként, a földre kényszerítetten is tovább élő, megváltó 
Identitás halhatatlanságával semmissé teszi a foglyokon elköve
tett erőszakot. A záró rész hamis katarzisa abból fakad, hogy a

1 BADIOU, Alain 2005. Circonstances, 3. Portées du mot «juif». Leó 
Schéer, Paris

2 Ennek összefüggése Schönberg identitástudatával: STRASSER, Mi- 
chael 1995. A Survivor from Warsaw as Personal Parable = Music & 
Letters, 76. 52-63.

3 ADORNO, Theodor Wiesengrund 1970. Arnold Schönberg = Uő: 
Zene, filozófia, társadalom. Gondolat, Bp., 132. Ezen elvárás zenei be
teljesítésének sokkal inkább Mahler Das Lied von dér Erde című műve 
felel meg. A mű kapcsán Adorno azt írja, hogy Mahler a kínai pen- 
taton hangzásban fedezte fel a kosztümöt, maszkot, amely kifejezheti 
zsidó identitásának gyökértelenségét, másságát. Az igazán trauma- 
tikus csakis közvetítetten jelenhet meg -  akinél közvetlenül testesül 
meg az identitásról szóló beszéd, az hazudik identitásának rendkívüli 
nehézségeit hangoztatván. És ez az identitárius logika talán fordít
va is megvalósulhat: mi, akik zsidókról írunk, kínaiak vagyunk, akik 
számára túlontúl fájdalmas a pentaton hangzás. Mi, kínaiak.
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végig tiltás alá helyezett Zsidó feltöréseként teljesedik ki, hogy 
látszólag meghaladja az erőszak logikáját, az érinthetetlen Iden
titásmaggal ellenállva. A kalkulatív módon megalkotott katarzis 
voltaképpen a Másiktól való megtisztulás, nyelvi és nem-nyelvi 
vonatkozásában egyaránt. Az, aki a város csatornáiban bujkált, 
most önazonosságának imájában jut a felszínre. Ő volt az áldo
zat, a magánvaló Zsidó, s most énekében megmenekül. „Az esz
tétikai stilizációs elv révén s még inkább a kórus ünnepi imája 
nyomán a felfoghatatlan sors mégis úgy jelenik meg, mintha va
lamilyen értelme lett volna; megdicsőül, s ezáltal valami elvész a 
borzalomból [...]. Még a kétségbeesés hangja is lerója adóját az 
elvetemült affirmációnak. [...] [Ejlmosódik a különbség hóhér 
és áldozat között.”4 A mű tautologikus voltát a tudatosság bel
terjes változásai végső soron csupán színesítik. Valamikor egy 
kritikai olvasat megmutathatja majd, hogy az elfojtott feltörése 
nem a gyógyulás része, hanem csak szimptóma, amely traumát 
okozva került felszínre.

Felix Nussbaum önarcképén (Selbstbildnis mit Judenpass) 
az identitás logikája radikálisan eltérő módon bomlik ki. Első 
pillantásra úgy tűnhet, hogy a festmény megreked a mozdulat
lanságban. A felhők, a fal, a ház, a kalap sötétjéből egy pillantás 
emelkedik ki, s mintha egyedül az arc kidomborodása utalna 
valamilyen változásra. Azonban a figyelmes tekintet számára 
feltűnhet, hogy a sötétségből kilépő emberalak éppen úton van, 
és csaknem a mi kedvünkért torpan meg: visszafordul, hogy 
pillantása kereszteződhessen a mi pillantásunkkal. Az úton-lét 
sebességéhez a visszafordulás, vagy legalábbis az oldalra fordu
lás finomabb sebessége csatlakozik, más irányba hajlítva a test 
mozgását. A kép kísértetiessége nem a sötét környezet hatása, 
hanem annak eredménye, hogy a zord, élettelen környezet elle
nére valami élő bukkan fel. Unheimlich, mert az otthontalanság 
közepette visszatér az elnyomott.

A visszaforduló a kezében egy fehér dokumentumot tart. 
Ez a Judenpassy amely a kép címében is szerepel. A következők 
találhatók rajta: Felix Nussbaum neve, egy fénykép, a 2985-ös

4 ADORNO, Theodor Wiesengrund 1970. Elkötelezettség = Uő: A 
művészet és a művészetek. Helikon, Bp., 128.
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szám és JUIF -  JOOD. A festmény így két portrét foglal magába, 
az egyik a fényképen levő, a másik pedig a visszaforduló ember
alaké. A két arc egészen közel van egymáshoz. Egy odavetett 
pillantást követően is azt a következtetést vonhatnánk le, hogy 
a fénykép az emberalak megismétlése. A két arc szinte csak a 
mozgás tekintetében különbözik, a fénykép alanyából hiányzik 
a visszafordulás aktusa, noha a két megörökített arc ugyanabból 
a testhelyzetből fakad. A fénykép alanya csupán tárggyá lett a 
fényképezés számára, míg a visszafordulásban a nekünk meg
nyíló arc jelenik meg. Nussbaum tesz egy elementáris gesztust: 
magára mutat. Bal kezében a Judenpass, jobb kezének mutatóuj
ját pedig önmagára irányítja. Ebben a mozdulatban rejlik a kép 
titka. Ha ugyanis a két arc hasonlóságát már az első odavetett 
pillantás felismeri, ha a két arc ismétli egymást, akkor Nussbaum 
mozdulata teljességgel felesleges. Mégis, épp e gesztus felesleges
sége, mely túlmutat a szükségesen, az elvárhatón, eredményez 
egy lényegi többletet. Azt sugallja ugyanis, hogy a két arc m in
dennemű hasonlóság ellenére sem kapcsolható össze pusztán az 
egymás mellé való állítással. A többletgesztus megkérdőjelezi az 
összekapcsolás könnyedségét, rámutatván arra, hogy a két kép 
közti közvetítéshez be kell avatkozni. Mintha korántsem lenne 
egyértelmű az összefüggés, hiszen a fényképet a Másik készítet
te, és a Másik számára készült. A fényképezkedés során, mondja 
Roland Barthes, kicsiben átélem a halált, a fényképész bebalzsa
mozza testemet, előkészíti a minket túlélő világ számára. Nuss
baum ezzel szemben önarcképet fest, megalkotja azt a keretet, 
amelyben a tárgyiasított arc, valamint a visszaforduló, a néző 
tekintete számára megnyílni kívánó arc egyaránt megjelenhet. 
Többletgesztus a keret megerősítése, összekapcsolás, mely ép
pen a kapcsolat törékenységére mutat rá. „Azt mondják, hogy 
én vagyok ez, Félix Nussbaum, a 2985-ös számú: JUIF -  JOOD.” 
Az a veszély fenyeget, hogy Nussbaum megreked a passzivitás
ban, a róla kimondottak áldozata marad mint azonosított zsidó. 
Nussbaum viszont megalkot egy keretet, s ezzel a passzivitást 
egy aktivitás öleli fel. Egyrészt a többletgesztusnak az elvárton 
túli aktusával, másrészt pedig magának a festésnek az aktivitásá
val (mely, jól tudjuk, Nussbaum bujkálása során a szükségesen 
messze túlmutató tett volt). „Én vagyok az, aki összekapcsol.”
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A Selbst, aki a Selbstbildnis logikájában kibomlik, arra ösz
tönöz bennünket, hogy belássuk a két arc közti viszony esetle
gességét. Sem arra nem utal, hogy az emberalak nem zsidó vagy 
kevésbé zsidó (és hogy az igazolvány minősítése mély okokból 
eredően téves; „utoljára az úgynevezett »identitásomról«: az 
vagyok, akit zsidóként üldöznek, de nem vagyok zsidó”5 -  írja 
Kertész), sem arra, hogy jobban vagy legalábbis másként zsidó 
(egy „igen, de” szerkezettel), mint azt a dokumentum állítja. A 
festmény címe maga is kétértelmű. A mit Judenpass azt is jelent
heti, hogy a kép keretén belül található az önarckép, s ahhoz já 
rul -  mintegy kívülről, parazitaként -  a dokumentum, ám az is 
lehetséges, hogy a Judenpass konstitutív része az önarcképnek. 
Ez utóbbi esetben az anonim Másik dokumentuma az önma
gámról alkotott kép része, önmagamhoz való viszonyomba be
ékelődik a Másik általi azonosítás. A fénykép, mellyel a Másik 
tárgyává tesz, alkotóeleme szubjektivitásomnak. Kép a képben, 
a Másik képe önarcképemben. A festmény így egy erőtér kibon
takoztatásában vesz részt, azt sejtetvén, hogy magának a keret
nek a megalkotásában való részvétel jelenti az Ellehetetlenítő
vei szemben való ellenállást. Azzal, hogy felvázolja egy erőtér 
perspektíváját, már eleve lehetségesként mutat fel más erőtere
ket. Ezt jelentheti a falon túli, fehér virágba borult ág is, amely a 
dokumentum fehérjének ellenpontja: az identitás kibomlásának 
más erőtere. Nussbaum önarcképe az identitás grimasza. Nem 
tagadja, hogy a Másik általi azonosítás a mostani identitás része, 
de felmutatja egy eljövendő identitás lehetőségét is. Akkor majd 
talán egy más képet kell megfesteni, a Selbst más erőterével. El
jövendő kép és eljövendő identitás. Talán zsidóbb lesz, talán leg
zsidóbb, talán nem-zsidó. Erről nem esik szó. A villámló erő, 
amely a festményt áthatja, nem a Dávid-csillagnak a kabátra is 
szétterjedő sárgájából ered („Dávid, te fényes”). Ez a sárga is a 
Másik általi megjelöltség. A villámló fény tekintetünk és Nuss
baum tekintetének kereszteződéséből származik.

Kik vagyunk mi, akik a képet nézzük? Nussbaum negatív 
módon ugyan, de válaszol: akire pillant, aki számára megteszi a 
gesztust, nem lehet az anonim, eltárgyiasító Másik. Ez a Másik

5 KERTÉSZ Imre 1992. Gályanapló. Holnap, Bp., 235.
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ugyanis nem kérdőjelezi meg az összekapcsolás önkényességét, 
sőt tevékenyen részt vesz benne. Neki nem szükséges látnia a 
többletgesztusban rejlő aktivitást, ügyet sem vetne rá. A pillan
tás és a gesztus is számunkra való, de nem határozza meg, hogy 
kik vagyunk, hanem hagyja kibontakozni a mi erőterünket is. 
Louis Althusser a szubjektummá válás pillanatát az ideológiai 
interpelláció fogalmával jelölte. Ezt a megszólítást egy hétköz
napi példával demonstrálta: a rendőr azt kiáltja, hogy „hé, maga 
ott!”. „Ha feltesszük, hogy az elképzelt elméleti jelenet az utcán 
zajlik, a megszólított egyén hátrafordul. Ezzel az egyszerű 180 
fokos fizikai fordulattal szubjektummá válik.”6 Ám az inter
pelláció eseményével ellentétben Nussbaum visszafordulása 
éppen az erőszakos Másik útján való haladást szakítja meg. A 
visszafordulás teszi lehetővé a kísérteties visszatérést, az élő vá
ratlan felbukkanását a zord élettelenből. Nem őt szólítják meg, 
hanem sokkal inkább ő szólít meg: szünetet tesz, hogy elárulja 
számunkra titkát, az ellehetetlenítő hatalmon való felülkereke- 
dést. Ekképpen önnön szubjektivitásának alkotója, mi pedig 
azok vagyunk, akik láthatják az Ellehetetlenítővel szembeni ak
tivitást. Mi, a műalkotás befogadásának alanyai, befogadók, a 
vendégszeretet gyakorlói. Mi vagyunk az eljövendő másik, tehát 
olyan másik, aki nem hagyja rögzülni az önazonosságot, hanem 
nyitva tartja a jövő számára. Mi vagyunk a fa fehér virágzása, a 
dokumentum fehérje ellenében. Mi, in statu nascendi az ano
nim Másiktól eltérően. Agamben azt írja egy helyütt, hogy a 
fényképészet angyala a végső napon (azaz minden áldott nap) 
kezében tartja a fényképeket, kiemelvén a fényképezetteket a fe
ledés homályából.7 Nussbaum viszont önarcképén önmaga an
gyalává válik: éppen a fénykép tartásában ragadja meg „a moz
dulat eszkatologikus természetét”, és azt kívánja tőlünk, hogy 
emlékezzünk erre a mozdulatra és a hozzá társuló reményteljes 
pillantásra. A fény, Nussbaum esetében, nem a fényképből jön, 
a mozdulat pedig túlmutat a Másik általi tárgyiasításon. A mi

6 ALTHUSSER, Louis 1996. Ideológia és ideológiai államapparátu
sok = Kiss Attila Atilla-Kovács Sándor-Odorics Ferenc (szerk.): 
Testes könyv I. Ictus-JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 404.

7 AGAMBEN, Giorgio 2008. A profán dicsérete. Typotex, Bp., 31.
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befogadói tekintetünk az életet biztosító köldökzsinór, s ehhez 
járul az a mód, ahogyan a festői aktivitás teremti az identitást. 
Nussbaum művészete földalatti tevékenység volt. Nem az érint
hetetlen magként fennálló Identitása bujkált, hanem a földalatti 
rejtekhelyen adta át magát egy új identitás kibomlásának. An
nak, ami eljövendő.

*

Most egy olyan tér felé fordulunk, amely az irodalom terein 
túl található. Nem független egészen az irodalomtól, de lénye
gi többlete révén mégis meghaladja. Egy térbeli szingularitásról 
fogunk szólni, és a hozzá kapcsolódó írásról, egy feliratról. Ez a 
szingularitás egy város, egy utca, egy hely felirata -  egy felirat. A 
város Újvidék, az utca a Zsidó utca (y/inija JeBpejcKa), az épület 
a zsinagóga. A homlokzatán ez látható:

rten rrn TP3 ^ 
crayn

Noha a felirat most előttünk áll, mégsem gondolhatjuk, hogy 
megismételhető lenne. Hiszen éppen a lap fehérsége, melyen 
megkíséreltük feleleveníteni, éppen ez a fehérség tesz rajta erő
szakot. Az a mód, ahogyan kiragadtuk környezetéből, más fel
iratot tár elénk. Mert az a felirat, amely a zsinagógán látható, el
veszik a téglák rengetegében. Mintha minden betű egy-egy tégla 
lenne, s mintha jogtalanul emeltük volna ki őket eredendő tég
la-létükből. Ez a lap kiemeli a betűk feketéjét, de azt, ahogyan a 
téglák elnyelik a feliratot, nem tükrözheti. Mit sem jelentene, ha 
ehelyett egy képet mutatnánk be, mert akkor a képiség kiraga
dásával tennénk erőszakot. Ezért írtuk: egy szingularitásról lesz 
szó. És hozzátettük: egy hely, egy város, egy utca felirata. A ra
dikális szingularitás ellenáll az ismétlésnek. Ki tudja, talán még 
egy zsinagógamásolat felépítése sem segíthetne. Ugyanaz a mé
ret lenne, ugyanolyan téglákkal, de nem  ugyanaz a szingularitás.

Nem a látás tárgya az, ami nem jeleníthető meg újra, hanem 
magának a látásnak a szerkezete mutatkozik meg másként. E fe
hér lap a feliratra és a betűire irányítja a tekintetet, de a tekintet

16



gyökeresen más, amikor a helyszín, a zsinagóga helyének szingu
lá r is á b ó l néz. Látják-e, láthatják-e a feliratot? A kerítés előtt ülő 
ikonárus, a szőke lány, aki évekig a szomszédos balettintézetbe 
járt, a munkás, aki azért jött, hogy levágjon a zsinagógára felszö
kött borostyánból -  látták-e ezeket a betűket? Vagy még ponto
sabban: nézték-e ezeket a betűket? „Nézték-e” -  a kiragadás ér
telmében - ,  s ha igen, több volt-e ez egy pillanatnál, amely nem 
tud mást rögzíteni, mint hogy egy távoli világ betűi állnak előtte, 
melyekhez sosem fog hozzáférni. Hiába a tekintetek sokasága , 
az elnyelés, amelyben a felirat betűi eltűnnek, a tekintet egységes 
szerkezetét mutatja. Ugyanaz a hiány, a nézésnek ugyanazon el
maradása. Mert ha rá is pillantottak a feliratra, tekintetük máris 
továbbhaladt, és a betűk ismét a téglákba fagytak. Sőt, talán maga 
a zsinagóga is eltűnik az utca fényében, hiszen téglái a szomszé
dos épületek téglái is. A zsinagóga nem mint zsinagóga jelenik 
meg a tekintetek számára. Az ikonárus boldog, mert itt végre túl
adott a Szentháromságot ábrázoló képén, a szőke lány elmeséli, 
hogy régebben mindennap ide járt, ide, a balettintézetbe („bale
rina lehettem volna”), a munkás pedig bosszankodik, mert elha
nyagolta az egyre csak növekvő borostyánt. Az értelemrögzülések 
és értelemképződések folyamában sem a felirat, sem a zsinagóga 
nem több holmi képkockánál az utca végtelen fényében.

Azonban különös módon az újvidéki zsinagóga felirata ép
pen azokhoz szól, akik tudomást sem vesznek róla. Már az is, 
hogy a zsinagóga falán egyedül a felirat szólít fel bennünket 
értelmezésre, egyértelművé teszi a megszólítás szándékát. Az 
épület ornamentikájának megszakításával a felirat elkülönül a 
zsinagóga felszínének többi részétől. Az utca, a kívüllevők általi 
befogadásban bízik. A felirat fordításából pedig kitűnik, hogy a 
megszólítás gesztusa forma és tartalom egyaránt: „Mert az én 
házam neve imádság háza lesz minden nép számára”. Egy idézet 
az írásból, Izajás próféta könyvéből. A tekintetek végtelenében 
mégis akadhat egy módusz, a figyelő tekinteté, mely számára 
éppen a felirat mássága tűnik fel. A betűk ekkor elhagyják tég
la-létüket, és mint betűk mutatkoznak meg a tekintet számára, 
így idézi elő a felirat mássága a tekintet másságát.

A felirat az utca fényében áll, és az utcabelieket befogadásra 
szólítja fel. A felszólított, a megszólított kiléte nem lehet kétsé
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ges: „minden nép”. A felirat önmagáról, a házról szól, de egyben 
önmaga elégtelenségére is figyelmeztet. A házból még hiányoz
nak, csak majd ha minden nép benne lesz, akkor lesz teljes. A 
vendéglátás előzetes aktusa ez, egy hívó szó, amely talán túl sok 
vendéget vár a véges szingularitásba. Miért beszélhetünk itt a 
képtelenség egy fajtájáról? Mert ezek a betűk nem teszik lehe
tővé, hogy minden nép hozzáférjen a tárgyiasult híváshoz. Nem 
egyszerűen arról van szó, hogy nem tudnak válaszolni a vendé
gek hívásának aktusára, hanem arról, hogy a hívás el sem érke
zik hozzájuk. Úgy tűnik, hogy itt a vendéglátás erőszakká válik, 
mert csupán azt hívja, aki a feliratot elolvasni képes. S egyetlen 
nép tudja csak magának érezni a feliratot, éppen az, amelynek 
feladata a hívás lenne.

Jacques Derrida írja az idegenről: „olyan nyelven kell ven
dégszeretetet kérnie, amely definíció szerint nem az övé, ame
lyet a ház ura, a vendéglátó, a király, az úr, a hatalom, a nem
zet, az Állam, az apa stb. rákényszerít. Ez arra kényszeríti, hogy 
saját nyelvére fordítsa, és ez az első erőszak. A vendégszeretet 
kérdése itt kezdődik: mielőtt és azért, hogy befogadjuk őt, kér
nünk kell az idegentől, hogy megértsen bennünket, hogy be
szélje nyelvünket, e fogalom minden értelmében, minden ki
terjedésében? Ha beszélné már nyelvünket, mindazzal, amit ez 
magában foglal, ha már osztoznánk mindabban, ami osztódik 
egy nyelvvel, az idegen még idegen lenne és beszélhetnénk róla 
mint a menedék és a vendégszeretet tárgyáról?”8 Az idegenség 
alapvető paradoxona csapódik le: az idegen, amennyiben meg
ismernek belőle valamit, csakis nem-idegenségét ismerhetik 
meg, különben nem lenne idegen többé. Ha a bebocsátást kérő 
idegenhez a bebocsátást adók a saját nyelvükön szólnak, akkor 
az idegen csupán nem-idegenségében szólíttatik meg. Idegen- 
ségében érintetlen marad, s ezen érintetlenségét nem is fogad
ják, nem is fogadhatják be, különben megsemmisítenék. Vajon 
nem kellene-e nekünk is, Derrida nyomán, a zsinagóga feliratá
nak erőszakos  voltáról beszélnünk? A befogadó ház, a befoga

8 DERRIDA, Jacques 2004. Az idegen kérdése: az idegentől jött = 
Biczó Gábor (szerk.): Az Idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. Cso
konai Kiadó, Debrecen, 14.
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dó nemzet, mondja Derrida, amennyiben saját nyelvén hívja az 
idegent, nem áll készen a feltétlen vendéglátás (Yhospitalité sans 
condition) aktusára. Idegen maradna-e az idegen, ha beszélné a 
befogadó nyelvét? -  kérdezi Derrida. Az idegen, ha valóban ide
gen, nem tudja elolvasni a feliratot. Az idegen, ha már el tudja 
olvasni, már nem idegen, vagy legalábbis nem-idegenként olvas 
(továbbá képzeljük el, hogy valaki mégis megérti a feliratot, s 
betér: „én köszönni vendéglátást”). M inden  nép meghívása ezért 
csak egy nép általi hívás marad. A betű, az írás, a nyelv nem teszi 
lehetővé, hogy a hívó nép a többit is befogadni képes legyen. A 
zsinagógafelirat a közvetítésre való képtelenség , mások hívásának 
képtelensége. Minden nép, de egy nyelv. Ekképpen hosszabbítja 
meg a felirat a bábeli sorsot.

„Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép szá
mára.” Egy idézet az írásból, Izajás próféta könyvéből. A ven
déglátás aktusával, így várnánk el, egy nép hív minden népet -  
szemtől szembe. Szemtől szembe -  ennek azt kellene jelentenie, 
hogy közvetlenül, egy harmadik közreműködésére igényt nem 
tartva. A zsinagóga feliratából azonban pontosan a vendéglá
tás közvetlenségét hiányolhatjuk: a felirat az írást idézi, azon 
keresztül szól. Az idézett isteni alanya elmozdul a vendéglátás 
alanyához képest. Úgy tűnik számunkra, hogy az egy nép h e
lyett az hívja a népeket, akié a ház („...az én házam...”). A ház 
láthatatlan tulajdonosa hív, Ő az, aki minden népre vár. Ő maga 
nem egy az utcabeliek közül, de nem is a hívó betűk népe, ha
nem a távol levő Harmadik. „Az idézetek jelentős performatív 
erővel rendelkezhetnek...” -  írja Paul de Mán egyik, Hegelről 
szóló tanulmányában. Majd később hozzáteszi: „...viszont az 
idézetek nélkülözik a pozicionális erőt...”9 Sajátos feszültséget 
hordoz magában az erőtér, mely az idézet körül rajzolódik ki. A 
performativitás és a pozicionalitás kettősségében áll, amely több 
erő egyfelől, kevesebb erő másfelől. A Harmadikra való hivatko
zás, aki az íráson keresztül szól, erőt rejt magában, hiszen így a 
vendéglátás túlmutat önmagán. A hívás az Ő akarata is egyben. 
A hívás mögött áll tehát teljes autoritásával. Ugyanakkor a hívó

9 MAN, Paul de 2000. Hegel a fenségesről = Uő: Esztétikai ideológia. 
Janus-Osiris, Bp., 109.
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nép pozíciója gyengül általa, veszít erejéből, mert úgy tűnhet, 
hogy nem az ő kívánsága, hogy minden nép együtt legyen az 
imádság házában. Csak annyit tudunk, hogy a hívással beteljesí
ti a Harmadik kívánságát, aki azonban túl van a hívó és a hívott 
kapcsolatán. A zsinagóga felirata talán nem is hív, hanem sokkal 
inkább csak beteljesít egy parancsot, hiányzik belőle a feltétel 
nélküli hospitalitás áldozatkészsége, ragaszkodása. A hívó és a 
hívott közti közvetítés nehézsége ez, mely csak egy idézettel tud 
vendéget látni. Fennáll a gyanú, hogy a szerzőséget voltaképpen 
az autor-itásnak kell tulajdonítani, hogy a hívó betűk népe pusz
tán szolgai módon megismétli a Harmadik által (elő)írtakat. És 
ráadásul mi van akkor, ha az utcánlevők mit sem tudnak a Har
madik létezéséről, vagy ha autoritása mit sem jelent számukra?

„Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép szá
mára.” „Lesz”? Vajon nem azt várnánk a vendéglátás aktusától, 
hogy m ost hívjon és a m ostra hívjon? A vendéglátás feltételnél
külisége helyett egy időbeliséget hoz létre, amely m ajd  akkor  fo
gadja az idegeneket. Azzal, hogy a jövőbe, a „lesz”-be tolja ki 
a népek együttlétét, távolságot alakít ki saját magával szemben 
is. Mintha általa maga a hívás is kitolódna, mintha önmagát 
halasztaná el a távoli jövőbe. így megszünteti magát hívásként, 
mindössze előrejelez, előrevetít egy eljövendő hívást, amely itt és 
most még -  ki tudná megmondani, miért? -  nem lehetséges. Eb
ben a distanciában egy újabb képtelenség nyilvánul meg: az idő
beli képtelenség. A hívó és a hívott közé a jövő súlya szorul be. 
A közvetítés nehézsége temporális nehézségekben is megnyilvá
nul, és a felirat talán túlontúl könnyen szabadítja meg magát a 
jelen felelősségétől. A vendéglátás kötelességét elhalasztották a 
homályos, messiási jövőbe.

Miképpen fonódhatnának össze a zsinagóga feliratának szavai 
minden néppel? „Bennem kezdődik, mert benned végződik” -  
mondja Blanchot az írásról. A felirat azonban a közvetítés ereden
dő nehézsége. A pozicionalitás nem törlődik, nem törlődhet el, a 
vendéglátás pedig nem jön létre, nem jöhet létre. Az írás a ven
déglátó írása marad; a hívás talán nem is tőle jön, hanem a Har
madiktól; a most-idő nem a vendéglátásé, a tényleges hívás a bi
zonytalan jövőbe került. A zsinagóga autodestruktív felirata nem 
oldódik fel a passzivitásban, ugyanakkor a vendéglátáshoz való
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hozzájárulás sem tud lenni. Előbbi a mondottak szétszóródását 
követelné, utóbbi a vendégek befogadásának eseményét. Passzivi
tás és aktivitás között található, egy hely nélkül helyen. Nem több 
egy szorongó vektornál, egy irányulásnál, mely nem tud megfe
lelni még önmagának sem. Egy kollektív aspergeres, amelyben 
benne rejlik a mindenki iránti feltétlen vágy, ám a vágymozgás 
már a kezdet kezdetén megszakad a felszínnel való bánás zavará
ban. A felirat csak egy gettó jellegű óhaj, s éppen ezért túl szub
jektívnek bizonyul az Egyetemes elnyeréséhez. A vágy a végte
lenbe nyúlik. Soha nem fogja talán kielégíteni a felirat, a szegény. 
Minden X hívott, de a hívás nem lehet teljes, mert valaki már 
bent van. Nem csoda, mondhatná valaki rosszhiszeműen, hogy 
valójában egyedül akarnak maradni, mert ha egy térben lenné
nek a többi néppel, akkor túlságosan kiegyenlítődnének velük. A 
zsidó, akit annyiszor vendégül láttak már, nem tud jó vendéglátó 
lenni. Újvidék, a Zsidó utca, a zsinagóga feliratának szingulari- 
tása oly erősnek bizonyul, hogy képtelen túljutni önnön szűkös 
terén, pedig a szenvedélyes tartalom csaknem szétfeszíti azt, ami 
tartalmazza. Ki közvetít, és mit közvetít? Mit nem  közvetít? Mi 
nem  közvetíthető? Az Ellehetetlenítő megakadályozza egy vek
tor kiteljesedését. Az Egyetemes vágya önkorlátozásra ítéltetett, 
s boldogtalan tudatként tengődik tovább. A zsidó itt egy olyan 
eltúlzott marrano, aki képtelen a másik számára való lenni, s bel
ső terén kívül nem létezik. A zsidó, mint Rosenzweig sugallja, a 
háborúban levő e világon, a történelmen kívül van. S ennek szel
lemében a zsinagóga bensőségessége voltaképpen kívüliét. Az is 
lehetséges, hogy a Másik már az utcán várakozik (tán a fülébe ju 
tott valami?), ám tehetetlen, nem tudja, mitévő legyen a felirattal.

ELSŐ UTCABELI (Tehetetlenül néz fölfelé): Akár
mennyire igyekszem is, még 
nyelvem hegyével sem tudom 
elérni a feliratot.

MÁSODIK UTCABELI (Rezignáltan): Világod határai.
HARMADIK UTCABELI (B osszankodva): Mit keresünk itt

egyáltalán?

*
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Ahhoz a filozófiához fordulunk most, amely a közvetítés fo
nalát követi: a hegeli filozófiához. A Vermittlungra. gondolunk, 
amely egyenesen a világ kötőanyagának minősül („a világon 
semmi sincs, ami ne foglalna magába közvetítést”10). A folyamat 
egésze -  a mássálevés és a visszatérés is -  a szellem verejtékével 
jár, olyan erőfeszítéssel, amelynek minden egyes lépéssel kín
keservesen meg kell küzdenie. Szem előtt kell tartanunk, hogy 
a közvetítés Hegelnél nem annyira két végpont közötti harma
dik -  afféle középső -  elem, hanem sokkal inkább maguknak 
a viszonyt alkotó dolgoknak az immanens lehetőségeikből való 
átalakulása. Először a történelemre összpontosítunk, amelyben 
a közvetítésért való harc a legerőteljesebben nyilvánul meg. Ké
sőbb majd láthatjuk, hogy a közvetítés és a közvetítés lehetet
lenségének olyan szerkezetéről van szó, amely a hegeli filozófia 
megannyi pontján feltűnik.

A kései Hegel történelemfilozófiájából, amely minden valaha 
volt népet át kívánt fogni, a zsidók nem maradhattak ki. A vi
lágtörténelem filozófiájáról tartott előadásokban11 az „izraeliták” 
a keleti világ negyedik szakaszában, a Nyugat-Ázsiáról írott sza
kaszban jelennek meg, a föníciaiakat és a szír vallást követően. A 
zsidót mindenekelőtt a vallása határozza meg, ő az, akinek van 
könyve, aki alapvetően az Íráshoz/íráshoz kötődik. Amikor az ifjú 
Hegel szembeállította a zsidót és a keresztényt, a szellemtelen holt 
betű és az élő beszéd mint szellem ellentétét hangsúlyozta. Ám a 
kései Hegel történelemfilozófiai előadásai szerint, amelyek a ju 
daizmust jelentősen átértékelték a korai művekhez képest, a zsidó 
szellemének újdonsága magának a világszellemnek az új megha
tározása: „...a szellemi elem itt egészen megtisztult, s a gondolko
dás tartalma, a magát gondoló egy isten mint a tiszta (dér Reine)y 
mint az Egy válik tudatossá. [...] A szellemi a maga szélső meg
határozottságában fejlődik ki a természettel szemben, amelyben 
a szellem nem válik szabaddá.”12 Ebben a mondatban bukkan fel

10 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 2000. Vallásfilozófiai előadások. 
Atlantisz Kiadó, Bp., 79.

11 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1979. Előadások a világtörténet 
filozófiájáról Akadémiai Kiadó, Bp.

12 Uo. 357.
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először az Egy gondolata a zsidókkal kapcsolatban, s aztán a fe
jezet további alakulása során újra és újra előtűnik. Hegel a zsidó 
istent, az Egy-et a világtól elidegenedett absztrakcióként írja le, s 
azt sugallja, hogy ez a felfogás a természethez való viszony teljes 
átalakításával jár. A vallásfilozófiái előadásokban ezt Hegel úgy 
fogalmazza meg, hogy a zsidóknál jelenik meg először a dolog: a 
világ a történelem során először prózai, egyszerűen dolgok együt
tese. A világ megfosztatott a közvetlen isteni jelenléttől, a deus 
otiosus csak rendkívüli helyzetekben avatkozik be. Nem úgy, mint 
az istenei plaszticitásáról ismert görög vallásban, mint amikor a 
trójaiakkal vívott harc során az isteni önkény csaknem teljesen el
lehetetleníti az emberi szabadságot, de nem is úgy, mint az isteni 
lények szemfényvesztő tömkelegét kínáló indiai vallásban.

Hegel, összhangban azzal, hogy vallásfilozófiájában igyeke
zett távolságot tartani a felvilágosodás valláskritikai örökségé
től, a csodát mint a zsidó vallás, a fenséges vallásának rendkí
vüli hozzájárulását mutatja fel. Míg a felvilágosodás a csodában 
mindössze a babonás tudat megnyilvánulását látja, addig He
gel úgy írja le, mint a szellem útjának jelentős lépését. A csoda 
ugyanis pontosan akkor jelenhet meg, amikor a természetet már 
törvényszerűségek összességeként értik. A csoda mint gyökeres 
eltérés csak akkor lehetséges, ha van szükségszerűségekből ösz- 
szetevődő rend, amelyhez képest eltérhet, és az isten immár csak 
egyedi esetekben nyilvánul meg. Ezek a rendkívüli pillanatok 
azonban megmaradnak puszta kivételeknek a dolgok általános 
prózájában. Igaz, még hiányzik a világhoz való hozzáférésből a 
közvetlenség mozzanata, mivel a világ teremtettként tételeződik, 
tehát végső soron mégis csak az istennek alávetett, és az ő di
csőítésére szolgál. Hiányzik a természeti törvények felismerése, 
a természet naturalizálódása még felemás jellegű -  mindent el
áraszthat az özönvíz, a bábeli torony pedig nem éri el az eget... 
Ám minden hiányosság ellenére a zsidóság szelleme valami ra
dikálisan újat vezetett be. A történelemfilozófiai előadásokban 
Hegel így fogalmaz: „Itt kezdődik a természet prózája, azaz vé
gesnek fogják fel a természetet, már nem vegyülve azzal, ami a 
magasabb hozzá képest. A Napot pl. csupán Napnak tekintik, 
nem egyúttal valami magasabbnak is. [...] Bekövetkezik a term é
szet megfosztása isteneitől. Igazsága pedig, hogy a külsőt jelenti
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a szellemmel szemben.”13 A zsidó logika tehát elhatároló jellegű: 
vegyülésen túli határt von, úgy különít el, hogy az elkülönített 
megmaradjon egészen külsőnek.

Világtörténelmi fordulópontot jelent a természet külsővé vá
lása. Ha még nem is hozza el a szellem végső diadalát, azért a 
korlátaitól lassanként megszabaduló szellem hajnala. „Ez az a 
magas pont, egy csúcs, amely egyfelől még a Kelethez tartozik, 
másfelől túlmegy a keletinek határain; itt látjuk a keleti elv át- 
csapását. A keleti ember szerint a természet az első; a zsidóknál 
megfordítva a szellem áll az első helyen.”14 A zsidó elve az át- 
csapásé. Átmenet ő, a közvetítés alanya, aki a Kelet és a Nyugat 
között ingadozik. Amennyire a Kelethez tartozik, annyira meg is 
haladja. Az ember mint erkölcsi lény, a jó  és a rossz különbsége, 
az önmagában szabad gondolat, a történelmi lét öntudata, a tár
gyak mint prózai külsőségek, az individualizmus... -  e felsorolás 
a zsidóságnak azon elemeit tartalmazza, amelyekben a majdani 
Nyugat jegyeit ismerhetjük fel.

„A zsidóságban megy végbe a szakadás a Nyugat és a Kelet 
között, itt száll magába a szellem, ragadja meg magát mélységé
ben, ahol az igaznak elvont, szellemi alapjait nyeri.”15 Ami meg
pecsételi a zsidó sorsát, az a szakadás és a magába szállás sajátos 
egyesítése: a zsidó úgy szakad el, hogy közben magába száll. A 
zsidó határátlépés, ám egyúttal új határok megvonása is. Nem 
áll készen a kötődő elszakadás ambivalens mozgására, amely 
kitartana a mássálevés és a magábanlét közti szüntelen ingado
zás mellett. Az azonos és a Másik egyébként megszakíthatatlan 
körkörössége megáll egy pillanat erejéig, szünetet tart, akárha 
lélegzethez kívánna jutni, és ez a szünet a zsidóság. Az átmenet 
népe16, a magába szállás népe. Emiatt uralja az Egy motívuma az 
izraelitákról szóló fejezetet.

13 Uo.
14 Uo.
15 Uo. 358-359.
16 Az átmenet szempontja más vonatkozásban is megjelenik: „A nép 

történetében először is az átmenetet látjuk a patriarkális állapotról 
az egyiptomi szolgaságon át a megtelepedett földművelő életre” (uo. 
360).
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Hegel éppúgy használja a „tiszta Egy”, mint a „kizáró Egy” ki
fejezést. Olyan tisztaságról van szó, amely maga a másléttől való 
megszabadulás. A „tisztaság” és a „kizárás” nem ellentmondóak, 
ellenkezőleg, egymásra támaszkodnak, egyik nem létezhetne a 
másik nélkül. Ám éppen ezért a világban, amely szükségképpen 
a közvetítések láncolatából áll össze, az Egy kudarcra van ítélve, 
ugyanis nem nélkülözheti teljesen a máslétet. Tisztaságát a kizá
rás biztosítja, de még a kizárás is viszony; a másléthez, az Egy-en 
túlihoz való viszony. Az Egy már eleve kénytelen a Másik Mási
kaként is tételezni magát. Ezt a viszonyt azonban megmérgezi a 
kizáráshoz való ragaszkodás, az Egy nem ismeri föl tiszta zárt
ságának lehetetlenségét. A zsidók tisztasága így a zsidók szeny- 
nye, a zsidók szennye így a zsidók tisztasága. A hegeli filozófia 
szigorú olvasata megmutathatja, hogy Hegel olyan következete
sen használja a „tisztaság” szót, mint a „szenny”-et. így például: 
„az ősatyákról szóló elbeszéléseket naivitásuk nagyon vonzóvá 
teszi; általában a zsidók története nagyvonalú. Beszennyezi azt 
a más nemzetek, népszellemek kizárása, a velük szemben érzett 
gyűlölet -  mert a nép az Egy-nek kemény szolgálata által any- 
nyira kiváltságosnak érezte magát a többi néphez képest - ,  to
vábbá műveletlenségük. Hadviselési kódexük, 5. Mózes 20., na
gyon kemény, hisz Kánaán lakosainak kiirtására még parancs is 
van.”17 A Másikat kizáró szenny többet jelent az önmagasághoz 
való ragaszkodásnál, Hegel nem pusztán kizárásról beszél. Értel
mezhetnénk a kizárást a fennmaradás érdekében tett önvédelmi 
aktusként is, Hegel viszont gyűlöletet tulajdonít a zsidóknak.18 
A szenny motívuma jelenik meg a filozófia történetéről tartott

17 Uo. Vö. a továbbiakkal: „...látjuk, hogy kegyetlenek, hogy felforgat
nak minden jogot és minden erkölcsiséget. Másrészt beszennyezi 
történelmüket a babona, s ez összefügg felfogásukkal, mindannak 
nagy értékéről, ami nemzeti. [...] Az Egyiptomból való kivonulásban 
pl. van valami visszatetsző: az edények ellopása, a tíz csapás. Ebből 
kilencet az egyiptomiak is meg tudtak csinálni; csak egy volt Mózes 
sajátja: tetvek létrehozása” (uo. 361).

18 A zsidóknak tulajdonított gyűlöletről Hegelnél: ANIDZAR, Gil 
2006. Jevrejin, Arapin. Istorija neprijatelja. Beogradski krug-CZKD, 
Beograd, 276. skk.
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előadásokban is. Hegel először is hangsúlyozza, hogy a Kabbala, 
noha a kiindulópontja szintén az Egy (akár Maimonidész, illetve 
Spinoza számára), több ponton is túllép a szokványos zsidó kép
zeteken. „A zsidók csak itt kezdenek gondolataikkal túlmenni 
valóságukon, csak most tárul fel előttük egy szellemi világ vagy 
legalábbis egy szellemvilág; mert azelőtt ezek csak magukkal 
foglalkoztak, létezésük szennyében és önhittségében, s népük 
és nemzedékeik fenntartásában voltak elmerülve.”19 Eszerint a 
zsidó logikában a Másik léte valóságos botrány az Egy számá
ra. A zsidónak, hogy önmaga, a tiszta Egy maradhasson, végső 
soron ki kell irtania a többi nemzetet, s így Kánaán lakosainak 
módszeres kiirtása a zsidó legsajátabb gondolkodásmódjából 
következik. A többi nemzet iránti gyűlölet abból fakad, hogy az 
Egy-en túlira való utalást rejtik magukban, s egyúttal ellehetet
lenítik a Föld tisztaságát. A zsidót tehát az önnön tisztaságának 
megőrzésére való törekvés szennyezi be. Azonban, mint Hegel 
A szellem fen om en ológ iá jában  figyelmeztet rá, a gyilkolás -  a 
Másik megszüntetéseként -  a Másik öntudatként való elismeré
sének konstitutív része.20 így aztán a zsidó ballépése abban áll, 
hogy az Egy-et gyilkolva kívánja megóvni, holott már a gyilko
lás is a Másikhoz való viszony.

A kizárás gyakorlata és az Egy (ön)affirmálása háromszoro
san is kibontakozik. Az affirmálás és a kizárás kölcsönösen fel
tételezik egymást, és ez a kölcsönösség jelenik meg három ízben: 
először mint a többi istent kizáró Egy isten, másodszor mint a 
többi népet kizáró Egy nép, harmadszor mint a többi helyet ki
záró Egy lokalitás. Először a zsidóknak arra való képtelensége 
mutatkozik meg, hogy úgy fogják fel istent, mint a hármas-egy 
közvetítettségét, mint majd a kereszténység teszi. Ugyanakkor 
istennek ez a felfogása elválaszthatatlan az Egy nép gondolatá
tól. „Istent szellemnek fogják ugyan fel, de mint azt az Egyet,

19 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1977. Előadások a filozófia törté
netéről. III. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 27.

20 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1973. A szellem fenomenológiája. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 101., 102. Vö. Kőjévé Hegel-értelmezésével: 
KOJÈVE, Alexandre 1947. Introduction à la lecture de Hegel. Galli
mard, Paris, 14-15.
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amelynek csak többféle állítmányt tulajdonítanak. [...] Ezzel ösz- 
szefügg ennek a vallásnak az a különössége, hogy szerinte kizá
rólag ennek az egy népnek van meg a tudata istennek erről az 
egységéről. [...] Isten egysége kizárja a többi isten létezését; ezt 
az Egyet azonban csak kizárólag Izrael népe tiszteli, s ezért ez az 
Egy csak ezt a népet ismeri meg és ismeri el, úgyhogy szerete- 
tének hatékonysága csak a zsidó nemzetiségre, egy természetes 
családra vonatkozik. [...] A zsidó nép istene csakis Ábrahámnak 
és magvának istene; a nemzeti egyéniség és egy különös helyi 
tisztelet vannak képzetével egybeszőve.”21 Az Egy, amely minden 
más istenségtől megszabadítja a tudatot, egyeduralomra tör. Az 
Egy-ben az archaikus vallások transzverzalitásával, „interkultu- 
rális lefordíthatóságával” (Assmann) való szakítás nyilvánul meg, 
s ez a belső kohézió abszolutizálását vonja magával, teljes elkülö
nülést. Az Egy a világ egyetlen teremtője és egyetlen fenntartója, 
akit mindenkinek ismernie kellene, hiszen hatalmasságának csak 
ez felelhetne meg. Az Egy motívuma azonban létrehozza önnön 
ismétlését, az Egy népet, mely ugyanúgy kizár minden más, a 
nép genusába  tartozó fajt. Az Egy hiperbolikus túlfeszítése ez: az 
Egy-et az Egy ismerheti meg és ismerheti el. Túl mindennemű 
monolátrián, ez a fajpolitika nem más, mint az isten kisajátítása 
egy korlátozott használatra. A zsidó algebra egyetlen alkotóeleme 
tehát ez a felettébb egyszerű felsorolás: Egy, Egy, Egy, Egy... Nem 
lehet eléggé nagy jelentőséget tulajdonítani annak, hogy Hegel 
természetes családról beszél. Az Egy-istenhez csak a zsidó férhet 
hozzá, zsidónak lenni azonban csak a születés kiváltságával lehet. 
A „biológiai elhivatottság”, ez a sajátos oximoron teszi lehetővé 
az istenivel való kitüntetett viszonyt, akár az indiai brahman ese
tében, aki számára a kasztja révén biztosított az istenekkel való 
közelség. A testvériség test és vér, semmi több -  Egy nép, Volk, 
amelyhez életük kezdetétől tartoznak. Nincs helye a szabad in
dividuumok szabad kapcsolatának, nem az eljövendő testvériség 
véren túli álma, hanem a születés általi kiszolgáltatottság ez. Az 
eljövendő testvériség mint családi metafora éppen a természe
tes családon túlit ragadja meg. Hegel a majdani kereszténység,

21 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1979. Előadások a világtörténet 
filozófiájáról Akadémiai Kiadó, Bp., 359.
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az abszolút vallás álláspontjáról azt a testvériséget kéri számon, 
amelyben nincs többé sem görög, sem zsidó. Azt a tudatot, amely 
számára az istenihez való kitüntetett viszony csakis egy átalaku
lás révén jöhet létre. A „legyél az, aki nem vagy” parancsáról van 
szó, mely Kőjévé olvasatában a hegeli filozófia sarkpontjává lett. 
Az „...aki nem vagy” azt jelenti, hogy túl kell jutni a természet 
által adotton. A keresztény, mint Pál mondja, p ara  physin,t a ter
mészet ellenére válik azzá, ami nem.

Érdemes felfigyelnünk az utolsó megjegyzés jelentőségére, 
amely szerint a zsidó vallás egy különös helyi tisztelettel fonó
dik össze. A lokális jelleg nem holmi furcsa rituális mozzanat, 
hanem a zsidó szellem sajátja. „A szellemi princípium még egy
oldalú és elszigetelt; ez még nem az önmagában szabad gondo
lat, hanem még a helyhez van kötve.”22 Majd később: „...Jeru
zsálemben általános templomot emeltek az egész nép számára. 
Ezáltal az a sajátos viszony adódott, hogy a birodalom egy része 
kénytelen volt elpártolni Jehovától; mert nem szabad az egyis- 
tent különböző templomokban tisztelniük. Különösen kitűnt 
ez a birodalom felosztásánál. Minthogy csak egy levita törzs és 
csak egy templom volt, a jeruzsálemi, azért a birodalom felosz
tásakor azonnal bálványimádásnak kellett bekövetkeznie; mert 
az egyistent nem lehetett különböző templomokban tisztelni, s 
nem lehetett két birodalom egy valláson.”23 Az Egy-nek ugyan

22 Uo. S ez magyarázhatná meg azt is, miért kívánja a zsidó a „min
denét egy zsinagógában megvalósítani.

23 Uo. 361. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy a fiatal Hegel gyakran 
egészen más irányban haladt a zsidóság és a hely viszonyának tár
gyalásakor. Sokszor éppen a családját és földjét elhagyó Ábrahám 
eredendő idegenségét hangsúlyozta, azt, hogy a zsidó eleve diaszpo- 
rikus természetű, közömbös a közvetlen környezete iránt, és ideálja 
mindig is az exodus. A „bolygó zsidó”, a saját világ nélküli nomád 
hegeli alakja természetesen egészen másra irányítja a figyelmet, mint 
a saját lokalitás partikularizmusába bezárt zsidóság képe (s ezek a 
képek a modernitás értelmezését illetően is teljesen különböző kö
vetkezményeket vonnak magukkal), ám mindkettőben azonos a zsi
dó negatív viszonya a Másikhoz: a lokális partikularizmus éppen úgy 
kizáró jellegű, mint a környezete iránt -  az instrumentális-számítga- 
tó kapcsolatokon túl -  közömbös zsidó.
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azon hiperbolikus túlfeszítését láthatjuk itt, és vele együtt meg
ismétlődik az Egy belterjes bővülése is: az egyetlen templomhoz 
egyetlen törzs járulhat csupán. Az Egy ismét a születés kivált
ságába torkollik (mint ahogy a sor kezdetén is egy botrányos 
kijelentés állhatna: „Isten istennek született”). A jeruzsálemi 
hely partikularizmusától elzártak szükségszerűen meg vannak 
fosztva az Egy-istenhez való járulástól is. Az Egy motívumának 
szigora teljesül be: Egy isten, Egy nép, Egy templom, Egy város, 
Egy törzs. Mindazok, akik akárcsak egyetlen mozzanatra is kép
telenek, képtelenné válnak a többi mozzanatra is. A zsidóság 
ilyen módon önm agán belül is megismétli a kizárás gyakorlatát, 
a zsidóságon belül is megjelenik a „többi”, a „maradék”. Olyanok 
tartoznak ide, akik kihulltak az Egy kérlelhetetlen gépezetéből. 
A lokalitás is fontos szempont: a „maradék” nem jelent meg ott, 
ahol meg kellett volna jelennie, képtelennek mutatkozott arra, 
hogy csak az egyetlen helyen járuljon az egyetlen istenhez. Az 
Egy dinamikája, a kitüntetett röghöz való ragaszkodás őket is 
kizárással sújtja.

Hegel az izraelitákról szóló fejezetet a közvetítés fejezetévé 
tehette volna. A Kelet és Nyugat között feszülő zsidóság az át
menet népe lehetett volna, az Egy többszörös nehézsége azon
ban nem teszi lehetővé ezt a szerepet. A zsidók megrekedtek az 
isten, a nép és a hely egyszeriségében. Világossá válik, hogy a 
„...zsidók korlátolt elve...”24 az egyedüllétbe való bezárulás, a vi
lágtörténelmi magány. A zsidó lét a megfagyott köztesség álla

24 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1981. A szellem filozófiája. En
ciklopédia III. Akadémiai Kiadó, Bp., 62. Amit Hegel az iszlám és a 
zsidó vallás különbségeként ír le, az nem más, mint az Egy-hez való 
viszonyban történő differenciálódás. A történelemfilozófiai előadá
sok a Kelet forradalmaként bemutatott iszlám jelentőségét abban 
látják, hogy létrehozta az Egy fanatizmusát. Azt hihetnénk, hogy 
ezt a nevet az Egy-et hiperbolizáló zsidóságnak kell kiérdemelnie. 
Ehelyett Hegel a „mohamedánizmus fanatizmusáról” beszél, mert 
az iszlám levetkőzi az Egy nép korlátoltságát, különösségét. Különös 
módon éppen az Egy fontos mozzanatától, az Egy néptől való meg
szabadulás teszi lehetővé az Egy, az Egy isten fanatizmusát (HEGEL, 
Georg Wilhelm Friedrich 1979. Előadások a világtörténet filozófiájá
ról. Akadémiai Kiadó, Bp., 624-625).
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pota -  nem tud megszabadulni a Kelettől, de nem képes eljutni 
a Nyugatig sem. A történelemfilozófiai előadások szerint a zsidó 
számára adott a lehetőség, hogy a Nyugathoz, a görögséghez át
vezető híd szerepét játssza, ám az izraelitákról szóló fejezet és a 
görög világról írott rész közé Egyiptom ékelődik be, az ő lakói 
játsszák el azt a szerepet, amelyben a zsidó kudarcot vallott.25

Ugyanezen struktúra jelenik meg a hegeli filozófia különbö
ző pontjain. A vallásfilozófiai előadásokban, ahol azt várnánk, 
hogy a zsidó vallás a kereszténység hírnöke lesz, a római vallás, 
a célszerűség vallása ékelődik be kettejük közé.26 Az Egy, a fen
ségesség vallása nem lehet a kereszténység közvetlen elődje. Az 
Esztétikai előadások  számára a zsidóság a fenségesség művésze
tének a művelője. Az egységesség elve uralja ezt a művészetet. 
Vele léphetne a szimbolikus művészeti forma a klasszikus művé
szeti formába, de közéjük az összehasonlító művészeti forma 
tudatos szimbolikája lép -  íme az átmenet újabb képtelensége. A 
zsidóság az anyagban csak az anyagot látja, s ezért ismeretlen 
számára a szépség mint az anyag és a szellem kibékülése. A filo
zófia történetéről tartott előadásokban több ponton szerepelnek 
zsidók. Például a Kabbala és az alapját jelentő Egy révén, majd a 
zsidó filozófusok és Maimonidész az „önmagát létrehozó és

25 Nem elegendő konstatálni, hogy az egyiptomiakról írt szakasz meny- 
nyiség és minőség tekintetében messze a zsidókról írt fejezet fölött 
áll. Az egyiptomiakról írt szakasz záró részében, amely az Átmenet a 
görög szellemre címet viseli, Hegel egy szóval sem említi a zsidókat. 
Itt már az átmenet puszta lehetőségéről sincs szó. Egyiptom, Perzsia 
és a görögök összehasonlítása foglalja el a közvetítés történelmi terét. 
Annak ellenére, hogy Hegelnek az egyiptomiakhoz való viszonya 
már ahhoz a felfogáshoz tartozik, melyben az egyiptomiak jelentő
sége messze elmarad a megelőző korok Egyiptom-imádatától (ASS- 
MANN, Jan 2003. Mózes, az egyiptomi. Egy emléknyom megfejtése. 
Osiris Kiadó, Bp., 205).

26 Legalábbis ez a helyzet a magyar kiadásban is szereplő 1827-es előa
dásokkal. Más években (1821, 1824, 1831) azonban a zsidó vallást 
még a görög is megelőzi a közvetítésben (HÖSLE, Vittorio 1988. 
Hegels System. Der Idealismus der Subjektivität und das Problem 
der Intersubjektivität. Band 2: Philosophie der Natur und des Geistes. 
Felix Meiner Verlag, Hamburg, 653-654).
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megszüntető Egy”27 gondolatával, végül pedig Spinozának kö
szönhetően. „A descartes-i rendszerben rejlő dualizmust telje
sen megszüntette Benedictus Spinoza -  a zsidó. Filozófiájának e 
mély egysége, ahogyan Európában kifejeződött, a szellem, a vég
telen, a végesnek Istenben, nem mint harmadikban való azonos
sága: a Kelet utóhangja.”28 Majd később: „A keleti szemlélet, 
amely Spinozánál jutott először kifejezésre a nyugati világban. 
Általánosságban meg kell jegyezni erről, hogy a gondolkodás
nak a spinozizmus álláspontjára kellett helyezkednie; ez minden 
bölcselkedés lényeges kezdete. Ha bölcselkedni kezdünk, elő
ször spinozistának kell lennünk. A léleknek meg kell fürdenie az 
egy szubsztanciának ebben az éterében, amelyben elmerült 
minden, amit igaznak tartottunk.”29 Spinoza filozófiája az Egy 
egységes filozófiája, olyan emléknyom, mely idegenként tör be 
Európába. Utóhang, melyben az európai filozófus önmagára 
emlékezhet. Spinoza, a zsidó (az eredetiben itt „als ein Jude” áll) 
a kezdetről való gondolkodásra hív fel bennünket. Ez a gondol
kodás mindannyiunk kötelessége: emlékeznünk kell erre a zsi
dóra, és vele együtt önmagunk kezdetére is. Azt az elvet képvise
li, amelyben egykoron mi magunk születtünk meg. Tudván 
azonban, hogy a kezdet státusza a hegeli filozófiában mindig 
csak „puszta kezdet”, szegényes nekiveselkedés, az „először spi
nozistának kell lennünk” imperativusa is elhalványul. Spinozá
nál hiányzik a véges és a végtelen valódi közvetítése. „Ha megál
lunk e szubsztanciánál, akkor nincs fejlődés, nincs szellemiség, 
cselekvés. Spinoza filozófiája csak merev szubsztancia, még nem 
szellem; nem vagyunk magunknál. Isten itt nem szellem, mert 
nem a hármas-egy.”30 Az alapfeszültséget itt az „először spino
zistának kell lennünk” és a „nem vagyunk magunknál” radikális 
különbsége jelenti. Az első egy felszólítást rejt magában, a máso
dik egy megállapítás. Az egyik szerint a Kelet nyugati utóhang

27 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1977. Előadások a filozófia törté
netéről III. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 99.

28 Uo. 265.
29 Uo. 270.
30 Uo. 271.
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jával, az Egy elvével kell kezdődnie a gondolkodásnak, a másik 
szerint ez egy eltűnőben levő „puszta utóhang” Spinozánál nem 
vagyunk magunknál -  ami mi vagyunk, az csak a zsidó után 
következhet. Spinoza nyitány ugyan, de a zártságban reked. Hi
ába zárták ki a közösségből, hiába vonta bírálat alá a zsidó parti- 
kularizmust, Spinoza lényegi módon zsidó maradt.

Pontról pontra kellene egyszer követnünk a hegeli filozófia 
zsidóságmozzanatait. Figyelembe véve a köztük levő eltolódá
sokat, számba véve az árnyalatokat, amelyek minden különbség 
ellenére egységesülnek. Amikor az egészre, a körök körére fi
gyelünk, akkor láthatjuk az Egy és a kizárás struktúrájának kö
vetkezetességét. A zsidó a hegeli filozófia szerint megreked az 
Egy alteritás nélküli végességében. Ezen behatároltságon szük
ségképpen túllép a történelem, de a túllépés már a zsidón túlira 
utal. Ennyiben a zsidó megmarad egy sajátos, ahistorikus tör
meléknek, a Másikhoz való eljutás radikális képtelensége folytán 
bennragad a tiszta zártság boldogtalan létében. Vajon Hegel az, 
aki kizárja a zsidót a történelem valós menetéből, aki a zsidót 
a történelemtől idegennek teszi meg? Hegel azt sugallja, hogy 
maga a zsidó az, aki nem hajlandó a dialektikára, s ezért ő maga 
kívülmaradásának egyetlen oka. A zsidó a dialektika lehetetlenje, 
abszolút szingularitás, aki, minthogy nem lép be a Másikkal való 
viszonyba, nem csupán a Másik nélküli, hanem önmaga nélküli 
is. Joseph Cohen, aki a frankfurti korszakra összpontosítván írt 
Hegel zsidó kísértetéről (le spectre ju i f  de Hegel), egyenesen azt 
mondja Hegel álláspontját magyarázván, hogy a zsidónak nincs 
identitása.31 A zsidó lét másiktalansága számára teljességgel is
meretlen az önmagam és a Másik közti elismerés és megértés. 
A zsidó izolált-paralizált teste a viszonyuláson innen található, 
anélkül hogy valaha is ki tudna kerülni az Egyetemesbe. Míg a 
görögség a Nyugat jó  kezdetét testesíti meg, addig a zsidóság a 
rossz kezdetet. Noha a hegeli életműben megfigyelhető egyfaj

31 COHEN, Joseph 2005. Le spectre ju if de Hegel. Galilée, Paris, 171.
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ta ingadozás a zsidó történelmi szerepének vonatkozásában, a 
zsidó kiátkozása mindvégig a hegeli filozófia konstitutív része.32

Hegel, az Anderssein , a mássálevés gondolkodója szerint a 
zsidónak a Másikhoz való viszonya képezi a fő problémát. A 
zsidó számára ugyanis -  a hegeli olvasat szerint -  mindenne
mű alteritásból csakis heteronómia, vagy legalábbis valamilyen 
uralom következhet. Éppen ezért még a szabadságnak is csak 
engedelmeskedni tud, hiába is hagyja el -  jellemző módon nem 
önerejéből -  Egyiptomot, és a messiásra is csak várakozni tud: 
a zsidó eredendően szolga, az úr és a szolga dialektikája nélkül. 
Ezért írhatta Bemard Bourgeois: „a judaizmus a szabadság he
geli ideáljának abszolút ellentéte’.33 A természet egy aláveten- 
dő-elfojtandó prózai másság, az isten az elvont Törvény (amely 
így sosem autonómiaként jelenik meg) tőlünk végtelenül külön
böző, uralkodó-parancsolgató alkotója, az emberi Másik pedig 
pusztán a zsidót fenyegető idegen. Zsidónak lenni eszerint any- 
nyi, mint elidegenedni a Másiktól, szakadékot vonni a saját és a 
más közé. Ha sor is kerül bármilyen kapcsolatra, az feltétlenül 
alárendelődik egy számítgató ökonómiának (a természetbe való 
befektetés kifizetődése, jutalom a Törvénnyel szembeni alázatért, 
a hajlandóság Izsák feláldozására, „szemet szemért...”). Hegel 
szempontjából a kereszténység kínál megoldást a Másikhoz való 
viszony tekintetében. A szellem inkarnációja, a hússá lett Ige az 
ellentmondások okozta fájdalmat oldja fel: a véges és a végtelen, 
a szellem és az anyag, a saját és az idegen végre megbékélhetnek 
egymással. Márpedig minden valódi mássálevés a szellem kál
váriáját jelenti, vért, ostorcsapásokat és keresztre feszítést. He
gel számára a zsidó pontosan azért „...a szellem végtelen fájdal

32 Hösle Hegel-monográfiája Hegel zsidókkal szembeni ellenérzéseiről 
beszél („...seine Antipathie gegenüber dem Judentum...”). Majd egy 
rövid genealógiát állít fel, melyben mintha a fiatalkori gyűlölet az 
idős Hegelnél argumentatív gyűlöletté válna. Hegel eszerint elismeri 
a zsidóság nyitottságát az univerzálisra, amely nyitottságot azonban 
elsötétíti az egyetlen nép kiválasztottsága.

33 BOURGEOIS, Bemard 1970. Hegel à Francfort ou Judaïsme, Christia
nisme, Hégélianisme. Vrin, Paris, 39.
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ma”34, mert nem hajlandó a végére járni az ellentmondásoknak, 
mert képtelen a kibékülést elhozó fájdalomra -  megreked a tisz
ta zártságot feltételező bináris logikában. Hogy a kereszténység 
a Törvény helyett a megbocsátást, a számítgató értelem helyett 
az ellentmondásokat felülmúló észt, a betű helyett a szeretetet, 
a születés szerinti elhivatottság helyett a feltámadást kínálja... -  
mindebből Hegel számára egyértelműnek tűnhet, hogy a zsidó 
számára csakis az önfeladás lehet megoldás. Ebben a tekintetben 
Hegel azt teszi a zsidókkal, amit az egyház tett a zsinagógával.

Mit jelent Hegel zsidó kísértete, ha az újvidéki zsinagóga 
felirata felől olvassuk? Egy hegeliánus olvasat úgy tekinthetne a 
zsinagóga feliratára, mint a zsidóság korlátoltságának kifejező
désére. A felirathoz kapcsolódó képtelenség eszerint a zsidóság 
létéhez kapcsolódó képtelenség: a lokalitás mint Egy, a nép mint 
Egy... Az Ellehetetlenítő nem a zsidón kívül lelhető fel, hanem 
azonos magával a zsidóval. A zsidót sorsa az Egy-be zárta, és 
talán éppen zsidóságát, identitás nélküli identitását adná fel, ha 
lemondana erről a zártságról. Vagy az Egy-be szorul zsidóként, 
és kizár másokat, vagy kilép az Egy-ből, és kizárja magát a zsi
dók közösségéből. A zsidókat szerepük a kizárás szüntelen gya
korlására kárhoztatja, szögezhetné le egy hegeliánus olvasat. A 
zsinagóga felirata alkalmatlan eszköz (das Mittel) a közvetítésre 
(die Vermittlung).

Vajon nem lehetséges a hegeliánus megközelítésben bizonyos 
résekre lelnünk? Vagy legalábbis találhatnánk olyan alternatív 
stratégiákat, amelyeket a hegeli gondolkodásmód nyit meg. He
gel számára a zsidóság az egész felől, a világtörténelem felől je 
lenik meg. A számára-jelleg szubjektumát itt szigorú értelemben 
kell venni, mint Kőjévé teszi („Hegel = le »Savoir absolu«”). Nem 
egy személyről van ugyanis szó, hanem az abszolút tudás állás
pontjáról, amely a vallásokat is az abszolút vallás álláspontjáról 
követi végig. Hegel vagy -  ami ugyanaz: -  az abszolút vallás pers
pektívája egyetemes perspektíva. És éppen ennek a perspektívá
nak az egyetemessége teremti meg a lehetőséget, hogy a zsidóság

34 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1971. A jogfilozófia alapvonalai 
vagy a természetjog és államtudomány vázlata. Akadémiai Kiadó, 
Bp., 362.
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és az egyetemesség összefonódhasson. Ezért fogalmazhatott Jean 
Hyppolite a Hegelről tartott előadásaiban úgy, hogy mindnyájan 
zsidók vagyunk („...nous sommes tous des juifs...”). Már azzal, 
hogy túl vagyunk a puszta léten, hogy magunkra vállaljuk az 
egyetemes gondját („le souci de l’universel”).35 A német megszál
lás alatt Hyppolite azt vetette az antiszemiták szemére, hogy nem 
lehetségesek önmegtagadás nélkül. Mintha azt mondta volna ne
kik: „már azzal, hogy túlléptetek a puszta léten, az állatin, zsidók 
vagytok”. A „vagyunk” olyan konstatálás, mely erősebb bármi
lyen kellésnél, bármilyen preskriptív kijelentésnél. A zsidók után, 
amikor már megtörtént a puszta léten való túllépés, csakis zsidók 
lehetségesek. Az ember vagy visszaesik a puszta létbe, vagy zsi
dó. Vagy-vagy. Az antiszemita csak abban különbözik, hogy nem 
tudja magáról, hogy zsidó, megkülönböztető jegye a tudáshiány. 
S ugyanez érvényes lehet egy efféle logikában is: „már azzal, hogy 
európaiak vagytok, zsidók vagytok”.

Találhatunk tehát a hegeli filozófiában olyan mozzanato
kat, amelyek a felforgatás erejével bírnak. Akkor mégis sikerült 
összekapcsolnunk általa a zsidóságot és az egyetemest? Nem. 
Mert Hegelnél ugyan az univerzális perspektíva magába fog
lalja a zsidóságot, a zsidóság azonban nem foglalhatja magába 
az univerzalitást. A zsidó az egyetemes tekintetnek csak tárgya 
lehet, alanya nem. A zsidó az Egy-ben marad. Amit Hegel, az 
abszolút tudás tesz, az nem más, mint post festum  beékelés. A 
közvetítés megakadásáról beszél, holott a közvetítés teljes hi
ányáról van szó (s itt adódik a kérdés: ha a zsidó nem több a 
közvetítésre képtelen törmeléknél, miért jelenhet meg mégis az 
abszolút tudás felől íródott történelemfilozófiában?, miben áll 
a zsidó jelentős kontingenciája, miszerint ő maga közvetítésre 
képtelen és közvetíthető egyszerre?). A zsidó maga az Egyete
mesre való képtelenség. A majdani Egyetemes leróhatja neki a 
háláját, amiért közreműködött az eljövetelében. így írja Hegel: 
„...magas pont, egy csúcs...” Egy ilyen átmenet méltó arra, hogy 
ne vesszen feledésbe. Az eljövendő testvériség tagjai ezáltal zsi
dók lesznek, de csakis az Aujhebung  értelmében. Maga a zsidó

35 MERLEAU-PONTY, Maurice 2006. ^existentialisme chez Hegel = 
Uô: Sens et non-sens. Éditions Gallimard, Paris, 84.
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nem léphet be az eljövendő testvériség házába, de megemlékez
nek róla, mint fontos mozzanatról. Hegel olykor retrospektív 
zsidó, történeti körülmetéltségünket hangsúlyozza, azt, hogy a 
zsidó és mi ugyanannak a folytonosságnak vagyunk a részesei, 
ám az antijudaizmus a hegeli filozófiában a szellem önaffirmáci- 
ójának része. A zsidó A ufgehobeny a zsidónak meg kell szűnnie, 
hogy megszülethessen történeti mozzanatként. Hegel számára a 
zsidó, mint Jean-Luc Nancy írja, m enthetetlen.36 Nincsen mód
szer, amellyel további fennmaradása kibékíthető lenne a szel
lemnek a világban való menetelésével.

Jól ismerjük Hegel orientalizmusának különböző aspektusa
it, az iszlámmal, Tibettel, Kínával vagy Indiával szembeni meg
vetését. Ám a zsidóval -  mint a Kelet és a Nyugat között feszülő 
mozzanattal -  szembeni érzések mögött több van holmi lekezelő 
orientalizmusnál. Mintha Hegelnél a modern antiszemitizmust 
legfeljebb nyomokban lelhetnénk fel, mintha sokkal inkább a 
lutheránus antijudaizmus visszhangozna nála. Rosenkranz, a 
korai életrajzíró megjegyezte, hogy Hegelnek a judaizmushoz 
való viszonyulása mindig is kétértelmű volt: egyszerre vonzotta 
és taszította. A fiatal Hegel hajlamos volt a kereszténységet a ju 
daizmus elleni lázadásként értelmezni, és elvitatni a judaizmus 
bármiféle jelentőségét. Kantot olykor azzal vádolta, hogy maga 
is -  attitűdjét tekintve -  zsidó, a zsidóságot mint a szellemtelen 
pozitivitásra korlátozott szolganépet írta le, továbbá mint érzé
sek nélküli, élvezetekben tobzódó, gyerekes nyelvet használó 
csoportot... A zsidók tragédiája nem görög tragédia, és képte
len együttérzést kiváltani belőlünk -  vélte egykoron. A szellem  
fen om en ológ iá ja  mintha meglepetésszerűen elhallgatott volna 
az antijudaizmust illetően, és mintha a zsidó alakja integrálha
tatlannak minősült volna a szellem világtörténelmi maratonja 
számára, ám valójában -  ha hihetünk Yirmiyahu Yovel értelme
zésének -  Hegel e műben a zsidót mint a Krisztusra vágyakozó 
boldogtalan tudatot igyekezett bemutatni, a judaizmust pedig 
mint a kereszténység születése előtti vajúdást. A kései Hegel

36 NANCY, Jean-Luc 2005. Préface. Le témoin du négatif = Cohen, Jo
seph: Le spectre ju if de Hegel Galilée, Paris, 14.
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pedig, mint láthattuk, újra és újra megingott annál a pontnál, 
amelynél a zsidót a világtörténelmi folytonosság részévé tehette.

Hegel Heidelbergben síkraszállt a zsidó emancipációért (a 
zsidók számára akadémiai pozíciókat követelt, illetve sürgette 
felvételüket a diákközösségbe), majd a jogfilozófiájában is kiállt 
amellett, hogy a zsidókat is megillessék a polgári jogok. Hegel cél
táblája továbbra is a judaizmus volt, de immár a lutheránus anti- 
judaizmustól többnyire függetlenül: a környezettől való rituálisan 
szabályozott elkülönülés, az egyetemességgel és a polgári léttel 
szemben álló partikularizmus, a mindennemű Másikkal szembe
ni belső kohézió, a modernitásban betöltött szorongatott pária
szerep. Az ő megoldásában a politikai asszimiláció és a judaizmus 
feladása szorosan összetartoznak. Lehet-e hát egy zsidó valaha is 
igazán hegeliánus? Ismerjük Fackenheim válaszát: egyértelműen 
nem. Az olyan kísérletek, mint Nachman Krochmalé, aki eretnek 
hegeliánusként a judaizmust mint abszolút vallást igyekezett be
mutatni, kudarcra vannak ítélve, hiszen az antijudaizmus éppen 
integrálhatatlan, vagy csak felemásan beépíthető mozzanatként a 
rendszer egyik legfontosabb forrása és éltető ereje.

Hogy az Egyetemes valóban Egyetemes lehessen, megen
gedik számára, hogy betegye lábát az ajtón. De ennek feltétele, 
hogy kizárja magát azok közül, akik kizárnak. S ugyanígy: ha a 
zsidó gondolkodni kezdene, s túllépne absztrakt bensőségessé- 
gén, már nem lenne zsidó. Egyszerűen fel kell adnia zsidó létét, 
nem-zsidóként lépne tehát be, lába a küszöbön már a konverzió 
jele lenne. A zsidót, Egy-voltát fel kell áldozni, hogy csakugyan 
mindenki beléphessen az Egyetemes házába. Hiszen ha az ú j
vidéki zsinagóga az a ház, amely az imádság háza lesz minden 
nép számára, az Egyetemes háza, akkor éppen a zsidó nem le
het bent. A zsidó önmaga Ellehetetlenítője, akinek sorsát be kell 
teljesíteni: Egy-voltának el kell tűnnie, hogy a többiek betérhes
senek. A zsidó az abszolút tudás szempontjából már eleve fel 
van áldozva a szellem szabadságának. A rendszer újra és újra 
kimondja a zsidó halálát, a szellem a zsidó feláldozásából él.

Ám a lehetséges történeti és filológiai ellenvetések során túl 
is van valami magában az újvidéki zsinagóga feliratában, amihez 
egy efféle olvasat csak nagy nehézségek árán tudna hozzáférni. 
Ez pedig az eljövendő testvériség vágya, amelyet a felirat, ha fel
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tételesen is, vonakodva, de megtestesít: „...minden nép számá
ra”. A hegeliánus megközelítés rögzíthetné, hogy a felirat milyen 
nagy mértékben ragaszkodik a lokalitás egyediségéhez. Felte
hetne akár egy esetlen kérdést is: vajon befér majd egy ilyen kis 
helyre minden nép? De a „minden”-t, az egyetemesség igényét 
így sem tudná értelmezni. A feliratban megnyilvánuló vektor az 
elismerés akarását rejti magában. A zsidó tehát, mint valódi kí
sértet, újra visszatér. Asszimilálhatatlannak bizonyul a rendszer 
számára, megszakítja körkörösségét egy végtelennek tűnő apo- 
retikusság jegyében. A zsidó nem áldozható fel, azért, mert már 
legalábbis lehetőségként megjelent az, ami teljes képtelenségnek 
tűnhetett: a tényleges zsidó és a tényleges Egyetemes összefonó
dása. A Másik felé való mozgás az, ami redukálhatatlan. Az ú j
vidéki zsinagóga felirata az identitás újabb grimasza már azzal, 
hogy az identitás fejeződik ki benne -  teremtő vágyként húzza 
keresztül a zsidó eredendő korlátoltságával kapcsolatos tévhitet.

*

Ezen a ponton visszafordulunk Derridához és az idegenség 
paradoxonéhoz, lévén hogy a valamire való képtelenség fe
szültsége, illetve az eldönthetetlenség az egyik alapvető derridai 
motívum, mely számos formájában megmutatkozik. A szöveg, 
amelyre összpontosítani fogunk, nem a Glas lesz, hanem az E d
m ond Jabés és a könyv kérdése, mert talán ebben kapcsolódik 
össze a legerőteljesebben a Zsidó és az írás.37 Már a szöveg kez

37 DERRIDA, Jacques 1995. Edmond Jabés és a könyv kérdése (Ed
mond Jabés: A Kérdések Könyve) = Athenaeum, 4. 144-160. Ez azon
ban semmiképpen sem Hegeltől való elfordulás, Hegel ugyanis jelen 
van Derridánál. Először akkor, amikor a zsidót a boldogtalan tudattal 
azonosítja, de hozzáteszi, hogy a zsidó a szellem fenomenológiájá
nak margóján van (s nem ez volt a mi tárgyunk is?), minthogy az út, 
amelyen halad, nélkülözi az eszkatologikus előleget (149). Másodszor 
akkor, amikor a leírt szóról és a megnevezésről beszél: „Tehát egyszer
re igaz, hogy a dolgok létrejönnek és elvesztik létüket. Amikor meg
nevezik őket. Ez a létezés feláldozása a szónak, ahogy Hegel mondta, 
de szentesítése is a létezésnek a szó által” (151). Harmadszor pedig 
akkor, amikor a történelemről és Isten Haragjáról esik szó (155).

38



dete is a lehetséges nehézségekre mutat rá: Derrida „terjengő 
borostyánról” ír, amely Jabés könyvének értelmét elrejtheti vagy 
beszippanthatja. Valamivel később pedig az írás betűszerűsé
gének (littéralité) komolyságáról és fáradtságáról szól. Várako
zás, nyugtalanság, remény, elhasználódás, tévelygés... -  ezek a 
szavak utalnak a nomadizmus kalandjának bizonytalanságára. 
Úgy tűnik azonban, az általános bizonytalanság ellenére, hogy 
magának a nomádnak a kiléte nem kétséges. Derrida az írásbeli 
különbség lehetőségét is felhasználja, hogy a nomád identitása 
nyilvánvaló legyen számunkra, s a nomád nevét nagybetűvel 
kezdi: le Ju if  (a Zsidó). Derrida szabadon választja azt, amire 
Hegelt csupán a szabály kötelezi. Ami ott Jude , az itt Ju if  -  így 
válik Derrida önkéntes németté. Ha az idézőjeleket a derridai 
írásmód konstitutív részeként fogjuk fel, például mint az önm a
gától való ironikus távolságtartás stratégiáját38, akkor hatványo
zottan kell odafigyelnünk az idézőjelek hiányának esetében. A le 
Ju if  ugyanis minden alkalommal idézőjelek nélkül áll a derridai 
szövegben. Megtehetné, mint Lyotard, hogy csakis idézőjelekkel 
írja le, és semmiképpen sem nagybetűvel: „zsidó”. Mintha ezzel 
szemben a le Ju if valamilyen szubsztancialitásra utalna, mintha 
egy rögzült identitást jelölne kíméletlenül.

Valójában az ellenkezője történik. Nem azért, mert Derrida 
puszta értelmező lenne, s csupán Jabést követve írná le, hogy 
„a Zsidó”. A derridai kommentár elsődleges célja pontosan az, 
hogy az idézőjelek kidolgozása legyen, hogy a nagybetű maga- 
biztossága helyett a nomád szétaprózódó szingularitásként való 
értelmezését javasolja. Hiába szól a kommentár a Zsidó és az 
írás viszonyáról, már a második bekezdés óvatosságra int. Mert 
miről is van szó? „Az írásnak a szenvedélyéről, a betűnek a sze- 
retetéről és kitartásáról, amelyről sosem tudjuk megmonda
ni, hogy szubjektuma a Zsidó vagy maga az írásjel.”39 Sosem.

38 Erről 1. ZIZEK, Slavoj 1996. A Valós melyik szubjektuma? = Kis At
tila Atilla-Kovács Sándor-Odorics Ferenc (szerk.): Testes könyv I. 
Ictus-JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 197.

39 DERRIDA, Jacques 1995. Edmond Jabés és a könyv kérdése (Ed
mond Jabés: A Kérdések Könyve) = Athenaeum, 4. 144. Az eredeti 
kiemeli a sujet szót, és az írásjel helyén Lettre szerepel.
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Ez egyáltalán nem mond ellent a valamivel később következő 
Jabés-idézetnek. Majd így ír Derrida: „...a zsidó lét nehézsége, 
amely összefonódik (se confond) az írás nehézségével”.40 Ösz- 
szefonódás, összekeveredés több és kevesebb is lehet, mint egy
ség. Nem jelenti tehát a zsidónak az írás szubjektumaként való 
egyértelmű azonosítását. Éppen ezért nem használhatjuk a „zsi
dó írás” kifejezést magától értetődő formulaként.

Az írás differenciáló dinamizmusa a költőnek sem hagy 
nyugtot. Ő is csak egyfelől az, aki ír, másfelől viszont az, akit 
írnak. A költő szubjektuma a könyvnek, de uraként és szolgá
jaként egyaránt. A könyv pedig, fordítottan nézve, szubjektu
ma a költőnek. A szubjektivitásból így, szilárdság híján, hajlás 
és visszahajlás lesz. Újra a passzivitás jelenik meg: az írás visz- 
szavonulás, mely a beszédet lenni hagyja önmagában. Az író 
„minden és semmi”. A Zsidó, aki a költőhöz tartozik, de egy
úttal vele ellentétes, ugyanezen nehézségeket ismétli meg. Az, 
hogy a Zsidó egyáltalán szólhat, már maga is egy differencia 
eredménye, a nyelv előtti differenciáé. „Isten elkülönült ma
gától, hogy hagyjon minket beszélni, csodálkozni és kérdezni. 
[...] Ez a differencia, ez a negativitás Istenben, ez a mi szabadsá
gunk, a transzcendencia és az ige, amelyek negatív eredetük tisz
taságát csak a Kérdezés lehetőségében lelik fel újra.”41 Az elsőd
leges differencia a kezdete minden további differenciálódásnak, 
mely az írásban és az írás általi létesülésekben nyilvánul meg. Már 
a megnevezés is távolságot teremt a léthez képest, feláldozza a lé
tet a szónak, kicseréli betűkre. Az írás létesülés, mely nem teszi 
lehetővé a lét szilárdságának megőrzését. Sőt, az írás leglényegé- 
hez tartozik hozzá, hogy különbség választja el a léttől. „Minden 
betű távollétet formál.” „Az írásjel elválasztás...”42 A betű ugrás, 
a totalitás törése, diszkontinuitás, a közöttben lakozó. Átmenet.

Ha az ember maga is egy könyv, mint Reb Stein sugallja, ak
kor lényébe íródott az elválasztás. Ő is egy különbség, folytonos 
lüktetés, amelynek a helyhez való viszonya csakis dinamikus le-

40 Uo.
41 Uo. 147-148.
42 Uo. 151.
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hét. Derrida az írás eredendő nyugtalanságát a hely dinamizmu
sához köti. „Mivel az emlékezeten túli óta emlékeztetvén minket 
erre a Helyre, ez a Föld mindig is Túlnan van. A Hely nem egy 
terület nemzeti vagy empirikus Itt-je. Emlékezetet megelőzően 
ősrégi, vagyis egyszersmind Jövő. Jobban mondva: hagyomány 
mint kaland. A szabadság csak akkor igazodik a nem-pogány 
Földhöz, ha az ígéret Sivataga választja el ettől.”43 A hely és az 
idő dinamizmusa formálják az „itt és most” Túlnan-ját. Aho
gyan az írás is egy közöttiségben zajló processzualitásként mu
tatkozik meg, úgy ismétlődik meg ez a folyamatosság a hely vo
natkozásában, sajátos összefonódást képezve általa. „Anélkül, 
hogy tudná, az írás a Sivatagban kirajzol és ugyanakkor felismer 
egy láthatatlan labirintust, egy Várost a homokban. [...] És az út 
is a Sivatagból a Városba...”44 A cél újra az idézőjelek előkészíté
se, a nagybetűk lefaragása. A Hely (le L ieu ), a Föld (la Terre), a 
Túlnan (L á-bas ), az ígéret Sivataga (le D ésert de la Promesse) -  
mind a jelenléten túlira utalnak. Derrida e távolságot kétszere
sen is behatárolja. Először is nem egy nemzeti vagy empirikus 
Itt-ről van szó. Másodszor pedig a Föld nem pogány. Mit jelent 
ez? És mindenekelőtt: mint jelent ez a Zsidó vagy akár a zsi
dó számára? Vajon nem szerénységre inti? Mintha az eljövendő 
Föld (la Terre á venir) az eljövendő testvériség (la Fraternité á  
venir) olyan képét vázolná fel (mert a felvázolásnál több nem 
lehetséges), amely a „véren és rögön” túlira irányul. A Földre, 
túl az empirikuson és a nemzetin, túl azon, ami pogány. A Test
vériségre, túl testen és véren. Tehát a „Túl” dimenziója az, ami 
meghatározó.

Ott, amit némi esetlegességgel Nyugatnak szokás nevez
ni, létrejött a Föld kialakításának közvetlen terve, mely tőlünk 
függővé tette a Földet -  „itt és most”. Ez a terv abban a gondo
latban csúcsosodik ki, miszerint a mi Földünket csakis mi ma
gunk hozhatjuk el. Jól ismerjük azt a félelmet vagy diagnózist a 
20. századból, hogy az új világ megteremtésének pogány vágya a 
Túlnan-tól való megszabadulással a tisztán emberi immanencia 
szörnyűségeihez jut el. Másfelől azonban lehetséges annak a ha

43 Uo. 146.
44 Uo. 150. Az eredetiben mindig csupán „város” (la vilié) szerepel.
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gyománynak a megőrzése, amely nem mond le a történelemről 
(nem igyekszik visszatérni az archaikus világ kozmikus perspek
tívájához à la Löwith), de a felelősségről sem. Imperativusa arra 
figyelmeztet, hogy úgy kell cselekednünk, m intha  a messiási kor 
eljövetele tőlünk függne („Kire vár?... Rád! A messiás mindnyá
junkra vár, és egyre vár...”), ugyanakkor feltétlenül ragaszkodik 
a Túlnan-ba kapaszkodó szerénységhez. Ezért állíthatja Der- 
rida is, hogy a Zsidó a szellem fenomenológiájának margóján 
van, minthogy az út, amelyen halad, nélkülözi az eszkatologi- 
kus előleget. Olyan messianizmusról van szó, amely, ha akarja 
is a Földet, a képességeinken túliba helyezi bizalmát, reményét. 
Egy ilyen messianizmushoz kötődő ember a Föld felé irányuló 
vektor, az ígéret Sivatagában való várakozás. Exodus, aki már 
nem lakhat a pogány föld szilárdságában, de még nem léphet az 
eljövendő Földre sem. Remény versus beteljesedés. És a pogány 
földre való figyelmeztetés azért lényegi Derrida számára, mert 
Nem-Helyek és Tévutak szegélyezik az úton levést.

így aztán Derridánál sem a Föld, sem a Zsidó, sem az írás 
nem tűri a jelenlétet. „A Költő és a Zsidó nem itt születtek, 
hanem amott. Bolyonganak igazi születésüktől elválasztva. 
[...] [M]ert az eljövendő Föld fiai.”45 A helyek közötti bolyongás 
rögzíthetetlenné teszi a bolyongót, aki a kiszámíthatatlan jövőbe 
íródik be. „Talán nem is létezik a Zsidó önazonossága. A Zsidó 
csak egy más elnevezése annak a lehetetlenségnek, hogy vala
ki önmaga legyen. A Zsidó meg van hasadva és elsősorban a 
betű e két dimenziója között van meghasadva: allegória és betű- 
szerintiség.”46 Eljutottunk hát az önazonosság szilárdságától az 
önmagaság bizonytalanságáig. A Zsidó talán  nem más, mint az 
önmaga-lét képtelensége, identitás-nélküliség. Talán -p eu t-être. 
Még a bizonytalanságról sem lehetséges bizonyosat mondani. 
S egyáltalán, a derridai filozófia alapintenciója ez: megkérdője
lezni az azonosság áttetszőségének dogmatikus előfeltevését.47 
Ne feledjük közben, hogy a rögzítés tévedését, Derrida szerint,

45 Uo. 146.
46 Uo. 156.
47 DERRIDA, Jacques 2005. A másik egy nyelvűsége. Jelenkor Kiadó, 

Pécs, 27.
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zsidók is elkövetik, mégpedig azok, akik a helyhez való ragasz
kodást kérik számon („te nem vagy Zsidó, nem látogatod a Zsi
nagógát...”). A belső kizárást akarván félreértik a Zsidó léttelen 
voltát, helynélküliségét, a prezenciával való szembenállását.

Ha viszont a Zsidó a jelenlét hiányának kísértetiességében 
van úton, akkor kétséges a Másikkal való találkozás lehetősége 
is. A közöttiségben-lét azt kockáztatja, hogy még idegenné sem 
tud válni, hiszen az idegenség feltételez valamilyen egységet. Ha 
idegen vagyok valaki számára, akkor a „vagyok” alanya egységes 
keretben kell hogy megjelenjen. Az idegenség az egészen más 
észlelése, s ha az észlelés a másság-benyomások sorozatát még
is egységben látja, az csak azért lehetséges, mert már eleve úgy 
látja a Másikat, mint egységest. Az idegenség paradoxona új fent 
létrehozza a különbségek feszültségét. Elszigetelt, tapasztalat 
előtti, magánvaló idegen nincs („az idegen-dolog már kezdetek
től fogva elveszett” -  írja Derrida), csak a valaki számára való 
idegen. Az idegen nem szubsztanciális jellegű, hanem intenzi
tásesemény, s így éppen attól függ idegensége, akitől gyökeresen 
különbözik -  a Másiktól függ, noha viszonyukat éppen a másság 
függetlensége konstituálja. Ezért mondhatja Derrida: „A Talál
kozás nem más, mint Elválás”.48 S ugyanez az írás vonatkozásá
ban: „a betű magány, mondja a magányt és éli a magányt. Halott 
betű lenne a differencián kívül, ha megtörné az egyedüllétet, ha 
megtörné a megszakítást, a távolságot, a tiszteletet, a másikhoz 
való viszonyt, vagyis egy bizonyos nem-viszonyt. Van egy bizo
nyos állatisága a betűnek, amely vágyának, nyugtalanságának és 
egyedüllétének formáit ölti.”49 Találkozás és Elválás, viszony és 
nem-viszony. Mit jelent hát a betű magánya? írni annyi, mint 
belépni a „senki” anonimitásába, feladni önmagunkat az írás 
önmagasága érdekében. Ilyen módon követeli az írás tere az 
identitás és mindennemű pozíció feláldozását, az írásban m in
den rögzülés olvashatatlan. Voltaképpen idegenként sem lehet 
benne maradásunk: hiszen az idegenség még mindig kötődik 
egy olyan értelemhorizonthoz, mely az írásban megsemmisül. A

48 DERRIDA, Jacques 1995. Edmond Jabés és a könyv kérdése (Ed
mond Jabés: A Kérdések Könyve) = Athenaeum, 4. 155.

49 Uo. 152.
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jelölő túlcsorduló ereje, lényegi többlethatalma a Másik felé való 
haladásban mozog, ami „...egyszersmind azt jelenti: önmagát 
tagadni; és így az értelem elidegenül az írás menetében. A szán
dék meghaladja önmagát és elszakad önmagától, hogy mondja 
önmagát.”50

Az újvidéki zsinagóga feliratát mintha befedné az épület bo
rostyánja, azzal fenyegetvén, hogy véglegesen elnyeli értelmét. 
A zsinagógafelirat a nomadizmus kalandjának bizonytalanságát 
fejezi ki. A zsidó nem tud kilépni az úton-lét dinamizmusából, 
úgy tűnik, hogy hasztalanul igyekezik a sivatagból a városba. 
Derrida is szkeptikus a zsidó identitás létezését illetően, de a zsi
dó identitás elvitatása különbözik a hegeli stratégiától. A zsidó 
és az írás összefonódásában a zsidó nem szubjektuma az írás
nak, hanem sokkal inkább az írásban rejlő lehetetlenséget jelöli. 
Az írás -  és így egy felirat is -  hasztalan próbál eljutni a Má
sikhoz, hasztalan törekszik a Másikkal való szintézisre, hiszen 
már eleve a különbségben jön létre. Az írás maga távoliét, Isten 
távolléte, a lét távolléte. Teljes képtelenség ezért az írás segítsé
gével egyesítést akarni, mert „az írásjel elválasztás”. Az írás nem 
puszta kudarc a Másikkal való találkozás elérésében, hanem 
konstitutív része a találkozás szükségszerű elhalasztásának. Az 
írással a Túlnan-ra ítéltettünk. Az írás soha nem lehet jelen és 
soha nem lehet itt: jövő és ott. E szempontból a Másik iránti 
vágy, amely a zsinagóga feliratában rejlik, nem cáfolja az elmon
dottakat, hanem megerősíti. A vágy is csak arra bizonyíték, hogy 
valaki hiányzik , bizonyíték a Másik távollétére nézve. A betűk 
egyedüllétében van valami redukálhatatlan.

Ha a zsinagógafeliratról azt mondjuk, hogy „zsidó felirat”, 
akkor csak egy pleonazmust fejezünk ki, mert a zsidó és az 
írásban rejlő nehézség egyek. A zsidó a közvetítésre való kép
telenség Derrida felől tekintve is, ám a hangsúly eltolódik a he- 
geliánus olvasathoz képest: az újvidéki zsinagóga feliratában az 
eredendő lehetetlenség testesül meg, amely az írás sajátja. „A 
zsidó csak egy másik név az írásra.” Eszerint a más időbe és a 
más térbe való elhalasztás az írás természetéből fakad, és sem
mi sem kezeskedik azért, hogy valamikor majd leküzdhetjük ezt

50 Uo. 157.
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a nehézséget. És végtelen együgyűség van minden olyan topo
lógiában, amely a találkozás terét egy különbség nélküli, vagy 
a különbséget eltörölni óhajtó írással igyekszik megteremteni. 
Ez a derridiánus olvasat mintha az írás életét féltené a Másik
kal való találkozástól. „Halott betű lenne -  mondja Derrida - ,  
ha megtörné a távolságot.” Azonban nem éppen a távolságban 
halott? Az újvidéki zsinagóga feliratában a szándék nem szakad 
el önmagától, nem lép ki a nyomszerűsödés, a motiválatlanná 
válás terébe. A zsinagóga felirata ellenáll az értelem elidegenü- 
lésének. A felirat a sajáttól a Másik irányában való mozgásnak, 
a szándéknak a megfagyása, amely már eleve különbözik attól a 
Másikhoz való paradoxális, viszony nélküli viszonytól, amelyről 
Derrida beszél. Különös módon itt pontosan a Másikhoz való 
viszony radikális hiányában rejlik az erő, olyan feszültségként, 
amely itt és most van: jelenlétté szilárdult akarat. A zsinagóga 
felirata nem hagyja magát feloldódni az értelem túltengésében -  
éppen zártságából, izoláltságból ered intenzitása. Ha elfogadjuk 
az írás felőli olvasat logikáját, akkor a felirat éppen hogy nem 
azonosítható az írás sorsának puszta megismétléseként. Ha az 
írás valóban öntagadás, az értelem elidegenülése, a szándék 
önmeghaladása, akkor a zsinagóga felirata olyan többletet rejt, 
amelynek révén már nem csupán írás. A felirat több az önelha
lasztó írás gépezetének puszta példájánál.

*

Az újvidéki zsinagóga felirata kudarcra ítéltetett. Az Elle
hetetlenítő, úgy tűnik, nem kívül található, hanem immanens 
módon tartozik a felirat logikájához. Vagy zsidó felirat, s akkor 
a tiszta zártság, mely a zsidó sajátja, ellehetetleníti a Másik meg
szólítását, vagy pedig zsidó feliraty s akkor meg az írás elidege
nülése teszi lehetetlenné intenciójának megvalósulását. Mintha 
csupán hangsúlyokról volna szó, hiszen Hegel is jelzi, hogy „a 
zsidó ír”, s Derrida is a zsidó bolyongásához köti az írás meg- 
szakíthatatlan mozgását. A következtetés mindenesetre azonos: 
minden nép belépése az Egyetemes házába vélhetően sohasem 
következik be a felirat nyomán. Talán még rosszabbra is fordul
hat a helyzet, ha a végtelennek vélt igyekezet egyszer megtörik
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(„...itt nem mehetett be senki más, csak te, mert ezt a bejáratot 
csak neked szánták -  most megyek és becsukom”).

És mégis. Lehetséges, hogy a zsinagóga felirata egy végte
len felelősségről árulkodik. Ha ugyanis az utcánlevők nyelvén 
szólna, amelyet ők is értenének, akkor az üzenet ugyan eljutna a 
címzettekhez, de így éppen a vendéglátó adná fel önmagát. Ak
kor az idegenség elleni erőszak nem a hívottra, hanem a hívóra 
vonatkozna. A vendéglátó ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen az, 
aki hív. Disszimilatív gesztus, a feloldódás ellenében. Az, hogy 
az isteni Harmadikat is segítségül hívja, úgy is értelmezhető, 
mint annak elismerése, hogy az egyetemessé válás erőtere túl
mutat rajtunk, nem uralhatjuk, nem sajátíthatjuk ki. A hívó nép 
nincsen a hívás abszolút, rendíthetetlen pozíciójában, hanem 
maga is elhívott, valamire hivatott. Végül pedig a felirat messi
anizmusa, amely a kiszámíthatatlan jövőbe tolja ki minden nép 
zsinagógába való belépésének pillanatát, annak a tudata, hogy 
időbe tart, mire mindenki a zsinagóga ajtajához ér: hogy a ven
déglátás egy verejtékes törekvés, egy eredendő nehézség. így 
hajtja végre a zsinagóga az eljövendő írás programját: úgy írja 
meg a zsidót, mint a több-mint-zsidó felé való irányulást, mint 
az egyes és az Egyetemes kereszteződésének, valamint a bábeli 
bűntől való megszabadulásnak a követelését. E perspektívából a 
zsinagóga felirata nem egy vágy téves vagy pusztán másodlagos 
helyettesítése. Mint ahogy Lyotard írja: „ha a kínzó fogfájáskor 
ökölbe szorítom a kezem, akkor ez a befektetési aktus a libidó 
mozgása szempontjából nem helyettesítés, hanem eltolás”.51 A 
zsinagógán is így cikázik a vágy ide-oda, a Másik iránti vágy, 
s ennek a vágynak kiolthatatlannak kell lennie, a végtelenségig 
kell ismételnie magát.

Az Egyetemes háza csaknem a legnagyobb világossággal 
mutat rá az univerzalitás és a partikularitás feszültségére. Az 
Egyetemes egyfelől lehetetlennek bizonyul, mert már eleve csak 
partikuláris körülmények között nyilvánulhat meg, csakis egy 
különös nyelv és egy különös idő síkjában. Másfelől viszont az 
Egyetemes szükségszerű, mert már azzal, hogy kimondtuk a 
partikuláris szereplők közti közvetítés nehézségét, túlléptünk a

51 LYOTARD, Jean-Francois 2003. A fog, a tenyér = Vulgo, 3. 45.
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partikularitás határain, és a partikularitás mint olyan egyetemes 
perspektívájába helyeztük magunkat. Az Egyetemes szükségsze
rű továbbá azért, mert tagadása, vagy a korlátaira való rámutatás 
is csak egyetemes szempontok igénybevételével történhet. Vajon 
az egyetlen lehetőség az, hogy megmaradunk a partikuláris és 
az Egyetemes dilemmáján belül? Vagy zsidóként hív a felirat, s 
akkor erőszakot tesz a Másikon, vagy nem-zsidóként hív, s ak
kor önmagán tesz erőszakot. S akkor a felirat hiábavalóan őrizné 
egy lehetetlen jövő nyomait... Vajon elkerülhetetlen a partiku
láris és az Egyetemes közti választás (úgy, hogy utóbbi esetben 
csak „nem-zsidó zsidó” lehetséges)? Ám valójában maga a zsidó 
sincs még bent az Egyetemes házában: a ház „majd akkor” lesz 
az imádság háza minden nép számára. A hívás mintha maga is 
azt bizonyítaná, hogy a zsinagóga még nem  az Egyetemes helye. 
Eszerint a zsidó, bármennyire is meghökkentően hangzik ez, 
maga sincs bent.

A hegeliánus olvasat tévedése nem abban van, hogy kizárta 
a zsidót, hanem abban, hogy csak a zsidót zárta ki, másokat vi
szont kitüntetett az univerzalitáshoz való hozzáférés erényével. 
Az Egyetemes háza talán sokkal inkább egy identitáson túli tér, 
amelyben a kizárás egyedül azokra vonatkozik, akik nem akar
nak ilyen teret. Nem a Másikat zárja ki, hanem minden tartalmi 
ipszeitást. Nem az a cél, hogy lehetővé tegye a „zsidó vagyok”/ 
„nem vagyok zsidó” deklarálását, hanem éppen az, hogy túljus
son az igenlés és a tagadás kettősségén. Aki ide belép, az sem zsi
dó, sem nem-zsidó. Sem körülmetélt, sem körülmetéletlen. Túl 
van szennyen és tisztaságon. Az Egyetemes háza csak részlege
sen kapcsolódik az eljövendő identitás kérdéséhez. Olyan tér ez, 
amely nem az identitás vágyának kielégítésére irányul (egyéb
ként pedig „talán zsidó lesz, talán legzsidóbb, talán nem-zsi
dó”). A tét annak a térnek a lehetősége, amely ambivalens m ó
don viszonyul minden néphez és minden önazonossághoz. A 
ház kizárja az identitást mint tartalmat, de akarja mint formát. 
Beereszti és kirekeszti. A „lehet majd olyan identitásod a másik 
számára, amilyet akarsz, kibomlása mindenkor rajtad kell hogy 
múljon” egyetemes gondolata ez, mely szem előtt tartja a Másik 
mint olyan konstitutív szerepét. Ez az Egyetemes egy performa- 
tív aktusban jelenik meg, természeténél fogva jelen idejű. Már
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azzal, hogy felmerül a lehetősége -  létrejön szempontjának va
lósága. (S az is kiderülhet, hogy a zsinagóga felirata közelebb áll 
e jelenbeli affirmáláshoz, mint ahogy gondoltuk. Textuális scor- 
daturciy alattomos vagy egyszerűen csak téves fordítás a retori
kai erő kedvéért. Ellentmondásaink pedig magából a dologból 
fakadnak. Hogyan ford íthattunk  volna jól, a szó legszigorúbb 
értelmében -  egy messianizmus adekvát technikusaként?) így 
aztán nem a különböző világok térnek be az Egyetemesbe, ha
nem az Egyetemes valósul meg a világokban. „Egy világban hoz
ták létre, ténylegesen létezik más világok számára, virtuálisan 
pedig minden világ számára” -  írja Badiou.52 Az Igaz nyitja meg, 
mondja, a világot a világon-túlinak (sur-m ondé)y amely egyben 
egy eljövendő világ (m onde-á-ven ir).53 Ez egyrészt azt jelenti, 
hogy az Egyetemes egy bizonyos világban keletkezik, meghatá
rozott körülmények között. S így például egy világbeli épület is 
magán viselheti e keletkezés történeti nyomait. Nincs leküzd
hetetlen ellentét az Egyetemes és a partikuláris között, mert egy 
különös nép (a zsidó) is lehet az Egyetemes előremozdításához 
való hozzájárulás. Tévedés a világok közötti távolságra hivatkoz
va lehetetlennek minősíteni az Egyetemest, hiszen az Egyetemes 
lényegi tulajdonsága, hogy a meghatározott világokon túli. Az 
Egyetemes tehát egyszerre kapcsolódik a jelenhez mint perfor- 
matív aktus, valamint a jövőhöz mint a többi világban való meg
valósulás. Új vidék = új beteljesülés. Az Egyetemes olyan szingu- 
laritások mentén alakíthatja ki magát, amelyek mindig többek 
puszta egyediségnél, az Egyetemessel való kereszteződés lehe
tőségei. A különbség azokban a történelmi utakban mutatkozik 
meg (sivatag vagy egyéb), amelyeken haladva az egyes világok
ban lehetségessé válik az Egyetemes valósága. És majd akkor.

Ha mégis ragaszkodunk ahhoz, hogy az Egyetemest olyan 
helyként írjuk le, ahová a világok belépnek (az Egyetemes „he

52 BADIOU, Alain 2009. Second manifeste pour la philosophie. Ouver
tures, Fayard, 29.

53 Uo. 33. Vö. „...az univerzalitás állítása proleptikus és performatív le
het, és előidézhet olyan valóságot, amely még nem létezik...” (BUT
LER, Judith 2006. Problémás nem. Feminizmus és az identitás felfor
gatása. Balassi Kiadó, Bp., 20).
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lyének” szükségszerű anatopizmusa ellenére), akkor azt mond
hatjuk, hogy a világokon túli épületén több bejárat található. 
Akárcsak Kafka épületein: számtalan bejárat van, s végső soron 
nem számít, hol lépünk be.54 Nem tudhatjuk hány bejárat van, s 
azt sem, melyiken fognak bejönni. Talán a közeli padokon való 
ülés tárja fel a város által nem tudatosított rendkívüli lehetősé
get, talán más. Egy ilyen hely virtuálisan minden világ számára 
nyitva áll. Néhányan talán majd csak később érkeznek meg -  az 
érkezések sebessége nem jósolható meg. Nem bizonyos, hogy az 
arra sétálók azonnal belépnek („Ó, nem Nathalie, ma háromkor 
teázni megyek...”), s az sem, hogy nem hagyják el az épületet, 
miután már egyszer benne voltak. A már bentlevőknek hűséges
nek  kell lenniük az Egyetemeshez.

Vajon amikor az Egyetemesbe való belépést úgy képzeltük el, 
mint az önazonosság tartalmi jellegű zárójélezését, nem egy tú
lontúl elvont modellt vázoltunk fel? Ki lépne be akkor az Egye
temes házába, ha ott bent minden identitás felfüggesztődik? Ki 
lenne az, aki belép? Misztérium, hogy miként fogja végül is a 
zsinagóga felirata megszólítani az összes népeket, de erre egé
szen bizonyosan képtelen lesz, ha nem mondja ki: „Te” vagy „Ti”. 
Ha az Egyetemesbe kapott is meghívást, a megszólított akkor 
is rejt magában valami partikulárisát. Ha éppen őt hívják meg, 
egyedi mivoltában, akkor éppen ilyenként kell meghívni. Vajon 
teljesen kívül marad különössége, vagy mégis beléphet ennek 
pusztán formális jelentésén túl is? Ha az Egyetemes házába be
térőről lehántanánk mindazon rétegeket, amelyekbe olyan elem 
keveredett, amely meghaladja a mindannyiunk által osztott tu
lajdonságokat, valamint a tartalom iránti közömbös előírásokat, 
akkor csak egy absztrakció léphetne be, tehát végső soron: senki. 
A hús-vér meghívott odakinn maradna. Megőrizni az univer
zálist, s ugyanakkor szem előtt tartani az egyes világokat és a 
bennük élőket -  ez a kihívás. Ügy tűnik, hogy az Egyetemes és 
a partikuláris közti drámai feszültséget a gondolkodás nem old
hatja fel. Ez talán a messiási idő feladata.

54 DELEUZE, Gilles-GUATTARI, Félix 2009. Kafka. A kisebbségi iro
dalomért. Qadmon Kiadó, Bp., 7.
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Az újvidéki zsinagóga egy olyan hely, amely az Egyetemes 
lehetősége. A felirat, amely Kelet-Európa több zsinagógáján is 
megtalálható, azt az utat örökíti meg, amelyen egy vágy halad 
az eljövendő Egyetemes felé. Mielőtt ténylegesen valóra válna 
mindenki belépése a világtalan világba, soha nem látott tolon
gásnak lehetünk majd szemtanúi. Nyelvek kavarognak (...quoi- 
ittvandoslojeonjetujetztmessietrue...), a tömeg izgatottan halad 
befelé, ki-ki a maga bejáratán. Türelmetlenül várnak a belépés 
pillanat nélküli pillanatára...

ELSŐ UTCABELI (Kitörő öröm m el): Eljött végre!...
M ÁSODIK UTCABELI (.Á lm élkodva): Minden nyelv

együtt!
HARMADIK UTCABELI (Csukott szem m el): És ki tudja,

odabenn mi vár még ránk...

(2007/2008)
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II.





VAKÍTÓ GÉPEZETEK

»a felhőtlen«, »ártatlan« szem hazugság
gá vált...”

(Walter Benjámin)

„Elégséges a homály ahhoz, hogy vakká te
gye a kárhozatra ítélteket, de elégséges a vilá
gosság ahhoz is, hogy elítéltessenek, hogy ügyük 
védhetetlen legyen.”

(Blaise Pascal)

„...leginkább /  téged siratlak, elveszett sze
mem! /  Vakon ellenség közt -  sokkalta rosszabb, 
/  Mint rablánc, tömlöc, koldusbot, vagy aggkor!”

(John Milton)

Mi lehet vakító a világ megjelenésében? A vakítás nyugta
lanító kérdése ott kezdődik, ahol megszűnik a „látom, hogy lá
tok” reflexív bizonyossága. A látás immár híján van az eviden
cia megnyugtató lehetőségének, többé nem érvényes a látott és 
a nem-látott közti, egykoron még világosnak tűnő határvonal. 
Vakításról beszélni annyi, mint felismerni ezt a bizonytalansá
got. Ám mielőtt felvetődne a valutásra vonatkozó kérdés, mely 
eleinte megoldhatónak tűnik a látás hiányának problémáján be
lül, már megmutatkozik magának a látásnak a heterogenitása. 
A társadalmi látás esetében is kitűnik, hogy tekintetünket egy 
„optikai tudattalan” (Benjámin) járja át, hogy csaknem uralha- 
tatlan háttérfolyamatok irányítják önállónak vagy önkényesnek 
hitt szemmozgásunkat. Mint Jacques Ranciére emlékeztet rá 
bennünket többször is, az európai gondolkodás -  Platóntól Guy 
Debord-ig -  a látás kritikáján dolgozott, márpedig ez a kritika, 
mely azt állítja, hogy valamiért nem nézünk jól, mindig is kitün
tetett szerepet szánt a mindannyiunk által osztott világban való
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látás bírálatának. Vakításról beszélni azt jelenti, hogy belátjuk a 
szem szükségszerű válságát. Hogyan láthatnánk jól?

Amikor Marx A tőke előszavában arról írt, hogy Perszeusztól 
eltérően úgy kell elmerülni a ködben, hogy a szörnyek létezését le
tagadhassa, maga is a látáskritika hagyományához kapcsolódott. 
Ez a megjegyzés a köd létét és hatékonyságát emeli ki, a nem-látás 
valóságos voltát, amely megkülönböztetett figyelemre érdemes. A 
látszat, a homály, az illúzió, a látványban való tévelygés konstitutív 
jellegére vonatkozó állítás a rendszerbírálat nélkülözhetetlen ré
szének tűnik. Például az árufetisizmus elemzése azzal a figyelmez
tetéssel kezdődik, hogy az áru első pillantásra magától értetődő, 
köznapi dolognak tűnik ugyan, ám valójában misztikus jellegű, 
egész metafizika szövődik köré. Mi is igyekszünk központi jelen
tőséget tulajdonítani a látszat elemzésének a látás kritikájában, 
amikor a Marx által használt „vakító áru” és a „vakító pénzforma” 
kifejezések értelmét próbáljuk majd megfejteni. Ügy is fogalmaz
hatnánk, hogy a marxi gondolkodás az autopszia programja, de 
úgy tűzi ki célul az önálló, helyes látás visszanyerését, hogy köz
ben a rossz látási viszonyokért felelős, finoman szőtt fátylat nem 
a tudás révén kívánja semlegesíteni, a vele járó nehézségeket nem 
minősíti jelentéktelennek egy helyes, csakugyan látó látásba való 
azonnali ugrással. A látás szuverenitásán való munka a tekintet 
terébe költözött fantomokkal veszi fel a harcot, úgy gondolja át 
létüket, hogy közben nem vitatja el rendkívüli hatékonyságukat, 
amely a második természetünk alkotóelemévé vált.

A vakítás mibenlétének firtatása során a vakság, illetve a lá
tás metaforikus és nem-metaforikus értelme között fogunk in
gadozni. Olyan metaforával találkozhatunk majd, amelyet Hans 
Blumenberg abszolútnak nevezne, amely nem csupán retorikai 
többlet, s nem meríthető ki a fogalmiságra való lefordítással. Egyik 
meghatározó jelentése szerint a vakításban nem puszta hiány nyil
vánul meg, hanem sokkal inkább egy intenzív tapasztalatról van 
szó, amely önálló megközelítést igényel. Hasonlóképpen felismer
hetjük majd, hogy a vakság és a látás viszonya nem rész és egész, 
de nem is egyszerűen priváció és aktualitás viszonya. Az is meg
mutatkozhat, hogy a vakítás nem feltétlenül -  a látáshoz képest -  
elhanyagolható, mellékes jelenség, hanem a látás lényegi mása.

*
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1.A vakság mint intenzitás. Az alapvető kérdés így hangzik: lé- 
tezik-e egyáltalán vakság? És ha igen, miben áll léte? Ezen múlik 
az is, hogy a vakságra vonatkozó beszéd szert tehet-e önállóság
ra a látásról való beszédhez képest. Történetileg tekintve a vak
ság privatív meghatározásának elgondolásfeltétele a tagadásnak 
a görög nyelvben megkezdődő önállósodása (1. például A szofis
ta megfelelő fejtegetéseit). Az antik és a középkori filozófusok a 
vakság meghökkentő ontológiáját a priváció fogalmát tárgyalva 
hozták létre az arisztotelészi metafizika, illetve logika nyomán1: 
a vakság számukra hiánylétező, és a róla tett kijelentések ennek 
fényében értelmezendők. Eszmefuttatásaikban a vakság mint a 
priváció kitüntetett példája jelenik meg, általa -  vezérfonalként 
való használatával -  világítható meg a tagadás, a „nem” sokrétű
sége. Mi pontosan fordított utat járva kívánjuk megérteni a vak
ság arisztoteliánus értelmét a priváció fogalmának segítségével. 
Mi hát a különbség priváció és negáció között? A priváció annak 
hiányát jelenti, ami természete szerint megilletne egy létezőt. A 
negáció ezzel szemben még valamely nem-létezőre is érvényes 
lehet, és arra vonatkozik, ami egyszerűen nem illet meg egy 
szubjektumot. A látás habitus, egy képesség megléte, amivel a 
látó rendelkezik, így a hiány a vakság esetében arra utal, hogy az 
vak, aki természete szerint láthatna -  a vakság valamely létező 
természetéhez tartozó képesség hiánya. A priváció szubjektum
ra vonatkoztatottsága azt jelenti, hogy csupán az a nem-látó vak, 
akit a látás természete révén megilletne: egy kődarab nem lehet 
vak. Ezzel összhangban az egyszarvúról a nem-látás csupán a 
negáció értelmében állítható, hiszen az egyszarvú nem létezik, s 
így természete sem, amelynek a látás alkotóeleme lenne.

Caietanus a De Ente et Essentia című Tamás-szöveghez írott 
kommentárjában a vakságról tett kijelentéseket elemezte, s a

l Met., 1022b22-1023a8.; Cat ., I lb l8 -llb 2 3 ., 12a26-12bl6., 12bl7- 
12b25., 13a3-13al8., 13bl2-13b36.; 1. még: DeAn.y 413a;P/zys., I.,6.
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vakság kérdését izgalmas adalékokkal egészítette ki.2 Mit jelent 
valakinek vakságot tulajdonítani? A „Szókratész (est) vak” kije
lentés nem a vakság tényleges fennállását jelöli Szókratészben, 
mert -  a skolasztika nyelvezetével szólva -  inherenciával csak 
a valós akcidensek rendelkezhetnek. Szókratész pusztán a látás 
képességének hiánya miatt mondható vaknak. A kijelentés ko- 
pulája így sokkal inkább azt jelöli, ahogyan az értelem megfelel 
tárgyának, a látás híján levő Szókratésznek. Caietanus finom kü
lönbségtétele pedig ez: az értelem tevékenysége folytán Szókra
tész nem lesz inkább vagy kevésbé vak, ám a vakságnak mégsem 
tulajdonítható semmiféle létezés, ha az értelem nem gondolja el. 
Caietanus radikális következtetése tehát az, hogy a vakság csu
pán mint az értelem által konstituált tényező (ens rationis) léte
zik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a „Szókratész vak” kijelentés 
predikátumterminusa semmit nem ad hozzá Szókratészhez. A 
vakság elgondolása nem más, mint egy hiány gondolata a neki 
megfelelő habitus ténylegessége alapján. Hiszen a hiányzó dolog 
képzetének közreműködése a feltétele a vakságra való gondolás
nak, s a vakság csakis a látás gondolatára való támaszkodással 
ragadható meg, önmagában mit sem jelent. A vakság hiány, s 
lehetetlen úgy beszélni róla, hogy kijelentéseink bárminemű új
donsággal szolgálhatnának -  a vakság csak a látás privatív mása. 
A látás kölcsönadja a vakságnak tartalmát, ám csakis azért, hogy 
az hiányjellegével visszautaljon rá. Mégsem kell hallgatnunk a 
vakságról, mert az értelem felől tekintve mégis csak létező. így 
arra a kérdésre, hogy lehetséges-e a vakságról mint olyanról 
beszélni, az Arisztotelész által kijelölt ösvényen haladó logika 
határozott igennel felel. A „valami vak” (aliqu id  est caecum ), 
„van vakság” (caecitas est) típusú kijelentések3 során a kopula

2 CAIETANUS, Thomas de Vio Cardinalis 1939. Scripta Philosophica. 
Commentaria in Praedicamenta Aristotelis. Apud Institutum 
Angelicum, Romae. Magyarul: KLÍMA Gyula 1990. Bevezetés. Szent 
Tamás metafizikája és az analitikus filozófia, avagy Lehetséges-e 
analitikus metafizika? = Aquinói Szent Tamás: A létezőről és a 
lényegről. Helikon Kiadó, Bp., 20-21.

3 Aquinói Szent Tamásnál: De Malo, I. 1.; De principiis Naturae, II. 3.; 
De Ente et Essentiay I. 1.
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a vakság abszolút állítmánya, és egy ens ra tion ism k  tulajdonít 
létezést. Mégis, a vakság holmi zavarnak, tévedésnek minősül a 
természet működésében, róla szólván az intellektus egy hiányt 
azonosít a létezők rendjében. Amennyiben az arisztoteliánus 
módon értett világfolyamat a hiány megszüntetésére való törek
vés, teleologikus vektor, mely a jó felé irányul, annyiban végső 
soron a vakságtól való megszabadulás, a látás képességének visz- 
szanyerése is egyike a céloknak.4 A vakság mindenekelőtt leküz
dendő priváció.

Arra a kérdésre, hogy miért éppen a vak ember lett a privá
ció klasszikus példája, a válasz akár így is hangozhatna: azért, 
mert ebben a hiányban a legsúlyosabb ellentmondás fejeződik 
ki. Azon kultúra gondolkodásában, mely számára a látás volt a 
kitüntetett érzékszerv („a görögök okularitása, amely fogalmi- 
ságunkat hordozza” -  fogalmazott Gadamer), mely számára az 
élő a látással volt azonos (hiszen az alvilágban nincs többé látás), 
a vakságnak a hiány tulajdonképpeni példájának kellett lennie. 
Parmenidész szerint a vak emberek azt gondolják, hogy lét és 
nem-lét egy és ugyanaz.5 A Kratülosz etimologizáló játéka során 
úgy határozták meg az embert (anthróposz), mint aki gondolko
dik azon, amit látott (anathrón ha opópe). A „vak ember” maga a 
képtelenség, egy élőhalott jelölője. Szókratész mégsem lehet vak. 
Arisztotelész, azon állításával, hogy a vakság olyan, mintha vala
kinek nem lenne gondolkodási képessége6, a vakot az emberiét 
gyötrelmes határjelenségeként mutatja be. A vak, gondolkodás 
híján, ember és nem-ember között ingadozik, hiányjellegének 
nyomorúsága leírhatatlan. A gondolkodás elsősorban azt jelenti, 
hogy nem vagyunk vakok. A „vak ember” szókapcsolat feloldá
sért kiált. Például amikor később Lactantius úgy fogalmazott, 
hogy „az igazság ereje oly nagy, hogy senki sem lehet annyira 
vak, hogy ne venné észre a szemeit elárasztó isteni ragyogást”7,

4 Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg az arisztotelészi potencialitás 
sokrétűségéről, amely nemrégiben Giorgio Agamben műveiben ka
pott különleges szerepet.

5 DK, 28 B 6.
6 M e t .y  1052a5.
7 Divinae Institutiones, I. 5., 2.
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akkor a mindenkiben meglevő látóképességet hangsúlyozta. 
Megengedi a vakság létezését, de megtoldja a fokozatosság szem
pontjával: ha van is vakság, az sohasem akkora, hogy teljességgel 
ellehetetlenítse a látást. Az igazságot a vak is látja.

Vajon a vakság, a vakítás metaforáinak ereje csupán a vak
ság privatív értelmezéséből fakad? Vajon csak a hiány rendkívü
li volta az, ami vakságmetaforák használatára sarkallhat? Mint 
Heidegger írja: „...ha azonban az ember megvakul, akkor még 
mindig ott van a kérdés, hogy vaksága hiányból és veszteségből 
következik-e, vagy bőségen és túlméretezettségen alapszik”.8 Le
hetséges, hogy a vakság metaforája más módon is kibontható, 
úgy, hogy a vakság pontosan mint kivételes intenzitás mutatkoz
zon meg. Ez történik a platóni barlanghasonlatban, kultúránk 
alapvető kronotoposzában. Platón a látási zavarok két fajtáját 
különböztette meg: az egyik akkor nyilvánul meg, amikor az 
ember a világosságból megy a sötétségbe, a másik akkor, amikor 
a sötétségből megy a világosságba. Amikor látási zavarokról van 
szó, azt kell kérdeznünk, hogy az ember a fényességből került-e 
át a sötétségbe, „...vagy pedig egy vaskosabb tudatlanságból jött 
át a nagyobb világosságba, s a fényesebb ragyogás vakította-e 
el...”9 Bennünket most az utóbbi eset foglalkoztat, melynek során 
éppen a fénynek a képességeinken túlcsorduló ereje a nem-látás 
okozója. Platón mindenekelőtt arra az időszakaszra irányítja a 
figyelmünket, amikor a barlanglakot -  méltatlankodása és szen
vedése ellenére -  kihúzzák a napfényre. Már a barlangban is fáj

8 HEIDEGGER, Martin 1994. „...költőien lakozik az ember...”. T-Twins 
Kiadó-Pompeji, Bp.-Szeged, 207-208.

9 Politeia, 518b. Vö. a létezők és a megvakulás kérdésével a Phaidón- 
ban (99d). A Phaidón által ajánlott alternatíva a logosz általi közve
títés, a napba való nézés helyett. Hans Blumenberg ír arról -  a fény 
metaforájának történetét elemezve -, hogy míg Platón számára le
hetséges a rendkívüli fényhez való hozzászokás, addig az újplatoniz
musban megjelenik az abszolút vakítás. Ugyanakkor a vakság, illetve 
a szem becsukása éppen a természetfeletti fényhez való hozzáférés 
útja is lehet. Bonaventura számára például ez a vakság jelentősége: 
„excaecatio est summa illuminatio” (BLUMENBERG, Hans 1957. 
Licht als Metapher der Wahrheit. Im Vorfeld der philosophischen 
Begriffsbildung = Studium Generale, 10. 441).
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dalmas az a pillanat, amikor az addig csak árnyékot látók a tűzbe 
pillantanak, hát akkor mennyire gyötrő lehet az, amikor a bar
langlakó a napba tekint? És „...vajon tudna-e a fénytől elárasztott 
szemével valamit is látni abból, amit most mint igazi világot mu
tatnak be neki?”10 Beletart, míg megszűnik a menekülés vágya, 
míg szemének káprázását a megszokás váltja fel. Platón számára 
tehát a vakítás rendkívüli horderejű esemény, túltengő intenzi
tástapasztalat, melynek során a fény olyan erős, hogy semmit 
sem láthatunk. Nem-látás és látás rendhagyó kiazmusa ez. Aki 
megvakult a nap elviselhetetlen fényétől, az igazság terében tar
tózkodik, a vakítás ideje azonban mégis az igazság kitárulkozá
sának előttje. A vakság privatív értelmezésével szemben a vakí
tás itt mint intenzitásesemény jelenik meg, amely rácáfol a látás 
és nem-látás ellentétéről alkotott előítéletünkre: annyira látunk, 
hogy nem látunk. A vakság így nem puszta hiány, hanem kivé
teles többlet. A fény, mely a látás mindenkori közege, itt pon
tosan a látás ellehetetlenítője. Elvakítottságunk a rendkívülivel 
való találkozás pillanatában passzivitásra kényszerít bennünket, 
ám szemünk káprázása mintha egyúttal soha-nem-volt aktivi
tás is lenne.11 A fény elviselhetetlen túláradása azt a pillanatot 
előlegezi meg, amikor tekintetünk végre magukra a dolgokra 
irányulhat.

Tudván, hogy a vakság az átmenet feszültségére vonatkozik, 
nem véletlen, hogy Hegel olvasatában a platóni filozófia bírála
tának sarokköve lett a lényegről való európai gondolkodás törté
netének meghatározó pillanatában. A szellem fen om en ológ iájá-  
nak a jelenségről és az érzékfelettiről szóló fejezetében Hegel így 
fogalmaz: „...az üresben  nincs megismerés, vagy a másik oldal
ról kifejezve, mert épp mint a tudaton túl eső van meghatároz
va. -  Az eredmény persze ugyanaz, ha egy vakot beállítanak az 
érzékfeletti gazdagságába -  ha van benne gazdagság, akár mint 
ama világ sajátos tartalma, akár maga a tudat ez a tartalom - ,

10 Politeia, 516a.
11 Azonban ez nem egy valódi praxis aktivitása. Arról, hogy Platón szá

mára a látásnak elsőbbsége van a cselekvéssel szemben: ARENDT, 
Hannah 1995. Múlt és jövő között. Osiris Kiadó-Readers Internatio
nal, Bp., 113-123.
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s ha egy látót beállítanak a tiszta sötétségbe, vagy ha úgy tet
szik, a tiszta fénybe, ha ama világ csak ez; a látó éppoly keveset 
lát a maga tiszta fényében, mint tiszta sötétségben, s éppannyit, 
mint a vak az előtte fekvő gazdag bőségében. [...] [Á]brándok is 
még mindig jobbak az ő ürességénél.”12 A vakság metaforájának 
használata bizonyítja Hegel számára, hogy az érzékfelettiség pla
tóm filozófiája képtelen a közvetítés tényleges megragadására. A 
barlanglakó azért vakul meg, mert a jelenségvilág és az érzékfe
letti világ között törés van. Ha az érzékfeletti túlsó a létidealitás 
birodalmaként nem a jelenségből nyeri gazdagságát, ha a jelen
ség mint jelenség nem a világ immanenciájában bontakozik ki, 
akkor az érzékfeletti is szükségképpen szegényes lesz. A jelenség 
közömbös semmissége az érzékfeletti ürességét vonja magával, 
a jelenségvilág és a tudott egysége híján pedig csak a különbség 
túlfeszítése kínálkozik megoldásként. így érthetjük meg, hogy 
miért fordul meg a vakításban a látás addig megszokott szer
kezete. Annyira látunk, hogy nem látunk -  mert az érzékfeletti 
túlsó a rossz értelemben vett fordított világ (verkehrte Welt). A 
vakítás a hegeli olvasatban egyszerre kényszermegoldás és lelep
lezendő tünet, a túlontúl önállóként értelmezett idealitás nyilvá
nul meg benne. A „tiszta fény” a Jenseits, az érzékfeletti másság 
jelölője, ám intenzitása az ürességé. A tiszta fény egyúttal tiszta 
sötétség, a rendkívüli látás egyúttal rendkívüli nem-látás. Éj a 
déli ragyogásban. A hegeli gondolkodás is az artikulálatlan so
kaság éjszakáján való túllépésre tör, ám a fogalmiság fénye ma
gából az éjszakából bukkan fel. Ez a gondolkodás „feláldozza a 
nem logikus valóságot, melynek léte egy önmaga által átvilágí

12 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1961. A szellem fenomenológiája. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 81-82. Csak utalni tudunk Kant eltérő irányú 
interpretációjára, mely a visszfény és a praxis mentén közelít a pla
tóm vaksághoz: „A Napba (az érzékfelettibe) a megvakulás veszélye 
nélkül ugyan nem lehetséges belenézni, ám visszfényében (a lelket 
morálisan bevilágító észben) meglátni a Napot, miként az idősebb 
Platón tette -  s ez még gyakorlati szempontból is teljesen kielégítő
en megvalósítható” (KANT, Immánuel 1993. A filozófiában újabban 
meghonosodott előkelő hangnemről = Derrida, Jacques-Kant, Im
mánuel: Minden dolgok vége. Századvég Kiadó, Bp., 23).
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tott rend evidenciájában támad fel”.13 A cél egy olyan közvetítés 
felmutatása, melyben a fény a lét önátvilágítása, hogy a lényeg
ben maga a jelenségszerkezet fejeződjék ki. A nem-látásból a 
látásba való áttérésnek fokozatosnak és nem ugrásszerűnek kel
lene lennie, a fény pedig ne legyen a sötétség tagadása, hanem 
megszüntetve-megőrzése, feltámasztása.14 A létet közvetítetten 
kell felmutatni, a látást pedig mint fokozatos átmenetek, moz
zanatok mozgását. Hegel tehát a vakságnak -  mint fényintenzi
tás-eseménynek -  a kiiktatását tűzi ki célul.

Ugyanakkor a vakság értelme más irányba is hajlítható. Úgy 
is fel lehet mutatni intenzitásként, hogy termékenysége ne vesz- 
szen el a tiszta általános ürességében, hogy ereje a konkrét in
tenzitása legyen. Ez esetben a vakítás nem pusztán megelőz egy 
majdani sokrétűséget, mintha maguk az elvakítottak kénytele
nek lennének megelégedni a számukra adott szegényességgel, 
hanem éppen a vakítás az a szó, amellyel kifejezhető egy felet
tébb gazdag, a mértékeken túlnyúló állapot. Jean-Luc Marion 
fenomenológiájában a tömött, szaturált fenomén (phénom ène  
saturé) arra a fenoménre vonatkozik, amely az adódásnak (d o 
nation) a lehetőségeket meghaladó gazdagsága. A francia fe
nomenológia hagyományának szellemében Marion egy afeno- 
menális fenomenalitást állít gondolkodása középpontjába. Ám 
a szaturált fenomén nem függ össze eleve egy meghatározott

13 FRANK, Manfred 1997. A költészet mint „új mitológia” = Nyizs- 
nyánszki Ferenc (szerk.): Kortárs német filozófusok. KLTE Filozófia 
Intézet, Debrecen, 262.

14 Fény és sötétség összefonódnak. így válik érthetővé, miért lehetsé
ges, hogy Hegel ellenkező értelmű kifejezéseket is használ. Például 
az abszolút tudat „elmerül öntudata éjszakájában”, végigjárja a nap
pal látottak gazdagságát (HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1961. A 
szellem fenomenológiája. Akadémiai Kiadó, Bp., 414). A hegeli En
ciklopédia az estét jelöli ki mint az elmélkedés idejét (HEGEL, Georg 
Wilhelm Friedrich 1981. A szellem filozófiája. Akadémiai Kiadó, Bp., 
56). A hegeli jogfilozófia híres hasonlata szerint a bölcsesség baglya 
a beálló alkonnyal kezdi meg röptét (HEGEL, Georg Wilhelm Fried
rich 1971. A jogfilozófia alapvonalai. Akadémiai Kiadó, Bp., 23). A 
negativitás munkájaként a fogalmiság megszünteti a nappali viszo
nyok érdektelítettségét.
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tartalommal, nem olyan, mint például az arc (mint Lévinasnál) 
vagy a hús közvetlen affektivitása (mint Henry esetében), hanem 
az adódásnak mint olyannak a formája. A szaturált fenomén 
afenomenális abban az értelemben, hogy az adódást befogadó 
szubjektum konstitúciójára visszavezethetetlen, nem írható le az 
intencionalitás szokványos szótára segítségével. Hiszen az adó- 
dás nem lenne igazán adódás, ha a szubjektum már előre felvá
zolhatná kereteit. A szaturált fenomén radikális újdonsága túl
mutat a lehetőségeken, a vele járó fokozottság, többlettartalom 
túlcsordul a képzetgyár termelési képességein, mindazon, ami 
megszokott. Ellenintencionalitás, a nem-megjelenő fenomeno
lógiája. A szaturált fenomén a befogadónak nem tárgya, amely 
megszabná a megjelenés horizontját, feltételeit, hanem fordítva: 
sokkal inkább a szaturált fenomén konstituálja az „én”-t, ő te
remti meg az adódás megadományozottját (vagy más szavakkal: 
a provokáció alkotja az én ipszeitását). A befogadó „a szubjek
tivitásától megfosztott szubjektum”15, s ezért a szaturáció a látó 
alapvető függőségének, törékenységének jele.16 A külső egyre 
sürgető követelése, elszenvedése, nem az önmagaság kivetülése. 
Marion tehát a fenomenológiai redukció radikalizálását hajtja 
végre. A tiszta adódás az önmagától-megmutatkozó, transzcen- 
dencia, másság, mely előreláthatatlansága folytán esemény je l
legű. A kezdeményezés joga nála van, ezért hathat a meglepetés 
erejével. Olyan másságok tartoznak ide, melyek megelőzik a fe
nomenológiai régiókat: a halál, a történelmi esemény, a bálvány, 
a hús, az arc, a szeretet, Isten mint a szaturáció felső foka...

Hogy az adódás gazdagságát leírhassa, Marion a vakítás me
taforájával él. Egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy amikor az 
adódásban az intenzitáshozam gazdagsága túlcsordul a lehető
ségeken, akkor a fenomén elvakítja (éblouit) a látót. Marion fe
nomenológiája értelmében minél erőteljesebb a redukció, annál

15 MARION, Jean-Luc 1997. Etant donné. Essai dune phénomenologie 
de la donation. PUF, Paris, 360-361.

16 Egyébként a gazdaság kérdése áthatotta a marioni fenomenológia 
körüli vitákat, mindenekelőtt Derrida és Marion párbeszédét. Ma
rion Derrida-bírálata szerint az adódás nem írható le a csere öko
nómiájával.
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több adatik meg, mert a szaturált fenomén éppen a fogalmiságot 
túlhaladó szemlélet gazdagsága. Az, hogy a szaturált fenomén 
elvakítja befogadóját (vagy pontosabban: az általa konstituált 
,,én”-t), azt is jelenti, hogy sokkal több is feltárulhatna, hogy jó 
val több is adódhatna, ám a látó szemléletének végessége, az adó
dó teljes szintézisének képtelensége behatárolja az adódást. így 
ebben a gondolkodásban Platón barlanghasonlatának vakítás- 
metaforája is új értelmet nyer: az elvakító fény nem az idealitás 
szférájába való átmenetet jelzi, nem puszta előkészület, hanem a 
fenomenalitás gazdagságát fejezi ki. Marion számára a szaturált 
fenomén vakító ereje olyan bőség, melyben szemléleti többlet, 
a tapasztalat amplitúdója tárulkozik fel. Látás és nem-látás ösz- 
szefonódása most tényleges heterogenitás, nem közvetlen, tar
talmatlan azonosság, a „jelenségvilág” pedig immár nem lényeg 
nélküli üresség, hanem ellenkezőleg, többletértékű relevanciák 
adódása. A vakság az adódás intenzitáseseménye. A szaturált 
fenomén adódása csak annyiban fájdalmas, amennyiben nem 
viseljük el a lehetséges meghaladását. Aki nyitott a heterogeni
tásra, újra és újra megjárhatja a damaszkuszi utat. Eközben nem 
lehet ragaszkodni az „én” önazonosságának töretlen folytonos
ságához, hiszen a vakító események újabb és újabb szubjektumot 
hívnak majd életre. S itt Bergson is eszünkbe juthat, aki egyene
sen azt mondja, hogy „...a hirtelen felgyűlt vakító fény egy pil
lanatra elragadja tőlünk személyiségünk tudatát; ez az állapot 
hajlamos alanynál tartóssá is válhatik”.17 Van tehát egy alanyiság 
nélküli alany, egy hajlam, a kitárulkozásé, mely pontosan az ad
digi önazonosság felfüggesztésére késztet. A vakítás megtöri az 
énképződés kontinuitását. Talán még Bourné abbé is megvakult, 
midőn belefáradt önmagába, feladta az ugyanaz-lét unalmát, és

17 BERGSON, Henri 1990. Idő és szabadság. Tanulmány eszméletünk 
közvetlen adatairól. Universum, Szeged, 78. Vö. azzal, amit Hegel ír 
az „önmagáról való végtelen megfeledkezésről” a napra való keleti 
pillantásban (HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1979. Előadások 
a világtörténet filozófiájáról. Akadémiai Kiadó, Bp., 192). Bergson 
gyakran elemzi a pszichikai vakságot, mely nem képes felismerni a 
látottakat.
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elment fűszeresnek. Eleinte a falakat tapogatta szédülve, tanács- 
talanul-tétován, de aztán átadta magát új feladatainak.

A marioni redukció nem az adományozó azonosítására tö
rekszik, nem is az adományozott lokalizálására, de nem is az 
adományozott tárgyéra. A vakítás magának a megadatásnak az 
eseménye. És mivel a megadatásesemény csodájáról szigorúan 
véve akkor beszélhetünk, amikor túllépünk a már meglevőn, 
ezért a vakítás nem a látás lényegtelen, privatív másikja, hanem 
benne magának a fenomenalitásnak a lényege nyilvánul meg. A 
fenomén elvakít, és ez „a fenomének megmutatkozásának lé
nyegi szükségszerűségéhez tartozik”.18 így kerülhet a vakság, a 
vakítás a fenomenológia középpontjába. Immár megérthetjük, 
visszatekintve, a marioni perspektíva birtokában, miért írhat
ja Sartre, hogy a fenomenológia a vakító fény filozófiája. „A 
transzcendencia filozófiája lelök minket az út porába, a fenyege
tések közé, a vakító fénybe.”19 Ha a fenomenológia a tudaton túl
ra vetülés filozófiája, akkor csak az tulajdonképpeni értelemben 
vett fenomén, ami elvakít újdonságával. Amikor pedig Lévinas 
úgy írja le a kéjt, mint tiszta, vak tapasztalatot, maga is a lehet
ségesen túlira utal, mely nem szorítható a fogalmak rendjébe.20 
Merleau-Ponty így fogalmaz a tudat kapcsán: „amit nem lát, az 
éppen az, ami lehetővé teszi számára a látást: a Léthez való vak 
kötődés...”21 Itt a hozzánk legközelebbi, a magunk horizontja az,

18 HARMATI Gergely 2007. Útkeresés egy lehetséges fenomenológiá
hoz. Jean-Luc Marion fenomenológiája az ezredfordulón = Helikon, 
1-2. 258.

19 SARTRE, Jean-Paul 1996. A husserli fenomenológia egyik alapvető 
gondolata: az intencionalitás = Gondy 10. 156.

20 LÉVINAS, Emmanuel 1999. Teljesség és végtelen. Tanulmány a kül
sőről. Jelenkor Kiadó, Pécs, 222.

21 MERLEAU-PONTY, Maurice 2007. A látható és a láthatatlan. 
LHarmattan-Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszék, Bp., 277. 
Merleau-Ponty az észlelés fenomenológusaként többek között „vak 
felismerésről” beszélt (MERLEAU-PONTY, Maurice 2006. Phé
noménologie de la perception. Gallimard, Paris, 226). Vö. Uo. 267- 
271. Merleau-Pontyra hivatkozva Lacan a Les quatre concepts fo n 
damentaux de la psychanalyse című szemináriumában a nem-látást 
mint a látás feltételét határozta meg.
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amit nem láthatunk, nem uralhatunk, ám éppen ez a hiányossá
gunk a világra való nyitottságunk első lépése. Elmondhatjuk hát, 
hogy amennyiben a fenomenológia titkos célja a Külsőhöz hű 
filozófia megteremtése, annyiban a vakítás ennek a filozófiának 
a kiindulópontja. A fenomén vakító ragyogása minden megje
lenés és nem-megjelenés lehetőségfeltétele.22 A „fenomén” szó 
visszanyeri eredeti értelmét, innentől valóban fénytörténésre 
utal. A vakítás a „honnan” és a „hová” felfüggesztése. A látás 
intromissziós vagy extromissziós voltának dilemmája nem szá
mít -  a fénysugár nem a látótól jön, de nem is a látottól, hanem 
esemény mindennemű közöttiség előtt.

Ám a marioni fenomenológiát illetően hozzá kell tennünk, 
hogy Marion nem csupán „jó” szaturált fenoménről tud. A bál
vány (Vidole -  a marioni filozófia egyik központi fogalma) úgy 
vakít el, hogy visszafordítja az intencionalitást, és a látót meg
győzi kivételességéről. Noha szemünk kitérne az elviselhetetlen 
vakítás elől, a bálvány többletminősége magával ragadja. A fe- 
noménesemény hangsúlya ekkor nem várt módon az adomány 
befogadójára csúszik át. E példa is azt bizonyítja, hogy Marion 
számára a vakítás nem a tiszta, mindent elborító általános sík
ján zajlik. A marioni megközelítés nem zárja ki, hogy mi a fe- 
nomének pluralitásáról, egymás erősítésének vagy kizárásának 
lehetőségéről beszéljünk. A vakítás a tiszta fény és a tiszta sö
tétség azonosságán túl húzódik, elképzelhetők az „inkább” és 
a „kevésbé” fokozatai. A vakítás metaforájának szempontjából 
lényegi szerepe van annak, hogy a vakítás nem csupán a teljes 
nem-látást jelentheti. Az is megtörténhet, hogy egy fenomén

22 Az egyébként fenomenológiaellenes beállítottságú Gilles Deleuze 
írja, hogy „...a fenomén pontosan a különbségben ragyog...” Illet
ve: „...minden fenomén egy »ragyogó szemű tündérhez« hasonló, a 
smaragd teszi lehetővé”. És: „...az érzéki oka, a megjelenő feltétele 
nem a tér és az idő, hanem a magánvaló Egyenlőtlen, a diszparáció, 
úgy, ahogyan az intenzitás különbségében meghatározódik, az in
tenzitásban mint különbségben” (DELEUZE, Gilles 1968. Différence 
et répétition. PUF, Paris, 80., 286., 287). Vö. Novalisszal, akinél a ra
gyogás, mintegy harmadik entitásként, a fény és az árnyék transz
cendentális feltétele (KURZKE, Hermann 1988. Novalis. C. H. Beck, 
München, 14).
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úgy vakít el, hogy csupán rá tudunk nézni, másra nem. Mint a 
R oland-énekben  a Durendal, amely a napot is elhomályosítja. A 
kard tüneményessége túlcsordul a környezet jelenségeinek vonz
erején, és maga lesz fényforrássá. Vagy mint az Ágoston által le
írt hatalmas hegy, mely eltakarja a boldogság földjének kikötőjét 
csalóka fényével, ragyogásával. A hiú dicsőségre való törekvés, a 
megtévesztő fényesség elvonja a hajós figyelmét végcéljától, idő 
előtti lehorgonyzásra készteti. És amikor T. kisasszony sétál át a 
téren elefántcsontszín szoknyájában, az egy egész világ remeg- 
tetése, képtelenség máshová nézni, a nagytemplom szépsége is 
elhalványul. A vakítás így valamit nagyon láthatóvá tesz, valamit 
pedig eltakar. Metaforája tehát valamely intenzitásra is utalhat, 
úgy, hogy gazdag termékenysége láttatás és eltakarás is lehet 
egyazon időben. Az, hogy valami eminens, kitüntetett fenomén- 
ként mutatkozik meg, magával vonja valami más semlegesítését. 
A vakítás segítségével lehet leírni a tapasztalat voltaképpeni m i
nőségritmusát.

2. Vakság és praxis. Az újkori filozófiában többé már nem tet
ték fel a vakság létére irányuló kérdést, a figyelem immár teljes
séggel az „én” képességeire irányult.23 A fakultások felől tekint

23 Descartes mint „szürke ontológus” (Marion) az, aki két világ hatá
rán állva a vakság ontologikai és ismeretelméleti vonatkozásaira is 
kitér. Descartes egy helyütt a priváció példájaként immár nem a vak 
embert, hanem a beteg embert említi (BOROS Gábor 1998. Des
cartes. Áron Kiadó, Bp., 232.), s ennek elgondolhatjuk egy szigorú 
értelmezését. Másutt azt írja a vakokról, hogy „a kezükkel látnak” 
(DESCARTES, René: Discours I., AT VI., 84). A világhoz való vi
szony alapvető modellje Descartes számára a tapintás, s ezért a vak
ság már nem lehet a priváció első számú példája. A vak ego, Des
cartes tolmácsolásában, maga is lát -  a szemmel való látás helyette
síthetőségét az érintés biztosítja. A kiterjedt dolgok filozófiája így a 
tapintást egyenértékűnek nyilvánítja. Sőt, mint Merleau-Ponty írja: 
„...a látás kartéziánus modellje a tapintás” (MERLEAU-PONTY, 
Maurice 1964. Lbeil et lésprit. Gallimard, Paris, 37). Azonban az El
lenvetésekre adott válaszainak egyikében a vakság a priváció példája 
(DESCARTES, René 1994. Elmélkedések az első filozófiáról. Atlan
tisz, Bp., 153). Különleges jelentősége van a vakság metaforájának az

66



ve az számított, hogy látás híján miképpen lehetséges a látáshoz 
kapcsolódó ismeretelemek birtoklása. A fény ideájára képtelen 
vak a 18. század ismeretelméletének visszatérő témája, példázata 
„helyzetünk univerzális nyomorúságosságának”24 -  írja Paul de 
Mán. Locke vagy Condillac azért tematizálják a vakságot, hogy 
az ismeretek valódi forrásaira mutathassanak rá, valamint egy
ben eredendő kiszolgáltatottságunkra.

Ugyanakkor van egy gondolkodó, aki kifordítja a vakság nyo
morúságként való leírását, és a benne levő affirmálhatót igyek
szik megragadni. Diderot a Levél a vakokról kiindulópontjának 
látás és vakság viszonyát teszi meg. Az alapvető cél az, hogy -  
ördögi metamorfózis révén -  a filozófus mint vak  gondolkodjon 
erről a viszonyról. A „ha Descartes vakon született volna” hipo
tetikus gondolati kísérlete ez. A vak a „filozófiai szellem évszá
zadánál” is mélyrehatóbban kérdőjelezi meg az előítéleteket -  a 
vakság egyenesen a felvilágosodás radikalizálása. Diderot azt is 
javasolja, hogy tényleges kísérleteket hajtsunk végre vakokkal; 
hogy megtudjuk, milyen episztemológiai státusza van a látásnak 
az idő szempontjából, egy vakot fel kell készíteni a filozófiára, 
hogy szigorú módon figyelhesse meg, műtété után azonnal el- 
kezd-e látni, és tudja-e rögvest azonosítani a tárgyakat. A levél, 
melyet Diderot a vakokról ír látóknak, arra a kontraintuitív kö
vetkeztetésre jut, hogy a vakoknak világosabb fogalmaik van

Elmélkedések... során: az ahistorikus mindennapi én ex caeco aliquo 
impulsu hisz a külső világ létezésében. Descartes a Principia elősza
vában magát a filozófiát értelmezi a vaksághoz való viszonyulás felől. 
Ennek kapcsán: KOFMAN, Sarah 1999. Camera Obscura Of Ideo
logy. Cornell University Press, Ithaca, New York, 52. Descartes és a 
vakság viszonyáról más megközelítésben: NANCY, Jean-Luc 1979. 
Ego sum. Flammarion, Paris, 66.

24 MAN, Paul de 2000. Esztétikai ideológia. Janus-Osiris, Bp., 13. A 
blindness fontos szerepet tölt be Mannái. Alenka Zupancic írt egy 
tanulmányt a vakság felvilágosodásbeli értelmezéséről, a szubjektivi
tás és az objet petit a lacaniánus elméletére támaszkodva. Eszerint a 
vakság mint hiány a látás feltétele (ZUPANCIC, Alenka 1996. Philo
sophers’ Blind Man’s Buff = Salecl, Renata-Zizek, Slavoj [eds.]: Gaze 
and Voice as Love Objects. Duke University Press, Durham-London, 
32-59).
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nak, mint a tisztán látó filozófusoknak. A látó Diderot tehát a 
látók határaira mutat rá. Sanderson példáján azt mutatja meg, 
hogy a vakok magát a látást is egészen pontosan meg tudják 
ragadni -  eszerint a látó Descartes semmit nem mond Diopt- 
riá jában, amit egy gondolkodó vak ne tudna levonni következ
tetésként. Diderot számára az érzékek egymás elfojtói, s ezért 
a vakságban az érzékek valóságos felszabadulása következik be. 
Egy érzékünknek hiányoznia kell, hogy valóban megismerhes
sük a többi előnyeit. A vak a hangokra sokkal jobban emlékezik 
a látónál, tapintása pedig egyenesen a képzet- és fogalomalkotás 
közege: bőrével lát, bőre a vászon, mely egy tapintásfestészet
nek ad helyet. Ügy hisszük, Raymond Carver Katedrális című 
művében nyilvánul meg legtisztábban a Diderot által leírt sajá
tos piktoriális világ: a vak akkor érti meg, milyen egy katedrális, 
amikor követi vendéglátójának kezét, amint megrajzolja az épít
mény körvonalait... Vagy jusson eszünkbe, hányszor ábrázolták 
a festmények a vakokat kinyújtott kézzel (mint Coypel képein) -  
a vak festőnek született...25 Hiszen mindent festve ismer meg -  
talán még saját érverését is kitapintva - ,  és később ujja hegyén 
reprezentálja a már hiányzó testet, így aztán lelkét is az ujja he
gyén helyezné el. A tapintás derűs biztonságában él. Például egy 
tátongó szakadék fölé elhelyezett szűk és rugalmas deszkán is 
a leghatározottabb lépésekkel menne át. Diderot a vakot úgy 
mutatja be, mint aki felsőbbrendű a látókhoz képest („mennyi
re mögötte maradunk”), mivel a született vak, minthogy sokkal 
elvontabban érzékel, nincs kitéve a tévedésnek. A látás alatto
mosan eltéríti a szellemet. Egy „vaknak [...] nyert ügye van az 
ép látásúak előtt, hiszen ezeknek eggyel több a távcsövük...”26 -  
tehát voltaképpen a látás az, ami privatív, mert megfoszt ben
nünket képességeink sokrétű gyakorlásától, s így a vak lát iga
zán: a látó emberek valójában vakon élnek, míg a vak Sanderson 
(aki soha nem látott, mégis optikai előadásokat tartott) úgy hal

25 Derrida például egy egész könyvet szentelt a vakság és a festészet 
viszonyának (DERRIDA, Jacques 1990. Mémoires dáveugle. Lauto- 
portrait et autres ruines. Réunion des musées nationaux, Paris).

26 DIDEROT, Denis 1983. Levél a vakokról = Uő: Válogatott filozófiai 
művei. Akadémiai Kiadó, Bp., 31.
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meg, mintha látott volna. Nem véletlen, hogy a vakok olyannyi
ra a többi ember felett állónak látszanak. Ilyen módon belátható, 
mondja Diderot paradox logikával, miért fosztották meg őket az 
istenek a látástól: félelemből -  mert hasonmásaik lettek volna. 
Nem véletlen hát, hogy a polyneux-i vak azt állítja, nagyon saj
nálná, ha nélkülöznie kellene a vaksággal járó előnyöket, és ha 
hozzászoknánk a vaksághoz, talán mi sem vágynánk a látásra. 
Semmi sem hasonlítható ahhoz a tudáshoz, mellyel egy született 
vak beszélhet a látásról, a tudás ranglétráján pedig az a filozófus 
található alatta, aki „...kivájja szemét, hogy annál könnyebben 
ismerje meg a látás létrejöttét”.27 A látás csakis a vakság felől, a 
vakságban érthető meg.

Mégis, Diderot a vakság gyökeres másságát nem az ismeretel
méleti kérdések tárgyalásakor hangsúlyozza leginkább, hanem 
amikor vakság és praxis viszonyáról szól. A vakság perspektívája 
mutatja meg szerinte, hogy milyen mértékben függ erkölcsünk 
az érzékeink állapotától. A vaknak például érthetetlen a szemér
messég: miért fedjük el testünk egyes részeit inkább, mint a töb
bit? Emlékezünk: ebben az értelemben mondta Luther is, hogy 
a vak nem ismer szégyent. Másrészt viszont a vakok csak korlá
tozott módon képesek a részvét gyakorlására. Mert őket csak a 
panasz, a jajveszékelés hatja meg, csak ezek hangja tárhatja fel 
a másik ember szenvedését. Diderot megközelítése akkor éri el 
csúcspontját, amikor vakság és hatalom viszonyához érkezik. A 
vak ember számára ugyanis a hatalom láthatósága mit sem je 
lent: „...a hatalom külső jelei, melyek oly erővel hatnak ránk, nem 
tévesztik meg a vakokat. A mi vakunk úgy jelent meg a bíró előtt, 
mintha embertársa volna.”28 A vizuális reprezentációk -  melyek

27 Uo. 42. Az immár vak Borges emlékezik meg arról a gondolati 
hagyományról, mely a látó szemet a tudás akadályának tekinti. Itt 
megemlíti Démokritoszt, aki kivájta szemét, hogy jobban tudjon 
gondolkodni (BORGES, Jorge Luis 1992. A halhatatlanság. Öt előa
dás. Európa Könyvkiadó, Bp., 28-29). A vak Démokritosz megjele
nik Borges Elogio dél la sombre című versében is, ahol a vakság az 
önmegismeréshez vezet: „Demócrito de Abdera se arrancó los ojos 
para pensar; / el tiempo ha sido mi Demócrito”.

28 Uo. 18-19.
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ről oly sokat tanulhattunk Louis Marintól -  érzékelésének hiánya 
okán a hatalom nem tud befolyást gyakorolni a vakokra, akik 
pórusaikkal tapadnak a világhoz. Amikor panopticizmusról, 
nem-látszó látásról beszélünk, hozzászoktunk, hogy a hatalom 
rejtőzködését emeljük ki, holott a felügyelet tényleges hatékony
ságának a benthami torony láthatósága szükségszerű előfeltétele. 
A vakságban lepleződik le a hatalom vizuális stratégiájának esen- 
dősége -  látszó jelek nélkül a hatalom dicstelenül összeroppan. 
De Blacy asszony mondataira („ha látnék, csakhamar mit sem 
törődnének velem”) is más fény vetül így: a nem-látókra külön 
gondot kell fordítania a hatalomnak, mert alávetésük alternatív 
módszereket, új típusú felügyeletet, inventív törődést igényel. A 
vak rendszerető, első dolga helyére tenni az elmozdított tárgya
kat, mert különben saját legközelebbi környezetében sem iga
zodna el. Ám a hatalom rendjéhez való viszonyban éppen ő az, 
aki a legkevésbé tűnik alávethetőnek. Számára a hatalom helye 
sem üres, sem foglalt nem lehet -  hiszen nem is észleli egyálta
lán. Azonban Diderot arra figyelmeztet bennünket, hogy noha 
a vak immunis a hatalom rituális-manipulatív optikájára, mégis 
sajátos módon kiszolgáltatott. Kiszolgáltatottsága nyilvánul meg 
a lopással szembeni ellenszenvében. A vakot ugyanis könnyen 
meg lehet lopni, míg könnyen észre lehet venni, amikor ő lop. 
Tehát a vak nem a hatalomnak van kitéve a leginkább, hanem a 
számára láthatatlan és utánozhatatlan lopásnak. Rajta a sötétség 
biztosította egyenlőség sem segít. Lehetséges, hogy a vak ezért 
hajlamos proudhonistának szegődni, kritikai tevékenysége így 
arra irányulhat, ami a számára e világban a legförtelmesebb. 
Ha igazán vak, akkor kicsit sem örülhet az éj bekövetkeztének, 
amely egyenrangúvá tehetné másokkal -  mert nem tudja meg
különböztetni a nappaltól.

3. A vakság elfogadása. A látás érzékszerve pontosan ugyan
azon okok miatt írható le úgy, mint a hatalom közege, illetve 
mint a „szellem nemességének” kibontakozási helye. A látás ér
zékszervének legsajátabb tulajdonságaiban rejlik az a lehetőség, 
hogy látásmetaforákkal kíséreljék meg leírni a hatalmat, illetve 
a szellemet. Először is: a szem távol maradó aktivitás, a látás 
csakis távolságból lehetséges, ami egészen közel van a szemhez,
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már láthatatlan. A látás szabadon hagyja a tárgyat, és maga is 
érintetlen marad. Egymással szembeni zártság, a kölcsönösség 
hiánya jellemzi őket. A néző pillantása semmit sem árul el arról, 
ami a fényforrás, a tárgy és a szem között végbemegy. Mintha az 
intimitás titokzatos szférája lenne, melybe kívülről semmi nem 
nyerhet betekintést. A tárgy úgy van jelen a látó számára, hogy 
nem igényli testének odasimulását -  a látott a távoliét jelenléte. 
A látás lényegébe íródott különbség kelti azt az illúziót, hogy a 
szem magukat a dolgokat tapasztalja, hiszen nem veti őket alá 
semminemű önkénynek. Nem úgy, mint a tapintás, az ízlelés 
erőszakos érzékszervei, melyek a dologhoz csak megsemmi
sítőén viszonyulhatnak. Ahogyan Hans Jonas mondja: a szem 
„...közvetlenül vándorolhat a tárgyakon, [...] minden egyidejű
leg rendelkezésünkre áll...”29 A látó és a látott között sajátos, ka
uzális indifferencia, nem-viszony áll fenn. Emellett pedig úgy 
tűnik, hogy a látás mentes az erőfeszítéstől, önmagában nyugvó 
kivetülés. így alakulhat ki az az objektivista felfogás, miszerint a 
látás semleges közegében maga a dolog mutatkozik meg. Jonas 
arra figyelmeztet, hogy a nyugati látásmetaforák forrása ma
gának a látásnak a szerkezete, azaz a szemnek a legnemesebb 
érzékszervként való leírása a látás lényegéből fakad. A látás ob- 
jektivizmusa nem egy esetleges tévedés -  „a szellem arra vette 
útját, amerre a látás mutatott”. Amikor Platón a létező létét mint 
eidoszX, kinézetet határozta meg, a látás immanens folyamába lé
pett bele. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a látás éppen 
ezen okok miatt szolgálhat a hatalom természetét leíró metafo
raként. Amikor a látás szimultaneitása átfogja a látótér együtt 
megjelenő részeit, a szem nem kényszerül követő magatartásra 
(mint mondjuk a fül), hanem nyugvó állapotból kebelezheti be 
a horizonton egyidejűleg megmutatkozó sokaságot. Az erősza
kos érzékszervekkel ellentétben a szem a hatalom érzékszerve, 
hiszen nem változtat a látotton, de szemmel tartja, uralja pillan
tásával. Noha lényegileg különbözik a tapintástól, a látás szer
kezetében mégis ott rejlik egy sajátos lehetőség, a kézben való 
tartás. A látás úgy tekinthet végig a látótéren, úgy maradhat meg

29 JONAS, Hans 2002. A látás nemessége = Bacsó Béla (szerk.): Fertő
mén és mű. Fenomenológia és esztétika. Kijárat Kiadó, Bp., 116.
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a kívülálló helyzetében, hogy mindeközben „nem hagyja kisik- 
lani a dolgokat kezei közül”. A látás számára nemcsak a távol
ság szükségszerű, hanem bizonyos közelség is -  a látás szemmel 
tart. Amikor Maria Theresia von Paradis visszanyerte látását, azt 
hitte, ténylegesen is megfoghatja a kicsinek tűnő, távoli dolgo
kat.30 A látottnak rendelkezésre kell állnia, a szemnek a látottra 
kell irányulnia, ha nem akarja ellenőrzés nélkül hagyni. így az
tán például a mindent látó isteni hatalom szemként is meghatá
rozható, de úgy is, mint a sokaságot uraló m anus gubernatorisy a 
látottakat kormányzó láthatatlan kéz. A látás „nemességében” és 
a látásban mint uralmi lehetőségben a látás ugyanazon szerke
zete nyilvánul meg: a látás éppen mint közömbös érzék válhat a 
hatalom kitüntetett eszközévé. A hatalom teoretikus jellegű, az 
elmélet egy hatalmi forma. Erőszak és hatalom különbségének -  
az érzékszervek világában -  a megsemmisítő érzékszerv és a „tá
voliét jelenlétének” különbsége felel meg.

Hogy a szem nem a tapintás vagy az ízlelés erőszakosságával 
viszonyul a látotthoz, még korántsem jelenti, hogy a tárgyához 
való viszonya semleges, közömbös lenne. Elegendő a fantázia
képek fenomenológiájára gondolnunk. Éppen a távolság és a 
közelség közti ingadozásként ismétli meg a látás a vágy szerke
zetét: mert a vágy is, ahogyan Kőjévé írja, „egy valóság távollé
tének jelenléte” (la présence de labsence d u n e réalité).31 A vágy 
nem ösztönszerű, megsemmisítésre törő erőszakosság, hanem 
a vágytárgy távollevőként való tiszteletben tartása. A vágy csak 
önmagát felszámolva maradhat hosszan a tárgy közvetlen kö
zelében, sikere egyben a kudarca is. A vágy nem-viszonyként 
egy viszony létesülése -  ha fenn kíván maradni, ki kell tartania 
a keletkezésben, nem válhat beteljesítő élvezetté. A vágy egyet
len esélye, ha a lét és a nem-lét közötti feszültségként képes tö
retlenül ünnepelni a hiányt. Ha megfontoljuk a látás és a vágy 
szerkezetének hasonlóságát, beláthatjuk annak jelentőségét,

30 Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Berkeley gondolt a látását el
nyerő, vakként született személyről, jelesül, hogy nem fogja keverni 
a látást és a tapintást.

31 KOJÈVE, Alexandre 1947. Introduction à la lecture de Hegel. Galli
mard, Paris, 12.

72



amit Hannah Arendt mond Ágoston-értelmezésében: az appe- 
titus igazi beteljesülése a látás.32 A látásra jellemző visszafogott 
megismerésvágy a valódi tudásra irányul. Mérceként lehet meg
fogalmazni, hogy a tulajdonképpeni vágy esetében a szeretett 
létező változatlan marad -  éppen úgy szeretik, amint van, erő
szak nélkül. Csak a féktelen szerelem vak. Maurice Maeterlinck 
A vakok  című drámájában a magányos világtalanok arra jutnak, 
hogy -  „il faut voir pour aimer...” -  látni kell ahhoz, hogy szeret
hessünk... így hát a látás a megfelelő válasz a hiányünneplő vágy 
kihívására. A vágy csak a távolságot tisztelő látásban mentes a 
hamis önkivetítéstől, a vágyó a vágyottat nem kívánja saját ké
pére alakítani. És fordítva: a vakság a vágy zátonyra futása. Talán 
az sem véletlen, hogy Freud szerint Oidipusz az önkasztráció 
alternatívájaként vakította meg magát -  a király fallikus tragédi
ájának a vakságba kellett torkollnia.33

A látásban mint a vágy tartósságában megbújó igazi veszély 
nem abban van, hogy a vágy irányt változtat, és magára a vá
gyóra irányul, hanem a látáshoz való görcsös ragaszkodásban. 
Mint a Proust által leírt -  és Deleuze által csodálatosan elem
zett -  féltékenység esetében: a szerelmes férfi börtönőrré válik, 
megkísérli elrejteni a szeretett nőt, egy szigorú határokkal lezárt 
világ fogságában tartja, hogy minél kisebb mozgástérrel rendel
kezzen. Megszakítás nélküli látása biztosítja a férfit afelől, hogy 
a nőt nem ragadhatják el más, lehetséges világok, melyeknek a 
férfi nem részese, melyek ismeretlenek számára. Voyeurizmus és 
bezárás. A szeretett nő kisajátításában a vágy önaffirmálása tük
röződik. Még mielőtt megjelenne a nő elfordulásának veszélye, 
már a nő valamely másik világban való léte is vészjóslóan jele
nik meg, ezzel is csorba esik az eleve törékeny vágyon, a távol

32 ARENDT, Hannah 1929. Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch 
einer philosophischen Interpretation. Julius Springer, Berlin, 20-21. 
A szemek kívánságáról és a kíváncsiság kísértéséről 1. a Vallomások 
XXXIV. és XXXV. fejezetét.

33 FREUD, Sigmund 1998. A kísérteties = Bókay Antal-Erős Ferenc 
(szerk.): Pszichoanalízis és irodalomtudomány. Filum Kiadó, Bp., 70. 
Vö. FERENCZI Sándor 2000. A szem-szimbolikáról = Erős Ferenc 
(szerk.): Ferenczi Sándor. Üj Mandátum Könyvkiadó, Bp., 145.
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lét és jelenlét közti finom ingadozáson. A szerelmes férfi vágya 
szétzilálódik, kilép szokásos medréből, a szeretett nőben levő 
vágy pedig kétségessé válik („hogyan képes ilyen sokáig távol 
maradni?”). A látás vágya sajátos fordulatot vesz, a vágy immár 
elsősorban magára a vágyra, fenntartására irányul. A kisajátítás 
itt azt jelenti, hogy a szeretett lénynek meg kell maradnia a látó
határon belül, egyébként a vágy eltűnése fenyeget. Ám a vágyra 
irányuló vágynak, a makacsul önfenntartó vágynak szükségkép
pen kudarcot kell vallania, mert a szeretett lény közelben törté
nő tartása már beavatkozást, a függésen való munkát igényel. 
Annak, hogy a féltékenység a szeretett létezőt a maga közelében 
tudja, a cselekvés a feltétele, amely más, mint a vágyban, a köze
li távolságban kitartó látás. A látás görcsös akarása, a Schaulust 
az „amint van” megsértése -  felszámolja a távol maradó látást. 
Ha a szeretett lényt számára-való-létére redukálja, akkor a vágy 
sajátos indifferenciája megszűnik, létrejön az erőszak. A látás 
lényegéhez tartozik, hogy hatalmi jellege bármikor átváltozhat 
erőszakos beavatkozássá.

Amennyiben a látás uralmi potenciálja felől ragadjuk meg 
a Másik tekintetét, a látás még kevésbé tűnik a kauzális sem
legesség közegének. Hiszen még mielőtt a Másik meglátna va
lam it -  ami például a meglátott szégyenkezésére adna okot - ,  
már fennáll a Másik tekintetétől való függés. A Másik tekintete 
hatékony már minden tényleges tartalom előtt is, a látás mint 
olyan formálja az „én”-t: másik-számára-való testté teszi, olyan 
kitárulkozássá, amely megelőz mindennemű szándékot. Eltár- 
gyiasít már valamely konkrét tartalom látását megelőzően is, az 
„én” testét látott testté alakítja. Látottnak lenni így kiszolgálta
tottság, a „saját test” elidegenedése, függőség. A Másik beékelő
dik az önmagamhoz való viszonyomba, tekintete meghatározza 
lehetséges cselekedeteimet, s ez a függőségi viszony mindig több 
az adott pillanatban való látottságtól: hiszen már a potenciális 
láthatóság is elrettenthet a cselekvéstől. Nem véletlen hát, hogy a 
látottban felmerül, hogy a Másik eltárgyiasító pillantásának csak 
úgy lehet ellenállni, ha ő maga is -  eltárgyiasítóan -  nézni kezdi 
a Másikat. Úgy tűnhet például, hogy az etnológus szeme általi 
eldologiasításnak csak a látás kifordításával lehet ellenszegülni, 
ha a kutatott törzs idegenként tekint az etnológusra. Barthes
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megjegyezte, hogy az etnológiai látásban nyilvánul meg legtisz
tábban a „látni” szó ingadozása passzivitás és aktivitás között. 
Hiszen a kutató nem puszta szemlélő, pillantásával már formálja 
is azt, amit néz. Ám passzivitása nem csak higgadt-gőgös szem
lélődés lehet -  a törzs is kollektív kutatóvá léphet elő, és immár 
az etnológus szenvedheti el a Másik tekintetét.

Ha a látás a vágy beteljesítése, miként kívánhatja valaki a 
vakságot? Hogyan lehetséges a vakság elfogadása? Ha a látás je 
lenti a reményt a Másiknak való kiszolgáltatottságunkban, miért 
jelenik meg mégis a vakság szükséglete? Miért akarhatja valaki 
a függést? Amennyiben megfordítjuk a látásról mondottakat, 
elmondhatjuk, hogy a vakság elfogadása az uralomról való le
mondást testesíti meg. A vakság a léthez való odasimulás. A vak, 
mivel nem lát, nem érzékelheti a létezők tőle való távolságát, el
merül a testi közvetlenségben, a „saját” és a „más” közti világos 
distancia nem létezik számára -  élettelensége e különbséghiány
ból fakad. Amennyiben az élet a környezetből való kiemelkedés 
feszültsége, távolságtartó önszerveződés, amennyiben a „szerves 
mint egy egzisztál”, annyiban a vak nem él. Az „életet adó fény” 
nélkül a vak megmarad a tartalmatlan közvetlenségben, a sötét
ség viszont nagy kiegyenlítő erő. Schelling úgy határozta meg az 
életet, mint harcot, lét és nem-lét között való mozgást34 -  mert 
az élet a hiány, a lehetőség dinamikája. Márpedig a vak képtelen 
a távolságra, a különbségekre való kitartó vonatkozásra. Éppen a 
vak nem hiánylétező, hanem léthez ragadt hullává válás, puszta  
élet, szemfödeles tengődés. Ezért kesereghet a vak Milton A küz
dő Sám sonban: „félig holt vagyok már...”, „magam vagyok sírom, 
mozgó koporsóm...” Hogyan lehetséges hát a vakság elfogadása?

Úgy is érvelhetnénk, hogy a vágy és a függés között nincs 
áthidalhatatlan távolság. Hiszen a „»valamiből élés« paradoxo- 
na, vagy ahogyan Platón mondaná, a gyönyörök őrülete pon
tosan abban rejlik, hogy kedvünket leljük abban, amitől az éle
tünk függ. Nem uralom vagy függőség tehát, hanem uralom a

34 SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von 1860. Friedrich Wil
helm Joseph von Schellings sämmtliche Werke. Siebenter Band. 1805- 
1810. J. G. Cottascher Verlag, Stuttgart-Augsburg, 400.

75



függőségen belül.”35 És a gyönyör annál nagyobb, minél inkább 
elnyúlt a hiány fájdalma, a vágy már eleve a függésben konstitu- 
álódik. A vágytárgyak megkötik kezünket, úgy idomítanak ben
nünket a kötődésre, hogy a hozzájuk való viszonyunk soha ne 
jusson el a teljes kielégülés állapotáig. Ismervén a vágy féktelen 
dinamikáját, mi sem lenne könnyebb, mint azt feltételezni, hogy 
egy váratlan fordulatnak köszönhetően egy pillanattól kezdve a 
vágy magára a függésre irányul. A függés elfogadása ekképpen 
a vágytárgyaktól való függés sajátos módusza lenne. Ám ezzel 
nem takaríthatjuk meg magunknak a vakságra irányuló vágy 
szerkezetének elemzését.

Segítségünkre lehet Jean-Paul Sartre, aki fenomenológiai 
elemzései során úgy írta le a mazochizmust, mint az önma- 
gáért-való-lét arra való kísérletét, hogy semmivé tegye magát, 
puszta tárggyá, amely egészen megadja magát a Másik szubjek
tivitásának. Azonban a mazochizmust Sartre sem a vágy ug
rásszerű megváltozásának eredményeként mutatta fel, hanem 
a Másikhoz való viszony általános feszültségére adott válasz
ként. A kiindulópontot az alteritás sartre-i fenomenológiájának 
jól ismert belátásai képezik: a Másik néz engem, rendelkezik 
a tőlem való távolság számomra elérhetetlen privilégiumával, 
„birtokában van létem titkának”, s így létem mélyebb értelme 
egy transzcendenciában rejtőzik. A dolog azonban nem maradt 
ennyiben, mert a kiszolgáltatottságnak a feloldását kívánhatom 
a Másik szabadságának megkaparintására való törekvésemmel. 
A Másikat mint néző Másikat magamba akarom olvasztani, és 
privilégiumát, a létem feletti távolságtartó uralmat úgy szüntet
hetem meg, ha nekem alárendelt szabadsággá fokozom le. így a 
csábítás a Másik számára való tárgyiságom tételezése: vállalván 
a „nézve lenni” veszélyét, igéző tárggyá válók, s tárgyiságommal 
irányíthatom a Másik fürkésző tekintetét. A Másik javára való 
elidegenedés ez, a tekintetére való ráhatás kedvéért feláldozom 
fesztelen létemet, feladom magam azért, hogy elébe menjek a 
Másik birtoklási képességének. Felfüggesztem a saját létembe 
való belegabalyodottságom, hogy a Másik uralmát előre bekal

35 LÉVINAS, Emmanuel 1999. Teljesség és végtelen. Tanulmány a kül
sőről. Jelenkor Kiadó, Pécs, 90.
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kulálhassam a hozzám való viszonyába. Vagy másképpen szól
va: megpróbálom a Másikat magamba olvasztani úgy, hogy én 
igyekszem feloldódni a Másikban. Az általa képviselt transz- 
cendenciát a saját szubjektivitásomban kell tagadnom, saját 
szabadságommal -  megszédülök a Másik önmagáért-való-létét 
észlelvén, és tárgylétembe kapaszkodom. Márpedig ez a viszony 
nyilvánvalóan kudarcra van ítélve. Az „én” másikért-való-testté 
változik, elidegenedik magától, szabadságát függővé teszi a M á
siktól, tehát megszünteti. A Másik pedig ekképpen egy tárggyá 
dermedt önmagában-való-léttel találkozik, egy kiábrándító ön
feladással, nem pedig egy szabad szubjektivitással. Az „én” így 
nem egy tudatmásik megtestesülése, szabad hús, hanem csak 
eszköz a Másik számára.

A sartre-i tipológia szerint a mazochizmus és a szadizmus 
is a Másikhoz való viszonyból nőnek ki. Mazochistaként úgy 
tekintek a szubjektivitásomra, mint ami akadály a Másik hoz
zám való viszonya számára, „...egy vágy tárgyává teszem magam 
a szégyenben”.36 A Másik tekintete által keletkező feszültséget 
úgy kívánom megsemmisíteni, hogy magamat függesztem fel, s 
használati tárgyaként a saját transzcendenciámat tagadom, nem 
a Másikét. Teljes szabadságát akarom, önmagamért-való-léte- 
met pedig átengedem neki, hogy „önmagamat igézzem meg má- 
sikért-való-objektivitásommal...”37 A mazochista vállalkozása is 
bukásra van ítélve, hiszen a Másik tekintete okozta feszültséget 
a Másik szabadságának kiterjesztésével próbálja meg elérni. A 
Másik vágyával kísérel meg előre kalkulálni, de az önfeladás cse
le a saját szubjektivitás tényleges megszűnését vonja magával. 
Az „én” a Másik számára való obszcén vagy tehetetlen tárgy ma
rad, ám a Másik szabadsága is köddé válik a számítgatásban. A 
mazochista, aki pénzt fizet a nőnek, hogy megvesszőzze, maga is 
eltárgyiasítja a Másikat azzal, hogy önnön tárgyiságának szem
lélésére kényszeríti. A mazochizmus sartre-i gazdaságtanában a 
pénz egyenértéke a Másik megszüntetése, a csere szabad aktusa 
pedig a szabadság felszámolása. Sartre olyan ökonómiát vázol

36 SARTRE, Jean-Paul 2006. Lét és semmi. L’Harmattan, Bp., 451.

37 Uo. 452.
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fel, amelyben az önállóság magának az önállóságnak a kiiktatá
sára hivatott: az elvégzett munka értéke a munkás tagadása.

Mielőtt még sort kerítene a szadizmus elemzésére, Sartre ál
talános lehetőségként mutatja fel azt a stratégiát, melynek során 
saját szubjektivitásomat a Másik szubjektivitásának eltűnésére 
építem. „Ezt a magatartásmódot a Másikkal szembeni közöm 
bösségnek fogjuk nevezni. Egyfajta másokkal szembeni vakság
ról van tehát szó. A »vakság« kifejezésnek azonban nem szabad 
tévútra vezetnie minket: ezt a »vakságot« nem elszenvedem, 
ahogy az állapotokat; a másikkal szembeni vakságom vagyok, 
s ez a vakság a Másikért-lét implicit megértését foglalja magá
ban, vagyis a Másik mint tekintet transzcendenciájának meg
értését.”38 Tehát lehunyt szemmel járom az utcákat, a többiek 
pillantása nem létezik számomra, szabadságuk kihívásától így 
eleve eltekinthetek. Ezt nevezi Sartre faktikus szolipszizmusnak: 
úgy cselekszem, mintha a Másik nem létezne, mintha egyedül 
csak én lennék. A többiek puszta funkciók, tárgyias jelenségek, 
akik egy idegen „ellenségességi együtthatót” képeznek csupán. 
A vakság elviselhetetlenül könnyű léte kettős: egyszerre szaba
dulok meg a Másik feszélyező tekintetétől, de önmagam léte sem 
zavaró immár, mert nincs kívüliségem, azaz más szabadságok 
számára való megtestesülésem. Sartre egyenesen azt mondja, 
hogy némelyek anélkül halnak meg, hogy egyáltalán gyanítanák 
a Másik létezését, olyannyira elmerülnek a vakságban. A vak 
rosszhiszeműsége azt jelenti, hogy a Másik húsát csak szabad
ság nélküli tárgynak, funkciónak tudja tekinteni, objektumnak 
a többi objektum között. A vakság eszerint önvédelem, mert 
megvédem magam a Másik tekintetétől azért, hogy létem tö
retlenül fennmaradhasson, a tényleges viszonyoktól mentesen. 
A többiek mint tárgyak hasznomra vannak, pillantásuk pedig 
nem kelt zavart egzisztenciámban. Igen ám, de ezzel egyúttal 
ki is szolgáltatom magam: „...mert a másikkal szembeni vakság 
objektivitásom  mindenfajta eleven megértését is megszünteti.

38 Uo. 454. Lyotard szinte szóról szóra megismétli a vakság sartre-i 
meghatározását, amikor arról ír, hogy a vakság annyi, mint elfoglal
ni a Másik helyét, semlegesíteni transzcendenciáját (1. a Le différend 
kötelességről szóló fejezetét, a 169. fragmentumot).
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[...] [M]ert anélkül látnak, hogy tapasztalni tudnám, hogy lát
nak, és hogy meg tudnám védeni magam »látott-létem« tapasz
talatától.”39 Vakságom ezért törékenység: azért csuktam be a 
szemem, hogy ne legyek többé kiszolgáltatott, de még esendőbb 
lettem. Minthogy a vakság elfogadása a szabadság implicit meg
értését feltételezi, vakságom eredendően nyugtalanság, mindig 
kísérteni fognak a kívüliség nyomai. Kísértet járja be a vak éle
tét, a Másik kísértete.

A vakság vágya úgy is megmutatkozhat a szexualitásban, 
hogy én akarok vak lenni, de akképpen is, hogy a Másik szemeit 
akarom elsötétíteni. Sartre elemzése segítségünkre lehet abban 
is, hogy megragadjuk az amaurofília mindkét vonatkozását. S 
itt jusson eszünkbe, hogy Wandának a Sacher-Masochhal kötött 
szerződésében mi áll: „Ön vak eszköz a kezeim között...” A sza
dista azért akarja a Másik vakságát, mert a saját vaksága bukásra 
van ítélve: szüksége van a Másik szabad húsának látványára a 
saját léte érdekében, de a Másik tekintete nélkül. A vakság ku
darcára így a Másiknak a látástól való tényleges megfosztása a 
megoldás. A szadista felfüggeszti a Másik pillantását, de a tes
tét továbbra is önmagáért-való-húsként akarja látni. A vakság 
elfogadása elárulja e viszony tényleges mibenlétét: a szabadság 
zárójélezését. Mit jelenthet hát a vakság elfogadása a mazochis
ta esetében? Bekötöm a szemem, és a továbbiakban nem ész
lelhetem a Másik pillantását, feladom önmagamért-való-létem 
annak érdekében, hogy a Másikat a hozzám való viszonyba 
zárjam. Fizetek neki azért, hogy közömbös tárgy legyek a szá
mára, pénzt adok azért, hogy eltűnjön egy paradox, számomra 
való anonimitásban. A mazochista amaurofíliája a Másiktól való 
megszabadulás vágya. E gazdaságtannak, ezeknek a pénzügyie
teknek köszönhetően a tekintet külsősége immár nem kavarhat
ja fel az önmagában-lét nyugodt vizét. Ez a függés elfogadása, 
ám a transzcendencia eltüntetése. A mazochista -  különös m ó
don -  eltárgyiasításának akarásával asszimilálja a Másikat egy 
semleges immanenciába. A „saját” és a „más” közötti distancia 
megszűnik, hogy az én biztonságban, zavartalanul simulhasson 
a léthez. Vakságának tartalmatlan közvetlensége képtelenné te

39 Uo. 455-456.
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szí a világban elfoglalt helyének megértésére, s mivel aláveti ma
gát a könnyedebb létezés kedvéért, jutalma nem lehet más, mint 
egy új típusú kiszolgáltatottság, elviselhetetlen nyugtalanság.

Gilles Deleuze megmutatta, hogy a klinikai táblázatok m ö
gött álló szimptomatológia nem veszi észre mazochizmus és 
szadizmus eredendő aszimmetriáját. Egymást kiegészítő voltuk, 
vélt dialektikájuk helyett Deleuze a két viszonyulásmód külön
bözőségét emeli ki. Azt állítja, hogy a szadista és a mazochista 
nem egymásra vágynak, azaz Sacher-Masoch nem de Sade már
ki klinikai megkettőzése. Hiszen míg a szadista az intézményes 
alávetés alanya, addig a mazochista szerződések sorának kez
deményezője. Sacher-Masoch hősei például hirdetéseket adnak 
fel az újságban, hogy egy nővel szerződést köthessenek. Míg a 
szadista intézményesség abszolút hatalom, amely még a szadista 
érvelésének során is mint önkényes erőszak nyilvánul meg, ad
dig a mazochista egy alapvetően pedagógiai vállalkozásban vesz 
részt, mert neveli, meggyőzi, képzi a hóhér-nőt, hogy a szerződés 
valóban két szabad fél aktusa legyen. A hóhér-nő bizalmatlan a 
segítségét felajánló szadistával szemben, mert érzi a két vállal
kozás eltérő voltát. Fordítva pedig: de Sade leírásaiban is kiáb
rándultán küldenek el egy önkéntesen felajánlkozó lányt. A m a
zochista elébe megy az Apa alakja okozta elnyomásnak, s a régi 
jogászok gondolatát ismétli meg, miszerint még a rabszolgaság 
is szerződésen alapul. A mazochista a szerződéssel a Törvénynek 
veti magát alá, a szerződő felek között közvetítő harmadiknak. 
Ha a Törvénynek szükségképpen az alávetettségünk az eredmé
nye, akkor nem marad más számunkra, mint hogy -  csalafinta 
módon -  már a Törvényt „megelőzően” szolgák legyünk. A m a
zochista, amint megérti, hogy a gyönyör már eleve alá van vet
ve valaminek, ironikusan kezd el viszonyulni a Törvényhez. A 
szerződés akarásával megelőzi az alávetést, mintegy kifigurázza: 
ő maga adja fel hirdetéseit, s ez a sajátos mazochista humor ré
sze, grimaszt vág a Törvény szabályozó hatalmának. A Törvény 
p er  definitionem  a közvetlen gyönyörkielégítés ellehetetlenítője, 
a mazochista viszont önként veti alá magát neki, a szerződéssel 
éppen önnön alávetettségét akarja. Pontosan ezzel aknázhatja alá 
a Törvény mechanizmusait. A Törvény a gyönyör tagadása, h i
deg alávetés, de a mazochista pontosan a Törvény kíméletlensé
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gére vágyik, gyönyöre ezért fakadhat a fájdalomból. Először jön 
tehát létre az alávetettség gyönyöre, s ez az élvezet lyukat vájhat a 
Törvény működésében. A hóhér-nő fagyosságát a mazochista a 
szerződésbe foglalt mondatokkal éri el, de előtte alapos nevelés
ben részesíti, hogy tudja, miként végezze az alávetést... A felettes 
én nem kívül található, hanem egy előzetes kalkuláció terméke. 
A rabszolgaságra való szerződés paradox jelensége a modernitá- 
son belül a lehető legnagyobb botrány, s éppen ez teheti lehetővé 
az uralom nullfokra csökkentését. Ám a mazochizmus az „én” 
szokatlan „győzelme”, nem véletlen, hogy egy ironikus távol
ságtartásnak kell enyhítenie az ostorcsapások okozta kínokat... 
Ne feledjük, hogy Deleuze nyomatékosan hívja fel a figyelmet a 
mazochizmus eredendő társadalmiságára, a Monarchia kisebb
ségeinek burjánzó jelenlétére Sacher-Masoch műveiben, a pénz, 
a birtoklás és az állam meghatározó szerepeire.40

Összegezzünk hát: a vakság elfogadása az anonim Másik tá
masztotta kihívásra adott felelet, aki vakságra vágyik, voltakép
pen a rendkívüli kiszolgáltatottságán igyekszik tompítani.41 Az 
amaurofíliának eredendően kettős hivatása van: anonimmá ten
ni az alávetést és ironikusan viszonyulni a Törvényhez. A hóhér 
láthatatlansága, névnélkülisége megkímélhet a transzcendens 
Másik gondolatától. Nem látszik, hogy honnan érkeznek az os
torcsapások, semmi sem mutatkozik meg a legközvetlenebb tes
ti tapasztalaton túl. Az alávetés személytelensége, semlegessége 
teszi elviselhetővé a fájdalmat. Viszont a szerződés segítségével 
megteremthető a szubjektivitás minimális látszata: maga a ma

40 DELEUZE, Gilles 1967. Présentation de Sacher-Masoch. Avec le texte 
intégral de La Vénus á lafourrure. Les Éditions de Minuit, Paris, 102. 
Deleuze a szadomazochizmus sartre-i és pszichoanalitikus elméle
tével vitatkozva fejtette ki saját értelmezését. Azonban éppen ezért 
maradt ki nála a tekintet mazochista szerepének elemzése.

41 John Calder mutat rá arra, hogy Beckett művei miként reflektálják 
a vakság és a Másik viszonyát. Lucky és Pozzo kapcsolata először 
megegyezésen alapul, ám pontosan az immár vak Pozzo teljesen ura 
Luckynak (vö. Hamm vakságával). Mindez játékba hozza a szerző
dés és az uralom problémáit (CALDER, John 2006. Sámuel Beckett 
filozófiája. Európa Könyvkiadó, Bp., 105).
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zochista kínálkozik fel, testét áruba bocsátja, hogy azt hihesse, 
túljárt a hatalom eszén. Tárgy a tárgyak között, áru a végtelen 
árubirodalomban. Ironikus tudata lehet az egyetlen vigasza, 
de mi tudjuk, hogy távolságtartása mindössze egy beletörődő, 
kiszolgáltatott tréfálkozás. A látás mint a szellem nemessége a 
mazochistánál a nem-látás akarásának szellemességévé változik. 
Az ő esetében a hatalom teoretikus kapacitásairól való lemon
dás pontosan a tapintás erőszakának való kitárulkozás. A ma
zochista gazdaságtan által követelt vakság önvédelem, így rejti el 
önmaga elől a mazochista létének nyomorúságos voltát. A szer
ződéssel feláldozza szabad húsát, hozzásimul társadalmi létéhez, 
és lemond objektivitásának tényleges megértéséről.

4. A vakság mint szem iotikái gépezet. A  látás a külsőre való 
vonatkozás, valami tőle különbözőhöz való viszony. így amikor 
valamely modern tudatfilozófia belső látásról szól, máris meg
nyílik egy, az „én” és az önvonatkozás közegeként működő „ma
gam” közötti rés. A látás a célok tételezésének, az önmagunkon 
kívülre való vetülésnek a feltétele is. A vágy hiányjellege által 
felvázolt teleológia a látás fentebb felvázolt közeli távolságában 
formálódik. Kant azért írhatta le a látást az „ösztönhöz nem kap
csolódó érzékként”42, mert a látás közegében létrejövő vágy nem 
az ösztön nyers, közvetlen ereje, hanem egy distancia felelőssége 
nyilvánul meg benne. A vakság viszont eszerint szükségképpen 
híján van a céloknak, az adott gépiesen zakatoló, terméketlen is
métlése. S a vakságban nem nyílhatnak meg egy heterogén jövő 
horizontjai, hanem megragad a céltalan repetitivitásban, az „itt” 
szűkösségében tengődik.

Ezzel magyarázható, hogy a vakság a gépszerű, ismétlődő 
mozgás jelentéseivel karöltve jelenhetett meg oly sokszor. A vak
ká válás ugyanis bizonyos automatizmust von magával. A mér
legelő gondolkodás helyett a jelek önműködése lép a színtérre, 
és ezt a mozgást nem mi alakítjuk, hanem ő alakít bennünket. 
Ebben az értelemben használják a reneszánsztól kezdve a „vak 
gondolkodás” (cogitatio caecay pensée aveugle) kifejezést. Leibniz

42 KANT, Immánuel 1996. Az emberi történelem feltehető kezdete = 
Uő: Történelemfilozófiai írások. Ictus, Szeged, 91.
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például azért beszélt vak gondolkodásról, hogy megfelelő névvel 
illethesse a tisztán szintaktikai vonatkozású logikai műveletek 
automatikus elvégzését.43 Olyan archívumok jöhetnek létre így, 
amelyek a végtelenségig képesek reprodukálni útjukat. A vak 
gondolkodás tartalmatlansága, tiszta absztrakciója a vak gon
dolkodás előnyére válik, mert a szimbolikus rendszer kalkulusa 
formális -  noha értelmes jelekkel dolgozó -  tevékenységet igé
nyel, ösztönszerű cselekvést. És mivel ez a gondolkodás közöm
bös a jelentés iránt, könnyebb számára a hibák felismerése, az 
ellenőrzés. A vakság Leibniz szerint súlyos következményekkel 
jár az egész filozófiára nézve, nem lesznek többé filozófiai viták, 
elegendő lesz leülni és kalkulálni: a vak gépezet nem pusztán se
gíteni, hanem helyettesíteni fogja a régi típusú gondolkodást. A 
vak kombinatorikának ez a gondolata jóval később a bécsi kör
ben is megjelent, majd új köntösben lépett fel az informatikában.

A vakság mint önműködő jelenség azonban egészen más 
kontextusokban is feltűnt. André Breton a személytelen látás 
szószólójaként az automatikus írást a gondolat valódi fotográfi
ájának nevezte, a fényképezőgépet pedig vak szerszámnak.44 Az 
új, hiúság híján levő művészet tehát a vakság, az automatikus 
teremtés eredménye. Barthes arról írt, hogy „...a nyelv és a stí
lus vak erő...”45 A szerző a nyelv és a stílus formai intézményén 
keresztül jön csak létre, a nyelv és a stílus pedig a forma előzete
sen adott kereteiként olyanok Barthes szerint, mint a természet, 
mert az író egyiket sem választja. Vakságuk normaként fellépő 
automatizmusa személytelen alanyiság bárminemű céltételező 
egyén előtt, s az irodalmi gépezet ereje ennek a „szimbolizmus
nak” az ismétlődéseiből ered. Derrida a différance kapcsán fo
galmazott úgy, hogy az egy „...cél nélküli stratégia, melyet úgy is

43 Erről: ECO, Umberto 1998. A tökéletes nyelv keresése. Atlantisz 
Könyvkiadó, Bp., 266-270. Kant a gépies emlékezést „vak majmo- 
lásként” határozta meg (WEINRICH, Harald 2002. Léthé. A felejtés 
művészete és kritikája. Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 113).

44 Erről: SONTAG, Susan 1981. A fényképezésről. Európa Könyvkiadó, 
Bp., 105.

45 BARTHES, Roland 1996. Az írás nulla foka = Uő: A szöveg öröme. 
Osiris Kiadó, Bp., 11.
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hívhatnánk, hogy vak taktika...”46 A différance -  mint a már nem 
pusztán reprezentatív jelek mozgása -  a motiválatlanná válást 
is jelenti, a szándéktól való eltávolodást. Az írás a különbségek 
termelése, komoly játéka, véletlen és szükségszerűség egysége, s 
a jelölők burjánzása, a nyomszerűsödés okán az alkotó már ele
ve eltűnőben van. Slavoj Zizek Freud kapcsán olyan vakságról 
beszél, amely önkéntelenül is a szimbolikus szféra megismétlé
se, s amely az olvasót is spontán reprodukcióra készteti.47 Gilles 
Deleuze a Différence et répétition oldalain a műalkotás születését 
úgy írja le, mint vak feladatot (tache aveugle), kötelességet, s egy 
lapalji jegyzetben megemlíti Faye és Sollers Tel Quel-beli elem
zését a vakságról mint az irodalom lényegi működtetőjéről.48 Az 
igazi szerző, véli Deleuze, úgy affirmálja az Idea véletlenszerű
ségét, hogy közben távol tartja a puszta önkényt. Az igazi mű 
jelölőinek aleatorikus keletkezésében pontosan az örök vissza
térés, az ismételhetőség nyilvánul meg. Az irodalom kockave
tése -  vagy a Deleuze által kedvelt kifejezéssel élve: az irodalmi 
gépezet -  a vakság működése. A kései Wittgenstein számára az 
„aspektusvak” (aspektblind) és a „jelentésvak” (bedeutungblind) 
kifejezésnek meghatározó szerepe van. Olyan emberre vonat
kozik, aki képtelen a jel anyagi valóságát a jelölttől megkülön
böztetni, illetve képtelen több jelentés észlelésére. Az árnyalt 
jelentésélmények híján az ilyen vak nem tud valahogyan érteni. 
A szó gazdag atmoszférájából számára csak az azonnali „száraz
ság” létezik, és a távolságra, a különbségre való képtelenség okán 
a jelentésvakok „...inkább »mint valami automata« cselekedné

46 DERRIDA, Jacques é. n. Az el-különböződés = Bacsó Béla (szerk.): 
Szöveg és interpretáció. Cserépfalvi, Bp., 46.

47 ZI2EK, Slavoj-KORDIC, Radoman-JEROTIC, Vladeta-FLEGO, 
Gvozden-TREBJE§ANIN, Zarko 1984. Nagon smrti i druga topika 
= Treci program, 4. 351. Freud a vakságról: FREUD, Sigmund 1910. 
The Psycho-Analytic View o f  Psychogenic Disturbance o f  Vision. S. E., 
XI., 209-218.

48 DELEUZE, Gilles 1968. Différence et répétition. PUF, Paris, 257.
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nek”.49 Gépies földhözragadtságuk automatizmusa első pillan
tásra talán nem tűnik komoly veszteségnek, ahogyan például 
az abszolút hallás sem számít lényegi hiányosságnak, azonban 
Wittgenstein egyenesen azt állítja, hogy olyan tulajdonságokról 
van szó, „...amelyek az embert igen is emberré teszik”.50 íme, a 
vak Wittgenstein számára is az emberi lét határjelensége, nyo
morúságos állapot.

A vakság egy gépszerű mozgásra is utalhat tehát, egy kísérte
tiesen ismétlődő önműködésre.51 A vakká válás a jelölt alkonya, 
a szemantika eltűnése. A jelöltek látása híján a jelek öngerjesz
tése történik egy gépezet kíméletlenségével. Ebben az automa
tizmusban nincsen valódi közvetítés. Az élővilágban a differen
ciáltság a távolság beékelésének, a halasztásnak a képességével 
mérhető -  minél később, minél nehezebben következik a reak
ció az ingerre, az élőlény annál távolabb van a szervetlen ter
mészet közömbösségétől. A vak a halasztásra való képtelensége, 
gépiessége miatt living d ea d , élőhalott.

*

Abban bízva tekintettük át a vakság jelentéseit -  a metafori
kus képektől a szó szerinti értelemig - ,  hogy ezáltal közelebb ke
rülhetünk Marx radikális vakításkritikájához is, amely egészen

49 Idézi: NEUMER Katalin 2006. A lélek aspektusai. Wittgenstein a Fi
lozófiai vizsgálódások után. Gondolat Kiadó, Bp., 81. A vakság witt- 
gensteini értelmezéséről: uo. 71-83. A vakságmetafora wittgensteini 
használatában kitüntetett jelentősége van a következő híres kijelen
tésnek: „a szabályt vakon követem”. Scheler a kötelesség késztetését 
értelmezte vakságként: SCHELER, Max 1979. A formalizmus az eti
kában és a materiális értéketika. Gondolat Kiadó, Bp., 296-297.

50 Idézi: NEUMER Katalin 2006. A lélek aspektusai. Wittgenstein a Fi
lozófiai vizsgálódások után. Gondolat Kiadó, Bp., 83.

51 Vö. a blindism jelentésével a pszichológiában: kényszerű mozgásis
métlés; 1. még az aszimbólia cassireri elemzését, amelyben szüntele
nül feltűnik a „szimbólumvakság” kifejezés (KASIRER, Ernst 1985. 
Filozofija simbolickih oblika. Treci dió. Fenomenologija saznanja. 
Dnevnik-Knjizevna zajednica Novog Sada, Növi Sad, 180-247).
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különleges szerepet tölt be a látás bírálatának történetében. Tud
juk jól, hogy mekkora hagyománya van a marxi metaforák ér
telmezésének, a kísérteteknek, a táncoló asztaloknak, a pénznek 
mint látható istenségnek... Amikor Marx a vakítás metaforájával 
él, ez a szóhasználat a kapitalizmus megjelenésének rendkívül 
sokrétű elemzéséhez illeszkedik. Vajon nem következett-e Ei
senstein ambiciózus terve -  amelyet nemrégiben Kluge váltott 
valóra - ,  hogy A tőkét megfilmesítse a műnek a legfontosabb 
tulajdonságaiból? A tőke mintha már eleve forgatókönyv lenne, 
amely a fenomenalitás világtörténetének egy új szakaszát jeleníti 
meg. Ha az egyenes vonalú cselekmény hiányzik is, a megjelenés 
bonyodalmas metamorfózisai állnak a figyelem középpontjá
ban. Hogyan láthatnánk végre jól? Ami a tőkés társadalom tagja 
számára természetesként mutatkozik meg, azt a kritikai tekintet 
szerint a történeti genealógia finom módszerével kell megragad
ni. A kritikai gondolkodás ennek a társadalomnak a közvetlen 
megmutatkozásából indul ki, a kapitalizmus -  Merleau-Ponty 
kifejezésével élve: -  vad tapasztalatából. Hogy megérthessük e 
társadalom viszonyainak fennmaradását -  az egyre mélyülő bel
ső ellentmondások ellenére - ,  azt is fel kell derítenünk, miként 
fakad a társadalmi formák megjelenéséből bizonyos nem-látás 
mint strukturális effektus. Vajon miért bírálták a kapitalizmust 
olyan sokszor úgy, mint zavaros, tévedésekkel teli vagy a gon
dolkodást ellehetetlenítő vizuális tapasztalatot? Mi az eredete 
az ilyen típusú megközelítéseknek? A kapitalizmus fenomena- 
litása 20. századi kritikájának története -  Günther Anderstől 
Baudrillard-ig, az ikonomániától a szimulákrumig -  roppant 
gazdag. Mi viszont azt tűztük ki célul, hogy a fenomenalitás, a 
fenomenalitás bírálatának kérdését magánál Marxnál ragadjuk 
meg, ebben pedig, úgy véljük, a vakítás szerepe kulcsfontosságú.

Az olyan marxi kifejezések, mint a „pénzfétis vakító formá
ja”, a „vakító pénzforma” vagy a „vakító áru” azért játszhatnak 
revelatív szerepet A tőkében , mert Marx a társadalmi formák 
megjelenésének kérdését a kapitalizmus elemzésének lényegi 
részeként fogja fel. A tőke úgy is olvasandó, mint fenomenoló
gia. A megjelenés kérdése már A tőke első mondatától kezdve 
meghatározó, a mű nyitó mondata szerint ugyanis a tőkés ter
melési mód által dominált társadalom gazdagsága úgy jelenik
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meg, mint (erscheint als -  ez a kifejezés számtalanszor szerepel 
a műben) óriási árugyűjtemény, az egyes áru pedig mint ennek 
a gazdagságnak az elemi formája. „Vizsgálatunk ezért az áru 
elemzésével kezdődik.” Különösen szembetűnő, hogy -  noha a 
munka feltétele az áru létrejöttének -  A tőke kifejtésrendjében 
Marx az áruval kezdi, és a munkafolyamat analízisére csak ké
sőbb kerít sort. Mi lehet ennek a sorrendnek az oka? Mi a meg
jelenés szerepe a marxi módszerben?52 Nos, Marx pontosan az 
elemi forma megjelenéséről beszél. Éppen azért indít A tőke az 
áru elemzésével, mert az árusokaság a leginkább megjelenő, és 
amint a kifejtés előrehaladása során a politikai gazdaságtan kri
tikája egyre több társadalmi totalitással bővül, az árutól a terme
lőtőke elemzéséig, a pénztőke bekapcsolásától az össztársadalmi 
folyamatokig, úgy válik egyre összetettebbé a megjelenés és a 
látás kérdése is. Minden ellenkező kísérlet ellenére sem foszt
hatjuk meg A tőke olvasatát a hegeliánus örökségtől („a lényeg 
megjelenik, ha a jelenség lényegi”), hiszen maga Marx írja az 
Adolph Wagner könyvéhez írott jegyzeteiben, hogy nem fogal
makból indul ki, hanem a legegyszerűbb társadalmi formától, 
az árutól, mindenekelőtt abban a formában, amelyben megjele

52 Adott számunkra egy olvasat, az althusseri, mely eltökélten foglal 
állást ebben a kérdésben. A Lire le Capital szerint a marxi módszer 
zárójelbe teszi a látszatot, a látható jelenségeket és a kapitalizmus 
által meghatározott mindennapi kategóriákat (ALTHUSSER, Louis 
1968. „A tőke” tárgya = Uő: Az elmélet forradalma. Kossuth Könyv
kiadó, Bp., 138). Eszerint a marxi redukció a jelenségeket rejtett lé
nyegükre vezeti vissza, A tőke első mondata így egy radikális törés 
helye lenne. Marx pedig csak azért említi meg az árubirodalom fe- 
nomenalitását, hogy rögvest el is tekintsen tőle. Althusser csak azért 
él a -  husserli -  fenomenológia nyelvezetével (redukció, fenomén, 
zárójelbe tétel, mindennapiság, lényegek), hogy a marxi gondolko
dás nem-fenomenológiai jellegét hangsúlyozza. Marx ezek szerint a 
megjelenés sokaságával ellentétben a lényegi szerkezetek elemzését 
végzi. A sokaság és az elemi form a  radikális elválasztása lenne ez, a 
tudományosság feltétele. Azonban éppen az ellenkezőjéről van szó, a 
jelenség és a lényeg összefonódásáról. A megjelenés althusseri olva
satának bírálatához 1. Mandel Der Spätkapitalismus című művének 
bevezetőjét.
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nik. Marx kiindulópontja az árubirodalmi aisthesisy az érzékiség 
közvetlensége, a kapitalizmus vad tapasztalata, s innen halad az 
összetettebb alakzatok megragadása felé. A kifejtés mind szöve
vényesebb formákra irányul, az egyes elemek „...eltűnnek egy 
általános helyváltoztatásban -  a társadalmi gazdagság forgalmá
ban - ,  amely megzavarja a látást”.53 A megjelenési formák össze
fonódnak a valóságos mozgással, és meghatározzák alakulását -  
ebben az értelemben is a kapitalizmus kihívás a szem számára. 
Márpedig a „vakító pénzforma” és a „vakító áruforma” ezeknek 
a társadalmi viszonyoknak a lényegi alkotórészei.

Gyakran szokás hivatkozni a görög polisz politikai terének 
Hannah Arendt által adott leírására, miszerint a politika a nyil
vánosság szférája, az egymással való beszélgetés, a szinte korlát
lan véleménynyilvánítás, a közös cselekvés tere, ahol a szabadok 
és egyenlők találkoznak. Azonban minduntalan elsikkad az, ami 
ebből a gazdasági szféra számára következik: hogy az oikonomia 
szűkös, privát tér, az élet puszta újratermelésének helye (ugyan
is a rabszolgamunka az alapvető szükségleteket elégíti ki, a nő 
pedig a szaporodást biztosítja). Míg a nyilvánosság, a többiek je 
lenlétének fénye, amelyet Arendt egyenesen minden megjelenés 
lehetőségfeltételeként írt le54, a látás és a látottság szabad terré
numa, addig a háztartás a megjelenés hiánya, fojtogató zártság, 
privát elkülönülés, a szó eredeti értelmében vett idióták fő tar
tózkodás helye, mintha a politika fenomenalitásával a gazdaság 
afenomenalitása állna szemben. A gazdasági viszonyok legfeljebb 
átmenetileg hagyják el a sötétséget, de aztán ismét eltűnnek -  
ez lenne a gazdasági szféra eredendő opacitása.

Az arendti eszmefuttatások -  a historizálás őszinte szándé
ka ellenére is -  túlontúl reflektálatlanul vetítik vissza modern 
kategóriáinkat a premodern viszonyokra, mégis segítségünk
re lehetnek a megjelenés társadalomtörténetének felvázolásá
ban. Hiszen a kapitalizmus előtti közösségekben, amelyekben a 
kommerciális cserének legfeljebb a közösségek határain lehetett 
némi szerepe (s itt eltekinthetünk a kivételektől), a javak és a

53 MARX, Kari 1973. A tőke. I. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 552.
54 ARENDT, Hannah 2002. A sivatag és az oázisok. Gond-Palatinus, 

Bp., 63.
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szolgáltatások szinte soha nem jelentek meg áru formájában, 
újraelosztásuk/nem-piaci cseréjük/háztartásbeli megteremtésük 
ugyanis ezt nem tette szükségessé. A gazdasági szféra pedig tel
jesen beágyazódott a többi intézménybe, s elkülönültnek legfel
jebb retrospektív modern előítéleteink miatt láthatjuk. Ezekben 
a közösségekben az árutermelés nem volt meghatározó, az áru 
csak különleges esetekben lehetett a túlélés vagy valamely lu
xustárgyhoz való hozzájutás eszköze (például a szülőföldtől tá
vol táborozó katonák számára kialakított ideiglenes piacokon). 
Azonban amint az árutermelés domináns tényezővé válik, a ja 
vak és a szolgáltatások megjelenése megszűnik pusztán átmene
tinek lenni, efemer mozzanatból a társadalom kulcsfontosságú 
alakzatává válik. A hegeli formula a megjelenés szükségszerű
ségéről új alakot ölt: a javaknak és a szolgáltatásoknak meg kell 
jelennie. A kapitalizmus története a dolgok és a társadalmi vi
szonyok fenomenalizációjának, megjelenítésének a története. A 
mindent leigázó árubirodalom keletkezéstörténete során a cse
reérték átveszi a használat feletti irányítást, s a csereérték lesz a 
megjelenés létoka, a ratio manifestationis. Immár az a kivétel, 
amikor az életet közvetlenül teremtik újra, amikor a teremtés 
gyümölcsei a társadalmi gazdagság teremtőinél maradhatnak. 
Ebben az értelemben mondja Ranciére is: „...a termelés tehát 
az érzékelhető újfajta felosztásának alapelveként jelenik meg, 
amennyiben egyazon fogalomban egyesíti az előállító tevékeny
ség és a láthatóság hagyományosan ellentétes kifejezéseit. [...] A 
termelés a gyártó tevékenységet összekapcsolja a napvilágra ho
zással, a csinálás és a látás közti új kapcsolat kijelölésével.”55 Az 
életnek keresztül-kasul be kell járnia az árubirodalom labirin
tusait ahhoz, hogy szükségletei kielégülést nyerjenek, a megje
lenés tereiben kell barangolnia, az árusokaság útvesztőiben. Az 
élet pedig maga is áru, hiszen önmagáról mond le a bérmunka 
révén. A szükségletek és a kötelességek megsokszorozódása a 
közvetítést lényegivé avatja, s a „magántulajdon” a közösen osz
tott viszonyok kérlelhetetlen nappalába lép. Az áru megmutat
kozása -  legyen akár maga a munkaerő mint áru -  nem pusztán

55 RANCIÉRE, Jacques 2009. Esztétika és politika. Műcsarnok Non- 
profit Kft., Bp., 37.
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másodlagos a termeléséhez vagy az elfogyasztásához képest, ha
nem alapvető társadalmi forma, szükségszerűség. Azért és úgy 
termelünk, hogy egy áru minél pompázatosabban tűnjék fel az 
áruk színpadán, azért és úgy fogyasztunk, hogy a fogyasztás egy 
minél pompázatosabb áru bekebelezése legyen. Hegeliánusan 
szólva ismét: a látvány maga a lényeg. A hegeliánus nyomokat 
is követő Debord, aki a spektákulumot az árufetisizmus betel
jesedéseként határozta meg, így ír: a spektákulum „...nem közöl 
mást, mint hogy »minden, ami megjelenik: jó  -  és minden, ami 
jó: megjelenik«. [...] [Megjelenésével vitán felül áll, hogy övé a 
látszat monopóliuma. [...] A spektákulum alapvetően tautolo- 
gikus, egyszerűen azért, mert eszközei egyben a céljai is. Ő az a 
nap, amely sosem nyugszik le a modern passzivitás birodalma 
fölött. Besugározza a teljes földfelszínt, és mindörökké önnön 
dicsőségében fürdik.”56 Az áru tehát az elsősorban önmagát köz
lő, tiszta megjelenés, az árubirodalom pedig a megjelenés lehe
tőségfeltétele. Mindezt figyelembe véve elmondhatjuk: az, hogy 
A tőke első mondata a tőkés társadalmat a megjelenés kérdésé
ből kiindulva határozza meg, a kapitalizmus lényegéből fakad.

Az árubirodalom létrehozza a segédeit is, a tiszta megjelenés 
technikusait, akiknek munkálkodásán múlik, hogy mely áruk 
mutatkozhatnak meg kitüntetett módon a kapitalizmus őrüle- 
tes kaleidoszkópjában. Ők felelősek az áru fel- és eltűnésének 
dinamikájáért, a megjelenés szüntelen metamorfózisaiért. „Az 
áruesztétika technokratája” (W. F. Haug) a tiszta megjelenés 
bajnoka, munkaerejének felbecsülhetetlensége a fenomenalitás 
terében való eligazodási képességeiből fakad -  úgy alakítja a lát
ványtársadalmat, hogy minden napszakban világosság legyen, 
s az ember végleg elveszítse árnyékát. A megjelenés diktatúrája 
olyannyira erőteljessé válhat, hogy az áru mint lehetséges hasz
nálati tárgy túltelítődik a presztízs, a tudattalan vágyprojekci
ók másodlagos jelentéseivel, akár éppen a használat kárára is, 
s ennek semmi köze a premodern közösségek státuszjeleihez, 
de még a vebleni „pozicionális javakhoz” sem, mert azok még 
stabil, áttekinthető hierarchiákat feltételeztek. A jó  csomagolás 
maga az élvezet, az áru fenomenalitása veszi át a kormányru-

56 DEBORD, Guy 2006. A spektákulum társadalma. Balassi Kiadó, Bp., 12.
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dat, s már Vance Packard felfigyelt arra, hogy egy tárgyat úgy is 
ki lehet vonni a használatból, ha csak a megjelenésére hatunk: 
„...szándékosan divatjamúlttá tesszük, s bár megőrzi funkcio
nális minőségét, megszűnik tetszeni...”57 Az áru elsődleges érté
ke a ragyogása. Vágystratégiaként a reklám a tiszta megjelenés 
eseménye, szemiotikája olyan önvonatkozásra utal, amelyben a 
használat szerepe elenyésző. A reklám, ez a „színtiszta konno- 
táció”, azt jeleníti meg, amit a tárgyakon keresztül fogyasztunk. 
A reklám, az árucikkek e legdemokratikusabbika úgy irányítja 
motivációnkat az áru felső fokon való megmutatásával, hogy 
közben meggyőz a társadalom áttekinthetőségéről. Egy reklá
mot nézni mintha azt is jelentené, hogy kísérletet teszünk a pi
aci káosz megszelídítésére. A reklám kommunikatív melegsége 
azt az érzést kelti, mintha valamiféle cinkosság lenne köztünk 
és a sokrétű megjelenés között: a tárgyak „...készségesen elénk 
sietnek, feltárulkoznak, keresnek, körülrajonganak minket, bi
zonygatván, hogy megjelenési formáik túláradó bősége által lé
teznek. A tárgy célba vesz minket, szeret minket. És mivel sze
retnek minket, érezzük, hogy létezünk: »személyessé« vagyunk 
téve.”58 A fenomenalitás bősége már az általános jólét bizonyíté
kának tűnhet, hiszen a vak is látja, hogy a teljes tárgyvilág a vá
gyainkhoz igazodik. Ami megjelenik, jónak tűnik, és számunk
ra jelenik meg -  ez a banalitás irányítja a mindennapiságot. Az 
árubirodalom letaglózó ereje mellett pedig elsikkadnak azok a 
gondolatok, melyek azt sejtetik, hogy az élet fordítottan arányos 
a megjelenő bőség nézésével. Ne feledjük: a rendszer a belső el
lentmondásai okán szüntelenül a túltermeléssel és a túlakkumu- 
lációval küszködik, miközben a termelőmunka jelentősége egy
re csökken -  a rendszer tehát tömegével állítja elő a tőke-munka 
kontinuumából kitaszítottakat. Egyre kevesebben férnek hozzá a 
javak és szolgáltatások egyre bővülő kínálatához, s a megjelenés 
birodalma mind idegenebb gépezetnek tűnik. A nélkülözés és a

57 PACARD, Vance 1960. Les Obsedés du standing. Calmann-Lévy, 
Paris, 63. Külön figyelmet érdemelne az Ausstellungswert benjamini 
fogalma, amely a használaton kívül rekedt megjelenésre vonatkozik.

58 BAUDRILLARD, Jean 1987. A tárgyak rendszere. Gondolat, Bp., 
200 - 201 .
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kiszolgáltatottság közvetlenül a túláradó bőség árnyékában van
nak, a metropoliszok mérhetetlen gazdagsága egyenes arányban 
van a nyomortelepekkel. Minél inkább spektákulumszerű lesz a 
világ, annál melankolikusabbak és tehetetlenebbek leszünk mi, 
a nézők. Pedig a megjelenő bőség láttán eszünkbe sem juthat, 
hogy valamely alapvető szükséglet kielégítése lehetetlen, s csak 
bele kellene fognunk a társadalmi viszonyok feltárásába.

Nem csoda, hogy a tiszta megjelenés világában elszaporod
tak azok az elméletek, amelyek -  mint a posztmodern kulturális 
logikáját elemző Fredric Jameson írja -  a társadalom elemzésé
ből kiközösíteni igyekeznek a mélység fogalmát, a lényeg és a 
látszat dialektikus modelljeit, és egysíkú felszínről beszélnek.59 
Marx számára azonban az érzékiség, a kapitalizmusra jellemző 
aisthesis hangsúlyozása nem jelenti azt, hogy ez a világ immár a 
tiszta megjelenés rendszere lenne. Elegendő egyetlen metafora, 
hogy rávilágíthassunk erre: Marx szerint az áruk értéke „...a ter
melők háta mögött...”60 jön  létre (az absztrakt munkának megfe
lelően). Ez a kifejezés újra és újra előtűnik A tőke lapjain. Miért 
éppen a hátuk mögött? Miért éppen ez a metafora? A hát először 
is híján van az individualitásnak. Sivatagos felszín, melyen egyé
ni gesztus nem jelenhet meg. A hát nem nevet, nem is sír, hanem 
az eleve adott test vad semlegessége. Ha az egyén valamelyest 
befolyást is gyakorolhat a hát sorsára, az sokkal inkább elszen
vedés, mintsem valódi tevékenység. Egy púpos hát a helytelen 
testtartás eredménye lehet ugyan, de a púpban természetesen

59 JAMESON, Fredric 1996. A késői kapitalizmus kulturális logikája = 
Kiss Atilla Attila-Kovács Sándor-Odorics Ferenc (szerk.): Testes 
könyv I. Ictus-JATE Irodalomelmélet Csoport, Szeged, 423-424. így 
licitálja túl például a látszat kritikáját a kései Baudrillard, amikor azt 
állítja, hogy magát a látványosságot is felszámolták. Baudrillard sze
rint a megjelenő immár nem hibáztatható azzal, hogy rosszul tük
rözi vissza a lényeget, mert a virtuális képvilág már nem a valóság 
másolata, hanem szimulákrum. Hans Belting viszont úgy űz tréfát 
a baudrillard-i gondolkodás túllicitáló stratégiájából, hogy Baud
rillard perspektíváját óeurópainak minősíti, Baudrillard ugyanis a 
szimulákrum amerikai világát csakis a „távoli Európa” szemével ta
pasztalhatja meg így.

60 MARX, Kari 1973. A tőke. I. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 50.
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mégsem egy gesztus fejeződik ki, hanem az idő munkája, m in
dent felőrölni képes vasfoga. A hát a tekintet tagadása. „Hátat 
fordít neki...” -  ez a tekintet frontális jellegének megvonását je 
lenti, a Másiknak való megnyílás megtagadását. Az arc -  mely 
csaknem mindig mezítelen, ruhátlan -  elrejtőzik. Hátat fordíta
ni annyi, mint megvonni egyediségemet, a tekintetem intimitá
sát a Másik nézésétől, olyan kommunikatív gesztus, mely éppen 
a kommunikáció radikális megszakítása. És fordítva, amikor a 
Másikat hátulról közelítjük meg, ez a mozgás eleve egyéni vol
tának megtagadását, zárójelezését jelenti. „Hátba támad...”, „...a 
háta mögött terjeszti róla...” -  mind az individualitás megsérté
sei, ezeknek a kifejezéseknek a jelentése pedig egy még ereden
dőbb uralomhiányból fakad: a saját hát feletti uralom hiányából. 
A hát fogékony testünk, szenvedéssel és örömmel teli érzékeny 
húsunk része, ám paradox, legsajátabb idegenségként. Hiszen 
a hátamat sohasem láthatom egészen, pillantásom sosem irá
nyulhat teljesen rá, talán még egy tükör segítségével sem. Nincs 
szemem-tudatom folytonos ellenőrzése alatt: ami én vagyok, de 
mégsem... A hát a saját testről való tudat határmezsgyéje, mert a 
hátamat uralom a legkevésbé, mert a tudati fabrikálás nem ala
kíthat rajta. Az élet tiszta pathosza -  annak eredeti értelmében: 
mint passzivitás, elszenvedés. A hát, a nyak tövétől a gerincvelő 
végéig, az uralom hiánya. Még mielőtt a többiek tehetnének vala
mit ellenem a hátam mögött, már eleve fennáll a saját hátamhoz 
való, mindig kétértelmű viszony: a legsajátabb és az idegenség 
sajátos összefonódása. A hátamat nem uralhatom, ez sebezhető
ségem. A hát tehát mindenekelőtt annyi, mint a látás, a tudatos
ság hiánya. A hátranézés kockázatossága nyilvánul meg oly sok 
történetben: Lót felesége, a visszafelé pillantó Orpheusz... Arra 
törekedni, hogy uralom alá vonjuk a bennünket meghaladót, 
úgy tűnik, egyike a fő vétkeknek. És végül nem véletlen Feuer
bach sugallata, miszerint a hát kérdése felől bírálható a teljes he
geli filozófia.61 Ugyanis a hát, mint a leginkább hozzám tartozó,

61 FEUERBACH, Ludwig 1979. A hegeli filozófia bírálatához = Uő: 
Válogatott filozófiai művei. Akadémiai Kiadó, Bp., 163. Ugyanakkor 
a „tudat háta mögött” éppen a hegeli fenomenológia megfogalmazá
sa (HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1961. A szellem fenomenoló
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a tudat számára való megjelenés nullfoka. Abban, ahogyan a fa 
a hátamat határolja, radikálisan testies ittlétem nyilvánul meg, 
amit semmilyen „ott” nem cáfolhat meg. Marx pedig már a hát 
társadalmiságát helyezte a figyelem középpontjába.

Marx a kapitalizmus kritikai tárgyalásával olyan jelenségből 
indult ki, amely lényegéből fakadóan tartalmaz valami afeno- 
menálist. Hogy a lét megelőzi a tudatot, ez a túlontúl jól ismert 
megállapítás nem azt jelenti, hogy a tudat késésben van a társa
dalmi meghatározottságunkhoz képest. Az árubirodalom olyan 
közeg, amelynek létfeltétele, hogy nincsen olyan tudat, amely 
minden piaci információhoz hozzáférhet (s ezzel függ össze a 
szabályozhatatlanság, a tervezhetetlenség). Hogy Marx a né
met idealizmus ellenében nem a világot konstituáló tudatból 
indul ki, az előtte álló társadalmi formákból következett: h i
szen a csereérték autonómmá vált közege úgy űzi játékait, hogy 
azok sohasem áttekinthetők egészen, és pontosan ez e szféra 
működésének feltétele. Nem létezhet egy mindent konstituáló 
tudat, amelynek monopolhelyzetéből átlátható lenne az egész, 
azaz a piaci szereplők nem-tudása szükségszerű. A nem-meg
jelenés, az afenomenalitás az alapvető társadalmi formák éjsza
kai oldala, s enélkül nem létezhetnének. A tőke virtualizációja 
pedig, amely az érték természetéből fakad, az átláthatatlanság 
fokozódását jelenti, azt, hogy a nem-aktualizálódott mozzana
tok meghatározóvá lesznek. Ebben a soktényezős, sokváltozós 
kockázatmezőben az „itt és most” végképp megszűnik, az érték 
fluxusaiban a jelenlét kivételes állapotként sem létezik. A deri- 
vatívák, az opciós részvények, a határidős értékpapírok a jelen
nek a kapitalizmus szerkezetéből eredő hiányát még sokrétűbbé 
teszik: jelekkel fogadnak a jelek alakulására az eljövendő jelek 
reményében... Hogy egy bank számítógépe, amely a világkons- 
tituáló tudat bizarr örököse lehetett volna (még Oskar Lange 
piaci szocializmusában is), mint hát nélküli szubjektivitás, nem 
képes tükrözni a pénzforgalom real-tim e idejét, azért van, mert 
nincsen re-prezentálható jelen idő -  a valóság behozhatatlan.

giája. Akadémiai Kiadó, Bp., 55). Egyszer meg kellene írni a 19. szá
zadi német filozófia történetét a hátra összpontosítva: Stirner hátát, 
Schopenhauerét, Mainlánderét...

94



A jelentős részben fiktív pénztömegek keringése nem aktuális 
vagy aktualizálható tartalmak mozgása, hanem színtiszta virtu- 
alitás, a „tények” groteszk módon a sosem megvalósuló fiktív 
jövő mögött kullognak. A kapitalizmus különös paradoxona, 
hogy a részeket kiüresíti az egészben való létük, míg az egész 
szertefoszlik a részek sokrétűsége miatt. A konkrét áru eltűnik a 
csereérték autonómmá lett szférájának viszontagságai közepet
te, az össztársadalmi játék kiszolgáltatottjaként merül el a viszo
nyok sokaságában, az átlagforma burkában. Nem létezik szin- 
gularitás -  ez az áru megannyi hasonmásának társcselekvője, 
az egész függvényében reszket. A kétes autenticitás túlkínálata, 
az egyediség iránti nosztalgia csupán ennek a következménye. 
Másrészt azonban nincs olyan egész, amelyet minden aktualitás 
összegeként mutathatnánk fel. A piaci szereplők mindig meg
rekednek egy approximatív ismeretelméletben, a mágusok pars 
pro toto elvét alkalmazva hathatnak csak a totalitásra. Az egész, 
bergsoniánusan szólva, csak a szintek virtuális együttlétezése, 
sohasem adott -  fikcióként62 viszont éppen ő alakítja a javak és a 
szolgáltatások közti közvetítéseket, minden úgy történik, mint
ha kéznéllevőként létezne („...a réz világpiaci ára:...”). „Csak az 
mondhatja magát kortársnak, aki nem hagyja magát elvakítani 
a kor fényeitől, és képes bennük megragadni a homályt, a sö
tét bensőt”63 -  írja Agamben. A kapitalizmus kortársának lenni 
eszerint annyit jelent, mint magukban a fényekben meglátni a 
rendszer éjszakai oldalát, a lényegi afenomenalitást.

Hogy a politikai gazdaságtan kritikája vakításról beszél, fel
tételezi a látás és a normativitás bizonyos kereszteződését. Mi a 
bírálat tárgya, a látottság vagy a látás hiánya? Marx A tőkében  
részletesen leírja azt a folyamatot, amelynek során a felügyelet 
„a tőke funkciója lesz” a kooperatív munka megszervezésében -  
Foucault nem véletlenül tekinthette a panopticitás elmélete

62 Marx A tőkében egyenesen arról beszél, hogy a polgári társadalom 
fikciója (fictio juris), hogy minden áruvásárló egyetemes áruisme
rettel rendelkezik.

63 AGAMBEN, Giorgio 2009. Quést-ce que le contemporain? = Uő: 
Nudités. Bibliothèques Rivages, Paris, 29.
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megelőlegezőjének.64 Ám már a darabbér is fölöslegessé teszi a 
tőke mindent felügyelő tekintetét, s az ellenőrző látás nem szük
ségszerű része a termelési folyamatnak. A tőke harmadik köny
vének kiegészítésében Engels arról írt, hogy 1865-ben még ke
vés termelővállalat volt részvényformában, mert „...akkoriban a 
»gazda szeme« még le nem küzdött babona volt”.65 Eszerint a ka
pitalizmus fejlődéstörténetének során igyekszik megszabadulni 
a termelés látásától, követésétől, s a mind közvetítettebb formák 
kialakítására törekszik. A tőke minimális, szerény, utópikus moz
zanatok nélküli normativitásában a hangsúly soha nem a látott - 
ságon van, hanem a helyes látás nehézségén: „...azok a régi tár
sadalmi termelési szervezetek sokkal, de sokkal egyszerűbbek és 
átlátszóbbak, mint a polgári. [...] A társadalmi életfolyamatnak, 
vagyis az anyagi termelési folyamatnak az alakja csak akkor veti 
le misztikus ködfátylát, amikor mint szabadon társult emberek 
terméke ezek tudatos, tervszerű ellenőrzése alatt áll majd...”66 A 
ma szegényességét a múlttal is meg kell szégyeníteni, de az igazi 
cél rámutatni a jelenben csíraként megbújó heterogén jövőre. A 
kérdés tehát az, miként strukturális következménye a nem-látás 
a kapitalizmusnak, és ez egyúttal a transzparencián való munkát 
is jelenti. Ami „kommun” a kommunizmusban, az mindenek
előtt a közös látás -  az eljövendő világ története a látás vissza
nyerésének története. Hogyan láthatnánk jól?

Elérkeztünk hát végre a vakság, a vakítás metaforájához. 
Marx az áruval kapcsolatban így fogalmaz: „...a politikai gaz- 
dász polgárian felületes tekintete [...] az arany és az ezüst misz
tikus jellegét igyekszik eltüntetni azáltal, hogy kevésbé vakító 
árukat [m inder blendende W aren] csúsztat a helyükbe, és egyre 
megújuló élvezettel ledarálja annak az egész árucsőcseléknek a 
jegyzékét, amely a maga idejében az áruegyenérték szerepét já t
szotta. Nem sejti, hogy már a legegyszerűbb értékkifejezés, mint 
például 20 rőf vászon =  1 kabát, kitűzi a feladatot: az egyen-

64 FOUCAULT, Michel 1990. Felügyelet és büntetés. Gondolat, Bp., 265.
65 ENGELS, Friedrich 1974. Kiegészítés és pótlás a „Tőke” III. könyvé

hez = Marx, Kari: A tőke. III. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 856.
66 MARX, Kari 1973. A tőke. I. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 81.
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értékforma rejtélyének megfejtését.”67 E rendkívül pontosnak 
tűnő kifejezésmód egyszerre állítja azt, hogy az arany és az ezüst 
vakítóbbak, és azt, hogy az egyenérték újabb alakzatai mint áruk 
továbbra is vakítóak, noha kevésbé, mint az arany és az ezüst. 
Hogyan vakít az arany és az ezüst? Hogyan vakítanak a kevésbé 
vakító áruk? Ez a beszédmód a vakítás tipológiáját feltételezi, az 
áru fenomenológiáját.

Az áruk csereviszonyát a használati értéktől való elvonatkoz
tatás jellemzi, a csereérték pedig a piaci téridő függvényében 
változó mennyiségi viszony -  egy tőle megkülönböztethető tar
talom megjelenési formája. A csereértékben az áru érzéki tulaj
donságai kihunynak, s ez -  Marx szóhasználatával: -  kísérteties 
tárgyiasságot hív életre. A vászonnak több csereértéke is van, 
és mindegyik valami egyenlőt fejez ki. Az érték természeténél 
fogva relacionális jellegű, így például a vászon értéke csak vi
szonylagosan fejezhető ki: 20 rőf vászon =  1 kabát. Az egyenlet 
alapjának bizarr volta (vászon =  kabát) annyiban rejti magában 
az egyenértékforma rejtélyének megfejtését, amennyiben rá
mutat az értékképző munkára a csereérték hinterlandjában. Az 
egyenlet az árukat a közös, elvont emberi munkára redukálja, 
benne -  s itt már az érték munkaelméletének központi eleme 
jelenik meg: -  a társadalmilag szükséges munkaidő fejeződik 
ki. A kabát a másik tárggyal, a vászonnal való értékviszonyon 
belül többet jelent, B áru teste A áru értékének tükrévé válik. Az 
„áruidentitás tükörstádiuma” azt jelenti, hogy az áru valamely 
másik tárgyhoz való viszonyban keletkezik. Az egymástól füg
getlen magánmunkák termékeinek mint áruknak kell ütköznie 
a piacon, ez a szféra a ratio manifestationis. Az árutermelés felté
tele pedig a társadalmi munkamegosztás, de a piac számára való 
termelés, a csereérték átveszi a javak és szolgáltatások közvetí
tésének kormányrúdját. Ez a munka úgynevezett társadalmia- 
sodása: a magánmunka közvetlenül társadalmi formában levő 
munkává válik, ereinkben, kis szürke agysejtjeinkben a társadal
mi egész lüktet. Ahhoz pedig, hogy a virtuális egész megszakí
tatlan mozgása létrejöhessen, a cserének túl kell lépnie egyszerű, 
alkalmi formáján, létre kell jönnie a kifejlettebb alakzatoknak,

67 Uo. 62.
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amelyek áruk regimentjét kapcsolják be az egyenletek virtuális 
játékába. Végső soron minden áru többletjelentést hordoz ma
gával, akárcsak Johannes Scotus Eriugena univerzumában, ahol 
nincs olyan látható létező, amely ne utalna valamilyen intelligi- 
bilis dologra. Az áruviszonyok absztrakt szemiotikái gépezetet 
képeznek. A hétköznapi rutinná vált csere genezise a pénzforma 
keletkezéstörténete is egyben. A 20 rőf vászon =  1 kabát egyen
letben az egyik fél mint csereérték fejezte ki a másik fél használa
ti értékét. Már ebben az elemi alakzatban, mint Marx fogalmaz, 
„...a használati érték az ellenkezőjének, az értéknek a megjelenési 
formájává változik”. Az áru testének átalakulása során a termé
szeti forma értékformává válik, és -  másfelől -  innentől kezdve 
tűnik úgy, hogy a kabátnak de natura van egyenértékformája, ki
cserélhetősége. Ebből fakad, mondja Marx, az egyenértékforma 
rejtélyessége. Mi történik hát? A csereérték egy tőle megkülön
böztethető tartalom megjelenési formája, ám éppen ezáltal vál
hat egy másik tárgy használati értéke az ellenkezőjének, a csere
értéknek a megjelenési formájává. Ez a kétszeres fenomenalitás, 
ez a kétszeres tükrözés a csereérték legfontosabb tulajdonsága, s 
ebből következik az is, hogy éppen a pusztán  fenomenális teszi 
lehetővé a leginkább a használati értéknek az árubirodalomban 
való m egjelenését.68 Simmel pénzfilozófiájának a szóhasználata

68 Éppen Jacques Bidet segíthet a fogalmak letisztásában, aki althus- 
seriánus ösvényeken haladva dolgozta ki antihegeliánus-antidialek- 
tikus, s ezzel A tőke antifenomenológiai értelmezését. Bidet igyeke
zett rendszerezni a megjelenés fogalmának jelentéseit, s miközben 
hangsúlyozta, hogy az ideológia és a valóság szintjének, illetve a 
struktúra és a történelem szintjének keveredése rendkívül összetetté 
teszi a kérdést, négy jelentést sikerült elkülönítenie: 1. történeti érte
lemben vett megjelenés (például a kereskedőtőke mint a tőke egyik 
megjelenési formája), 2. mint ideológiai form a  (például a munkaerő 
úgy jelenik meg, mint a munka ára), 3. mint az absztrakt-konkrét vi
szony derivatívuma (például az értéktöbblet megjelenési formái, azaz 
konkretizálódásának módjai: a kamat, a járadék...), 4. mint kifejezési 
form a  (például a használati érték mint az ellenkezőjének, a csereér
téknek a megjelenési formája). Nincs alkalmunk itt részletesebben 
bemutatni miért gondolja Bidet -  szerintünk tévesen - , hogy A tőke 
érvkészletéből ki lehet iktatni a fenomenológiai mozzanatokat. Nyil
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is segíthet megérteni, hogy miként megy végbe ez az ingadozás 
a megjelenítéstől az önfelszámolásig: ha a pénz anyagi szubsz
tanciája túl értékes, kevésbé képtelen a megjelenítésre, s a pénz
funkció teljesen eltűnhet; ha viszont a pénzérték túl absztrakt 
lesz, anyagilag kiüresedik, s éppen ezzel ad helyet a csereérték 
ámokfutásának.

A kifejlettebb alakzatok mind az egyenértékforma önállóso
dott formái, és ennek a folyamatnak a betetőzése az általános 
értékforma, amelyben egy áru minden más áru egyenértékévé 
válik. A pénz az egész áruvilág közös műve, társadalmi érvényes
sége az árubirodalom sajátos egalitarizmusának kifejeződése. A 
tőke pénzelmélete szerint az egyszerű áruforma a pénzforma 
csírája.69 Az áru megkettőzése során egy különös árufajta álta
lános egyenértékformára tesz szert, kireked az áruvilág megszo
kott fenomenalitásából, ám éppen ő képezi egy hiperfenomena- 
litás közegét, az ő tükrében csinosíthatja magát minden áru. A 
pénzáru társadalmi monopóliuma, hogy általános egyenérték. 
A pénz az áruk Másikja, amelynek tükrében megmutatkozhat
nak. A fiatal Marx a pénzt „látható istenségként” határozta meg:

vánvaló, hogy az írásunknak ebben a részében az első jelentéssel fog
lalkoztunk. Mindazonáltal Bidet túlságosan mereven választja el az 
egyes jelentéseket. Valójában mind a négy jelentésnek van ideológiai 
vonatkozása (így például a puszta megjelenési formák folytonosnak 
tűnhetnek, s az antiszemiták a zsidóknak a kereskedelmi tőkéhez 
való viszonyát rávetítik a termelőtőke funkcionálására). Bidet ér
telmezéséhez: BIDET, Jacques 2007. Exploring Marxs Capital Brill, 
Leiden-Boston, 139., 188-189.

69 Kérdés azonban, hogy itt történeti vagy dialektikus-logikai állításról 
van-e szó, vagy esetleg a kettő valamilyen keverékéről. Közismert, 
hogy ez jelenti az alapvető vitát A tőke értelmezői között immár 
csaknem másfél évszázada. A dialektikus-logikai olvasat legjelen
tősebb képviselői ma a New Dialectic, a New Hegelian Marxism és 
a Systematic Dialectic áramlatai körül tömörülnek, míg a nem-di
alektikus olvasat legjelentősebb folytatója az előbbi lábjegyzetben 
említett Jacques Bidet. Hogy a pénzfunkció nem feltétlenül a cseré
ből ered, erről etnológiai perspektívából: POLÁNYI Károly 1976. A 
pénzhasználati módok szemantikája = Uő: Az archaikus társadalom 
és a gazdasági szemlélet. Gondolat, Bp., 300-339.
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az egyetemesség, amely a pénz sajátja, az egész világot uralma 
alá hajtja, s míg az egyenérték csupán passzívan volt jelen mint 
pusztán másodlagos fényvisszaverődés, a csereérték kifejlett 
formájában már maga teremtheti a világot. Mellesleg Agamben 
megmutatta, hogy a gazdaság fogalmának nyugati története so
rán a második, láthatóvá vált, megtestesült isteni személy, a Fiú 
vált a lét oikonom iájának  kormányzójává.70

Az aranynak, illetve az ezüstnek a természeti tulajdonságai 
(amelyek megfeleltek a pénz funkciójának -  minden példány 
egyforma minőségű lehet, alkalmasak a mennyiségi különb
ségek kifejezésére, oszthatóak és újraegyesíthetőek) javukra 
szolgáltak ahhoz, hogy általános egyenértékként működjenek. 
A közvetlen kicserélés lehetősége a társadalmi szokás folytán 
összenőtt az arany-áru sajátos természeti formájával, ami elta
karta az áru értékformájának jellegét. És „...bár az arany és az 
ezüst nem természettől fogva pénz, a pénz természettől fogva 
arany és ezüst”.71 Az arany reprezentációs képességében sajátos 
tökéletesség rejlik. A pénz az anyagi világból kimetsz egy létezőt, 
s igénybe veszi jellegzetességeit, új utakra terelve így a haszná
latát. Ám a tényleges folyamatban ez az eredet eltűnik, mint a 
kámfor. Amikor x mennyiségű A áru egyenlő y mennyiségű B 
áruval, az a látszat alakul ki, hogy B-nek megvan az értékformá
ja ezen kívül a viszonyon kívül is. Amikor a pénzformává kristá
lyosodásnál (Kristallisierung) az általános egyenértékforma ösz- 
szenő egy különös áru természetével (például az aranyéval), az a 
látszat keletkezik, hogy azért fejezik ki az áruk értéküket éppen 
benne, mert ez az áru már eleve pénz. A „monetáris rendszer 
illúziója” onnan ered, hogy nem látják az aranyon és az ezüstön, 
hogy -  mint pénz -  a termelés társadalmi viszonyait fejezik ki, 
csak természeti dolgok formájában. Az áruk készen találják ér
tékalakjukat egy rajtuk kívül levő árutestben, a közvetítő mozgás 
pedig elvész az arany hiperfenomenalitásában, minden lehetsé
ges létező tükrözésében. Vigadjunk hát, mint Davanzatti tette, 
amiért a földi dolgok összessége pontosan egyenértékű az összes

70 AGAMBEN, Giorgio 2007. II Regno e la Glória. Neri Pozza Editoré, 
Roma.

71 MARX, Kari 1973. A tőke I. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 90.
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arannyal, mely a természetben létrejön -  hiszen ezt a mennyei 
számítást csakis Isten végezhette el.72

Ám maga az arany léte is látszattá silányulhat a kopás során. 
Az arany mint általános egyenérték történetében a pénzforgás 
elválasztja az érme valóságos tartalmát névleges tartalmától, 
azaz a fém létezését a funkciójától -  a kopásnak indult arany 
megszabadul az érmében megtestesülő értékszubsztanciától, el
indul a pusztán fenomenálissá válás útján. E folyamat már m a
gában foglalja a lehetőséget, hogy a fémpénzt jelképekkel helyet
tesítsék, s a papírpénzben már e tisztán jelképes funkció testesül 
meg. „Mint az áruk árának tovatűnő objektivizált reflexe, a pénz 
önmaga jele”, de nem puszta jel, és nem pusztán reflexiós ter
mék, hiszen önjelölő intimitásában akkor végezheti a funkcióját, 
ha az objektív érvényessége biztosítva van. Emlékezünk: Marx 
az aranyat és az ezüstöt vakító árunak nevezte. Mit jelent hát a 
vakításuk? A vakítás itt mindenekelőtt anyagi jellegű. Az arany 
hiperfenomenalitása azt sugallja, hogy a Dolog (das Ding -  
Marx kantiánus-hegeliánus öröksége) természeténél fogva pénz. 
Az egyenértékforma titka e vakítás miatt maradhat titok a szá
munkra. Annyira látjuk az aranyat, ezt a hiperfenomént, amely 
minden áru fényét visszatükrözi, hogy nem látunk. Viszont nem 
minden arany, ami fénylik -  ezt itt úgy kell érteni, hogy az árubi
rodalom alternatív fényeket is működésbe léptethet. Rudolf Hil- 
ferding az árufetisizmus elméletének általánosítását bírálva úgy 
vélekedett, hogy a papírpénz forgalmából már nem következik 
eldologiasodás, hiszen a tisztán jelekkel történő közvetítést már 
tudatoson irányíthatjuk, ellenőrizhetjük. Ám a pénzforma „ön
jelölő intimitása” továbbra is fétisként, Dologként működik. A 
vakítás az anyagi léttől elrugaszkodott közvetítő esetében nem a 
közvetítő anyagiságából fakad, hanem a társadalmi viszonyok
ban betöltött szerepéből. Hilferding elismeri a materiális vakítás 
létét, de nem tud a társadalmi viszonyokból eredő szublimált 
vakításról. Az árubirodalom fenomenológiájának tehát arra kell

72 Davanzatti írja: „a kereskedők mindjárt tisztán látnak ilyesmiben, 
nagyon értenek ehhez, és ezért ismerik csodálatosan a dolgok árát”. 
Idézi: FOUCAULT, Michel 2000. A szavak és a dolgok. Osiris Kiadó, 
Bp., 199.

101



választ adnia, hogy miként vakító az áru mint olyan, s hogy ez a 
vakítás miként terjed ki a fétisalakzatok mindegyikére.

Vajon nem egy fenomenológiai beszédmód áll az árufetisiz- 
mus marxi bírálata mögött is? Az áru, ez a látszólag egészen köz
napi tárgy, A tőke jól ismert szavai szerint, egy metafizikai, misz
tikus, csak a vallás nyelvével megragadható formát takar, jelesül: 
a csereértéket mint érzékileg érzékfeletti Dolgot (sinnlich über
sinnliches Ding). Az áru fétisjellege magából e formából ered -  a 
tárgyak úgy jelennek meg, mint tőlünk független viszonyok, az 
emberek társadalmi viszonyai pedig úgy jelen n ek  meg, mint a 
Dolgok fantasztikus viszonyai. A társadalmi munkamegosztás 
(az, hogy a munka társadalmi formát ölt), mely a kapitalizmus
ban teljesedik ki, azzal jár, hogy a Dolog értékjellegét már a ter
melésnél figyelembe veszik: „...az érték minden munkaterméket 
társadalmi hieroglifává változtat”. A kiteljesedett árutermelés 
társadalmában a Dolgok (az áruk és áraik) közvetítésével jön 
létre a piaci szereplők közti kapcsolat. Úgy tűnik hát, mintha a 
munkatermékek természetéből fakadna, hogy „...például 1 tonna 
vas és 2 uncia arany ugyanúgy egyenlő értékű, mint ahogy 1 font 
arany és 1 font vas, különböző fizikai és vegyi tulajdonságaik el
lenére, egyenlő nehezek”. Eszerint a Dolog természetében rejlik 
csereértéke. Az emberek társadalmi mozgása a Dolgok mozgá
sának ellenőrzése alatt áll. Míg a régi társadalmak áttekinthetők, 
mert az uralmi viszonyok közvetlenül, személyes, „politikai” 
hierarchiákon keresztül mutatkoznak meg bennük, és e viszo
nyok nem Dolgokon keresztül jönnek létre, addig a kapitalizmus 
lényegéből fakad, hogy fetisisztává tesz bennünket. Az árubi
rodalom fétistárgyainak rendkívüli képességet tulajdonítunk: a 
Dolog mint a viszonyok megteremtője jelenik meg, a társadalmi 
viszonyok pedig mint a Dolgok (az érték alakzatai: áru, pénz, 
tőke, profit...) mozgásának eredményei tűnnek fel. A társadalom 
tagjai nem szabályozzák, nem szabályozhatják közvetlenül, hogy 
az árutermelés egymástól független termelői mit termeljenek, 
mégis közvetetten a társadalmi munkamegosztás köti őket ösz- 
sze, az érték kohéziós ereje. A formálisan független szereplőket 
a tartalmi függőség kapcsolja egybe, a piac, az árufenomenalitás 
tere szabályozza közvetetten az eleve piacorientált termelést. A 
réz tokiói ára máris meghatározza a brazil ár mozgását, s ez a
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bányákat is rögvest átalakítja. A termelőknek kapcsolatba kell 
kerülniük egymással, voltaképpen mindig ex post, a kompetitív 
viszonyokból fakadó ár fluktuációk viszont közvetlenebbül men
nek végbe. Meghökkentő ontológiai fordulat ez a közvetlenség 
és a közvetítettség viszonyában: a csere alakzatai közvetlenebb 
kapcsolatokat konstituálnak, a termelés viszont a közvetettség
nek van alávetve, minden inputot a piac vezet be („forrásallo
káció”). A Dolog mint összekötő aktor intézi a kommunikációt, 
nem csupán „elfedi” a társadalmi viszonyokat, hanem ténylege
sen is szervezi őket -  irracionálisán, állandó bizonytalanságban 
és pazarlóan. A piachoz való igazodás megannyi nehézséget von 
magával, s itt érdemes hosszabban idéznünk: „...ugyanis az áru
forma természetében rejlik, hogy a használati értéknek csereér
tékké, a konkrét munkának absztrakt munkává való átalakulása 
esetenként nem történik meg, hogy a konkrét munka specifikus 
aktusai nem mennek át a piac »tesztjén«, hogy a termelők nem 
lesznek képesek vásárlót találni az általuk megtermelt használati 
értékekre. Majdnem ugyanilyen veszélyes számukra az a lehe
tőség, hogy a konkrét munka absztrakt munkává való átalakí
tása, a piaci árak és az eredeti termelési költségek közötti arány 
nem lesz megfelelő az árutermelő egység reprodukálásához. 
[...] [A] legtöbb, amit a piacok elvégezhetnek, az, hogy informá
ciókat nyújtanak az embereknek egy sor, számukra mint elszi
getelt egyének számára elérhető privát jellegű gazdasági válasz
tásról. A piacok nem képesek semmiféle értelmes információt 
nyújtani a magánjellegű gazdasági tranzakciók társadalmi hatá
sairól. [...] Mivel »az emberi szükségletek csak a piacokon létez
nek«, jegyzi meg a kritikusok egyike [Thomas R. De Gregory], a 
piac ideológiája azt implikálja, hogy »az árak emelkedése csök
kenti az emberi szükségleteket« (mivel ezek csak a piaci kereslet 
segítségével mérhetők)”73 -  írja Dávid McNally.

Végső soron tökéletesen mindegy, hogy a Dolog mint tár
sadalmi fétistárgy lebegő jelölőként lép-e fel, vagy az arany ro
busztus anyagiságában. A Dolog soha nem puszta szimbólum, 
ám szerepe nem is a természeti tulajdonságaiból fakad: reális 
absztrakció, amely a társadalmi viszonyokat ténylegesen alakítja.

73 McNALLY, Dávid 2012. A piacon túl = Eszmélet, 93. 104., 122., 125.
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Az árubirodalom fokozódó virtualizációja megteremti azokat az 
alakzatokat, amelyeknek látszólag nincs semminemű valóságos 
vonatkozása, s így jöhet létre az a benyomás is, hogy a gazda
sági válság is pusztán a pénzügyi spekulációkból ered. A válság 
megannyi elemzője ezzel nem mond mást, mint Baudrillard, aki 
úgy igyekezett felülmúlni a használati érték eltűnéséről alkotott 
apokaliptikus elbeszéléseket, hogy egyenesen a csereérték meg
szűnéséről beszélt a teljesen areferenciális, tisztán spekulatív 
pénzügyi manőverezésben. Mintha a tőke teljesen elszabadul
hatna a munkától. A pénz funkciója már a P-Á-P elementáris 
folyamatában (ahol P a pénz, Á az áru) elhomályosítja az anyagi 
létet (minden puszta „termelési költség” a többletérték öncélú 
szaporítása számára), „a pénzt fiadzó pénz” csodája ezért újra és 
újra létrehozza azt az illúziót, hogy a „közvetítő” termelési folya
mat kiiktatható. Mivel a Dolgok tényleges aktorokként jelennek 
meg, a piaci szereplő számára a termelés legfeljebb szükségszerű 
rossz, és csupán lelassítja a tőkeérték körforgását. A tőke reális 
meghatározottsága a munka által elvész. „A termeléssel szem
beni elvakultsága vezeti oda, hogy a terméket adottnak tekint
se”74 -  írja Adorno az illúziók hatása alatt levő piaci szereplőről, 
s nem véletlenül használja ő is a vakítás metaforáját. A csere
érték delíriuma a használati érték nullfoka, a Dolgok „szakem
bereit” mesterségük lényege vakítja el. Az igazi kérdés mégis az, 
hogy mi történik, ha a munka szervezettsége, a szociokulturális 
viszonyok és a robotizált-automatizált technika fejlettségének 
köszönhetően a munka mennyisége olyan mértékben csökken, 
hogy a pénznek már csakugyan alig lesz mit reprezentálnia...

Az árubirodalom fejletlen szakaszában a terméknek csak a 
csere pillanatában van csereértéke, ám a Dolgok regularitásá- 
nak, tartósságának kialakulása folytán, amit Marx krisztalli- 
zációnak nevezett (hiszen a kristály az anyagi lét nullfoka), az 
érték magának a tárgynak a tulajdonsága lesz -  a termelés így 
már kezdettől fogva a Dolog-kristályok előállítására, az abszt

74 ADORNO, Theodor Wiesengrund 1956. Zur Metakritik der Er
kenntnistheorie. Kohlhammer, Stuttgart, 151.
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rakt érték szaporítására szolgál.75 A Dolgok lendületes mozgása 
magától értetődővé válik, és önállóan alakítja a társadalmi vi
szonyokat. így az a benyomás jöhet létre, hogy a Dolog határoz
za meg a tulajdonosát, hogy e kristályalakzat aurája kölcsönöz 
fényt a piaci szereplőknek. Az árubirodalom fenomenológiája 
itt arra mutathat rá, hogy a szereplők fénye másodlagos a va
kító Dologhoz képest, fényüket a Dolgok hiperfenomenalitásá- 
ból merítik. És ez a luminális logika érvényes a tőkésre is. Mint 
I. I. Rubin mondja: „...a tőkés a tőkéje által tükrözött fényben 
fénylik...”76 Ezért beszélhetett Deleuze és Guattari is arról, hogy 
a privát személyek a képek képei, a kapitalizmus funkcióinak 
másodrendű szimulákrumai.77 Az interszubjektív viszonyok 
tehát másodlagosak, az egyes szereplők pedig -  hogy a Marx

75 Caffentzis arra mutatott rá a 19. századi fizikát értelmezve, hogy 
Marx a kristályon már nem csupán egy szubsztanciát, hanem egy 
sokrétű mezőt is érthetett (CAFFENTZIS, George 2007. Crystals 
and Analytic Engines: Historical and Conceptual Preliminaries to 
a New Theory of Machines = Ephemera, 7. 24-45). Deleuze, illetve 
Buci-Glucksmann számára pedig a kristály az immanenciaplán ese
ményének modellje (DOSSE, François 2007. Gilles Deleuze et Félix 
Guattari. Éditions La Découverte, Paris, 534). Az „Ember-Kristály” 
kifejezés értelmét megvilágíthatja Nagy Szent Gergely eszmefuttatá
sa, miszerint a feltámadt test kristályhoz hasonlítható, mert átlátható 
ragyogást képez (AGAMBEN, Giorgio 2009. Le corps glorieux = Uő: 
Nudités. Bibliothèques Rivages, Paris, 155).

76 RUBIN, Isaak Iljic 1978. Ogledi o Marxovoj teoriji vrednosti. Stvar- 
nost, Zagreb, 30. Az árufetisizmus kifejtésében nagyban támaszkod
tunk a rubini interpretációra. A fény visszaverődésével kapcsolatban 
1. még Baudrillard megjegyzéseit: „...ha az alany lemond önmagá
ról, [...] ez a végső kaland, az utolsó lehetőség arra, hogy végre ne 
birtokolja önmagát, méghozzá nem a hagyományos elidegenedés 
útján, hanem egy olyan világ visszaverődése által, amelyben képes 
elfoglalni az ettől kezdve vakká váló reprezentáció helyét. A tárgy
nak viszont sokkal nagyobb tere van, mert nem kellett áthaladnia 
a tükör-stádiumon...” (BAUDRILLARD, Jean 2000. Az utolsó előtti 
pillanat [A közönyös paroxista]. Magvető, Bp., 121).

77 DELEUZE, Gilles-GUATTARI, Félix 1973. Anti-Œdipe. Les Édi
tions de Minuit, Paris, 314-315.
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nyomán népszerűvé vált kifejezést használjuk: -  pusztán hordo
zói ( Träger; support, porteur) a kapitalizmus funkcióinak, erejük 
csak a strukturális helyek betöltéséből fakad. A tőkésnek nincs 
tekintélye, csak tőkéje, míg a munkásnak csak a tőke szaporítá
sához szükséges munkaereje van, de már nem a kasztos-rendi 
társadalom alacsonyabb rangú tagja. A köztük levő viszonyt a 
Dolog létesíti, úgy tűnik tehát, mintha a tőkefétis hozná létre a 
tőkés és a bérmunkás viszonyát, mintha a Dolog természeténél 
fogva tőke lenne. A menedzserek és a vállalati mérnökök fel
lépésének köszönhetően már erre a találkozásra sincs szükség, 
s teljesen nyilvánvalóvá lesz: nem az interszubjektivitás számít. 
A korporatív-vállalatszervező tőkés végképp letűnik a színről 
a bankok, a befektetés, a biztosítás és a nyugdíjalapok diadala 
mellett. A tőketulajdon eredetéről, az osztályok közti különb
ségek forrásáról, az eredeti tőkefelhalmozásról és társaikról pe
dig a történelemkönyvekben sem olvashatunk -  elsikkadnak, 
vagy érdektelen, efemer tényezőnek minősítik őket. A kritikai 
krisztallográíia ehhez képest azt hangsúlyozza, hogy a tőke nem 
tárgy, és nem a termelőeszközök termelékenységéből sarjad ki -  
ahogyan a csereérték sem a használati értékből ered, ahogyan a 
pénz sem az arany technikai előnyeiből fakad, ahogyan a jára
dék sem a föld használati értékéből jön létre. Mert mindez csak 
materiális feltétel, de nem szolgálhat magyarázatként. A kapi
talizmusban a társadalmi viszonyok vakító fényforrásokban, 
Dolgokban fejeződnek ki, ezért állhat a világ csodával határos 
módon a feje tetejére. Annyira látunk, hogy nem látunk.

Továbbhaladhatunk a vakítás metaforájának elemzésével: 
„...nyomon kell követnünk az áruk értékviszonyában foglalt 
értékkifejezést legegyszerűbb, legkevésbé látszó alakjától a va
kító pénzformáig. Ezzel egyúttal eltűnik a pénz rejtélyessége.”78 
„A pénzfétis rejtélye tehát nem egyéb, mint az árufétis rejtélye 
láthatóvá vált, vakító formában.”79 Majd a P-P* képlet kapcsán 
(ahol P’ az értéktöbblettel gyarapodott pénztőke) Marx így fo
galmaz: „...a képlet nemcsak kifejezésre juttatja, hogy a folyamat 
alfája és ómegája az, hogy értéktöbbletet nemzzen, hanem ezt

78 MARX, Kari 1973. A tőke. I. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 53.
79 Uo. 94. (A fordítás módosításával.)
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kifejezetten a vakító pénzformában teszi”.80 Mit jelent a pénz
forma rendkívül intenzív fénye, amely miatt Marx vakításról 
beszél? A pénz az eredet vége. Minden Ursprungsphilosophie 
nosztalgiája avíttnak tűnik a pénz működése felől, hiszen maga 
a pénz válik az eladás öncéljává, s nem tudni már, mi az, ami 
pénzzé változott, és mi volt az egyenértéke. A vakítás a jelölt al
konya, nincsen mnemotechnika, amellyel emlékezhetnénk az 
eredetre. A pénztőke mozgása (P-P’) kihuny az eredményében, 
P’ egy újabb folyamat elejére lép, és mint P tűnik fel. A pénzfor
ma áll a folyamat elején és végén, ám szó sincs holmi tautológiá
ról, mert a pénztőke „okkult” képességével -  azzal, hogy „pénzt 
fiadzó pénz” -  önmagát értékesíti. A tőke cirkularitása produk
tív ismétlés, „a tőkét csak mint mozgást lehet megérteni”. Mivel 
a mozgás öncélú, nincs korlátja és mértéke.

Korábban az árucsere -  mint az egyenértékek cseréje -  nem 
tette lehetővé az igazi meggazdagodást (a kereskedőtőke és az 
uzsoratőke mozgástere is véges), míg a kamatozó tőke -  amely, 
Marx szavaival, a leginkább fogalom nélküli -  az áru közvetítésé
től mentes viszonyok segítségével is értéktöbbletet hozhat létre, 
legalábbis látszólag. A profitban még fellelhető eredetnyomok is 
eltűnnek a kamatozás tiszta szintaxisában, a referencialitás vég
képp elvész. Sőt, egyenesen az a látszat keletkezik, hogy a többlet 
a forgalomból keletkezik, ezt erősítik a forgalmi idő és a javak el
idegenítésekor szerzett profit esetlegességei. A pénzforma elfedi 
a magánmunka társadalmi jellegét és a társadalmi viszonyokat, 
úgy jelenik meg, mint önmagában való, intim differenciálódás. 
Láthatatlan a termelési feltételek uralma a termelés felett, a tőke 
alkotórészeinek nyomai pedig köddé válnak az értékesült tőke
értékben. A kapitalizmus a különbség ökonómiája: az áruk közti 
különbségek a csereérték önmagától való differenciálódásában 
tűnnek el. Az a benyomás alakul hát ki, hogy a „normális át
lagprofitok” a tőkében rejlenek, mintha a tőke mint tárgy ter
mészetes tulajdonsága lenne, hogy önmagát szaporítja. Ez a b i
zarr láncolat végül azt a látszatot kelti, hogy a munka társadalmi 
termelőereje a tőkéből fakad (ha nem lenne tőke, mi motiválna 
bennünket? -  kérdezik pszichologizálva), az értéktöbbletet pe

80 MARX, Kari 1973. A tőke. II. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 57.
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dig mintha csak járulékosan határozná meg a kizsákmányolás. A 
viszonyok a fejük tetejére állnak -  a parazita funkciók és a társa
dalmi gazdagságot gyarapítók helyet cserélnek. A tőkés termelé
si mód jellemzője, hogy „az eredmény állandóan előfeltételként 
jelenik meg, az előfeltétel eredményként...” Mintha a kapitaliz
mus szándékosan fordítaná ki az olasz autonomisták elméletét 
az immár csak élősködő tőkéről... A tőke anyag- és formacse
réi, az önállósult szférák úgy jelennek meg, mint az értéktöbblet 
forrásai. A konkurenciában, a kompetitív felhalmozásban, az 
egyes tőkék szembenállásában minden fordítva látszik: mintha 
maga a piaci verseny hozná létre a profitot, az áru árához való 
felfoghatatlan árhozzáadásokat. A munkabér úgy jelenik meg, 
mint az ár szabályozó határa, mint kínos „termelési költség”. A 
céges nyereség pedig úgy, mint a véletlenszerű konkurenciavi
szonyoktól függő piaci áraknak az árelemek által meghatározott, 
„immanens értéke” feletti csodás többlete. A termelés társadalmi 
összefüggései egyre inkább a tőke társadalmi összefüggéseinek 
tűnnek. Amit az áru mint olyan fenomenalitásának valutásával 
kapcsolatban mondtunk, a pénz és a tőke esetében meghatvá
nyozódik: a pénz- és a tőkefétis a viszonyok természetes terem- 
tőjeként lépnek fel, folyton differenciálódó önszaporításként -  a 
hatásuk alatt annyira látunk, hogy nem látunk... A pénztőke által 
létrehozott új ontológiában a közvetlenség és a közvetettség, az 
előfeltétel és az eredmény, a társadalmi gazdagság gyarapítása és 
a parazita funkció helyet cserélnek.

Világunkban, mondja Peter Sloterdijk, többé nincs központi 
megvilágítás, világunk pedig már nem olyan gömb, amelyet az 
egyetlen Nap fénye világít be.81 Die Kugel is tót. Nincsen sem 
valós, sem elképzelt uralmi pozíció, amelyből panoptikusan be
látható lenne a tér, nincsen többé egységes horizont, nincsen 
többé abszolút centrum („az utak többsége nem Rómába vezet -  
ismerjétek el, európaiak”). Világunk egészen újszerűén átlát
hatatlan, s a transzparenciahiányt legfeljebb afféle szemlélődő 
navigálással igyekezhetünk korrigálni: az elszegényedett „én” a 
mediális ablakokon való kitekintéssel tölti idejét, a mozgó szfé

81 SLOTERDAJK, Peter 2010. Sfere. Fedőn, Beograd, 76-77.; 1. továb
bá: a Szférák második kötetét.
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rák bámulásával, s ezek a mozgóképek mindig életszerűbbek, 
mint a néző. Hans Blumenberg szerint a kapitalizmus keletke
zésének kora az az időszak, amelynek során a fény megváltozott, 
többé nem volt homogén, illetve a meglétét nem feltételezték 
eleve. Megkezdődött a fény lokalizációja, s a fény beállíthatóvá 
vált.82 Márpedig a fény nagy átalakulása érthetetlen a kapitaliz
mus természetének a megragadása nélkül. Hogy a megjelenés 
lehetőségfeltételei megváltoztak, a kiteljesedett árubirodalom 
elgondolása nélkül nem érthető meg. Az évezredes kontinuitást 
fenntartani képes hagyományok szimbolikus kódrendszerének, 
az uralom forrását enigmatikussá tevő szakralitásnak, a mitolo
gikus/teológiai hatalmi legitimációnak, az egyéni-kasztos-rendi 
erőre támaszkodó tekintély által szentesített „héliopolitikának” 
(a szót Derrida Lévinas-olvasatából kölcsönözzük) átcsapása az 
árubirodalom multiluminális világába lényegi fordulat a fény 
történetében. Hiszen a „héliopolitika” világában a szem nem a 
fényt látta mindenekelőtt, hanem a tárgyakat és az embereket 
a hierarchikusan szétszóródó fényben. A fény egyetlen esetben 
azonosult egy létezővel -  a fény mint tárgy a Nap volt, s az alter
natív fényforrások is belőle eredtek. Az általános, felülről jövő 
megvilágításnak ez a forrása vakítással fenyegetett, s az alattva
lók közvetlenül csak a visszfényeket láthatták. A nyugati újságok 
szenzációhajhász módon írtak arról, hogy tilos Hirohitónak, a 
Nap fiának szemébe nézni, mert az alattvalók éppen úgy meg
vakulnának császáruk látványától, mint az égitest fényétől. A 
császárt fényképezni a lehető legnagyobb istenkáromlás, mert 
azt sugallná, hogy más is képezhet fényt a jelenlétében, mintha 
az egyetlen Nap fiának fénye nélkül is létezhetne világosság. A 
„héliopolitikában” a hatalom rituális optikája arra épül, hogy a 
trónon ülőt sosem láthatjuk egészen: meggyőznek bennünket 
afelől, hogy valaki elfoglalja a központi helyet, hogy a hierarchia 
csúcsát valakinek el kell foglalnia (a hetoim asia , az „üres trón” 
képe sem jelentett mást), s ott ténylegesen is van valaki, az ura

82 A festészetben erre példa Rembrandt és Caravaggio fénykezelése 
(BLUMENBERG, Hans 1957. Licht als Metapher der Wahrheit. Im 
Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung = Studium Generale, 
10. 446).
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lom legitimitása mindig homályos, titokba burkolózó. Az ilyen 
világokban a fény terjedése közösségi hierarchiákon, vertikális 
csatornákon keresztül történt.

Viszont a kiteljesedett tőkés társadalom középpont nélkü
li, multiluminális birodalmában, ahol már nincsen se Bastille, 
se Téli Palota, a Dolgok jelentik a megjelenés domináns lehe
tőségfeltételét, s ez a társadalmi fény plurális elméletét kívánja 
meg. A sokrétű, csillogó-villogó fényparádéban Dolgok töme
ge mutatkozik meg hatalomként -  áru, pénz, tőke... Fényforrás 
fényforrást követ, de a pupilla jelentős kitágulása valahogyan 
mégsem következik be, pedig szüntelenül a vakító fényeket bá
muljuk. A tárgyi luxus demokratizálódásával, amelyről a szo
ciológiai elemzések egyre többet beszélnek, hatványozott erővel 
jelentkezik az a nehézség, hogy a megjelenés szakemberei m i
ként tudnak a tömegtermelés szabványsorozatai közepette is új 
árut felmutatni, hogy miként vakíthat el egy áru fénye olyany- 
nyira, hogy elhomályosítsa vetélytársait. Ám még ez a kihívás is 
azt mutatja, hogy az árubirodalom spektákuluma a sokrétű lux 
uralma. A vakító fétisek szemlélői nem passzívak, igyekeznek 
részt venni a fényes ünnepeken, gyakran maguk is termékenyen 
hozzájárulva a történésekhez („minden emberben ott lapul egy 
kirakatrendező...”). A kapitalizmusbeli létünk a „fényt képezz!” 
imperativusának jegyében telik, ennek esett áldozatául Hirohito 
is, a szegény Hirohito. Minden vakuvillanás újabb és újabb fáj
dalom a szemnek, elfáradunk a folytonos exponálásban.

A vakító fétisek elterjedésével párhuzamosan mélyül el az 
ellenállás válsága is -  az egyre erőteljesebb központtalanítás 
okán mind kevésbé létezik bármi, ami ellen csakugyan érdemes 
lenne küzdeni. E rendszerben tengődök a „ki vakított meg, ki 
bántott?” kérdésére csak úgy válaszolhatnak, mint az eposzbeli 
Küklopsz: „Senkise”, hiszen a személytelen Dolgok anonimitásá
ban a tényleges társadalmi viszonyok másodlagosak. Hayek ar
ról írt -  meghökkentő őszinteséggel - ,  hogy könnyebb elfogadni 
az egyenlőtlenséget, ha úgy tűnik, hogy egy személytelen vak 
erő (blind force)  eredménye.83 Maga Marx nem csupán vakító

83 HAYEK, Friedrich von 1994. The Road to Serfdom. University of 
Chicago Press, Chicago, 134. Hannah Arendt viszont így írt az an
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pénzformáról és vakító áruról beszélt, hanem olyan „társadalmi 
gépezetről” is, amelyben „...az egyes szereplőkkel szemben mint 
vak természeti törvény hat az érték törvénye, és a termelés társa
dalmi egyensúlyát annak véletlen ingadozásai közepette juttatja 
érvényre”.84 A kapitalizmus -  mint „vak gépezet” -  metaforája 
jelentős karriert futott be Debord-tól Róbert Kurzig. Jelentése 
szerint -  a csereérték által működtetett vak gépezet -  a reális 
absztrakciók mozgékonyabbak és hatékonyabbak a szemlélők
nél, a jelek kombinációiban, a tőke önértékesítő automatizmu
sában pedig elvész a társadalmi viszonyok valósága (mint Marx 
fogalmaz olykor: az eredet kihunyt) -  a konkurencia kockázat
mezője a jelölt alkonya. A vak gépezet megfelelői az elvakított 
társadalmi szereplők: a vak gépezet egy mértéktelen fenomena- 
litást is feltételez, fényforrások rengetegét, amelyek elvakítják az 
őket szemlélőket. Vak vezet világtalant. Fény és sötétség, látás és 
vakság egybekapcsolódnak a mindent uraló fetisizmusban.

A munkaerőnek -  ennek a sajátos, önnön eladását intéző 
árunak -  a felkínálkozása a munkaerőpiac fényében a feltéte
le annak, hogy a puszta pénzfunkció tőkefunkcióvá változzon. 
A P-M folyamat (ahol M a munkaerő) a tőkés termelési mód 
jellegzetessége, „szabad munkapiacról” a 18. század vége előtt 
egyáltalán nem beszéltek. A kölcsönös idegenség társadalma, 
az egymással szemben álló magántulajdonok összefüggésrend
szere („...az árucsere ott kezdődik, ahol a közösségek végződ
nek...”), az önmaga értékesítésére törő tőke és a tőketulajdon 
nélküli bérmunkás közti viszony létrehozásának kényszerét úgy 
mutatja fel, mint szabad felek egységét a Szerződésben. Hogy a 
Szerződés csak bizonyos időszakra szól, már önmagában is jól 
mutatja, hogy önkéntes viszonyról van szó, nem rabszolgaság -

tiszemitizmus kapcsán: „...csak a hatalom nélküli gazdagság és ura
lommentes közöny érezhető parazitának, haszontalannak, lázítónak, 
mert ebben az esetben megszűnik minden szál, amely az embereket 
összeköti” (ARENDT, Hannah 1992. A totalitarizmus gyökerei. Eu
rópa Könyvkiadó, Bp., 9).

84 MARX, Kari 1974. A tőke III. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 829. Vö. 
„...vak hatalom...” (uo. 773). Illetve: „...a tőke a tőkés számára gép...” 
(uo. 774).
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ról. A bérmunkás lemond munkaerejének szabad használatáról, 
és ezáltal sajátos, aszubjektív szubjektummá válik: nincs bir
tokában képességeinek, termékei fölött nem rendelkezhet sza
badon, de a Szerződés aktusában -  mint önmaga tulajdonosa 
(self-ownership) -  a szabadság alanyaként tündököl. Éppen az 
osztályok közti különbség mutatkozik meg úgy, mint kölcsönös 
elismerés -  a bérmunkás tehát nem azt fájlalja, hogy kimaradt 
az Anerkennung  paradicsomából. Hegel úgy fogalmazott jogfilo
zófiájában, hogy a Szerződésben egyszerre fejeződik ki az egyes 
akaratok azonossága és ellentmondása -  márpedig az azonos
ság elegendő ahhoz, hogy meggyőzhesse a résztvevőket az el
lentmondás jelentéktelen voltáról. Végül a fizetés nyilvánvalóvá 
teszi, hogy becsületes csere történt, a Szerződés eredménye, a 
munkabér úgy jelenik meg, mint az illető munkaerő által folyó
sított munka ára. A monetáris ekvivalencianyelvnek, amely a re
ális absztrakciók révén a legnagyobb minőségi különbségeket is 
kiegyenlíti, az egyenlőség jogi, Szerződés általi formalizáltsága 
felel meg. Ezért beszélhetett Pasukanisz a személyek szükség- 
szerű jogi fetisizmusáról a kapitalizmusban: a piaci szereplők a 
szabadság, az akarat alanyai, önkéntes viszonyok részesei. S itt 
Althusserre is utalhatunk, aki szerint az ideológia eredeti, önálló 
alanyokként mutat be bennünket -  nos, ez az ideológia a kapita
lizmus természetéből fakad. Ahogyan az árufetisizmus alakzatai 
sem pusztán illuzórikus formák, hanem az objektív társadalmi 
viszonyok létesítői is, úgy a jogi fétisek sem csupán álarcai a vi
szonyoknak, hanem a kapitalizmus szubjektivációs folyamata
inak nélkülözhetetlen elemei. A Dolgok természetüknél fogva 
értékhordozók, az emberek természetes joguknál fogva a Szer
ződés alanyai -  glória ragyogja be az árubirodalom egész terét, 
a vakító fétisek fényei.

„Nem az a jellegzetes, hogy a munkaerő-áru megvásárolható, 
hanem az, hogy a munkaerő mint áru jelenik meg”85 -  olvas
hatjuk A tőkében. Ügy jelenik meg, mint... -  az als szóval Marx 
azt a szócskát hozza játékba, amely Jean-Fran^ois Marquet sze
rint talán a filozófia egészét, minden problémáját magába sű

85 MARX, Kari 1973. A tőke. II. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 32. (A for
dítás módosításával.)
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ríti.86 Emlékezünk: A tőke  azért nyit az áru elemzésével, mert 
a tőkés termelési mód társadalma úgy jelenik meg, mint óriási 
árugyűjtemény. A munkaerő-áru is magától értetődő módon 
tűnik fel a kapitalizmus fenomenalitásában, teljesen elvész a for
ma egészen bizarr volta, jelesül, hogy a Szerződésen keresztül a 
munkáért mint értékképzőért adnak valamilyen egyenértéket. A 
kései Marx ésszerűtlenségről87, a fiatal Marx pedig prostitúció
ról beszélt. Ha a profit a forgalomban csak realizálódik, de nem 
onnan ered, olyan árut kell találni, amelynek a használati értéke 
az, hogy érték forrása, s íme: a munkaerő a birtokosának áru
ja. Vagy másképpen: egyetlen olyan áru van, amelynek az elfo
gyasztása új érték létrejöttével jár (nagyobbal, mint amekkora az 
újratermeléséhez szükséges), s ezzel lehetővé teszi a tőke önér
tékesítését, az érték szaporítását -  ezek mi magunk vagyunk. A 
pénz a csere kölcsönösségében a referencialitás eltüntetőjeként 
fedi el azt a többletmunkát, amelyért nem adnak egyenértéket 
(„...a munkaerő többletmunkája a tőke ingyenmunkája...”), így 
válik az önértékesítő tőke titokká.

Largent na pas de m aître, a pénznek nincs ura -  ennek a ki
fejezésnek a mélyebb értelme a „héliopolitika” uralmi módjának 
eltűnésére utal. A pénz mint vakító hiperfenomén megfosztja 
aurájától a régi hatalmi hierarchiákat, az új luminális logika az 
évezredes fényeket is elhomályosítja. E személytelen vakítás mel
lett viszont könnyebben fenntartható az ironikus távolságtartás. 
A vak gépezetektől függünk, de a Szerződésben felkínálhatjuk 
húsunkat, semmivé tehetjük magunkat fontosságunk teljes tu
datában, tárgylétünkbe kapaszkodva. Ki tudja, mint munkások 
és mint fogyasztók talán elengedhetetlen csavarok vagyunk az 
olajozottan működő szerkezetben, nem puszta élősködők. Vég

86MARQUET, Jean-François 1995. Singularité et événement. Miliőn, 
Grenoble, 75. A phantasma pontosan azt jelentette Platón számára, 
hogy valami megjelenik mint valami, holott nem az, vagy több annál.

87 Ebben az értelemben mondhatta Tamás Gáspár Miklós is nemré
giben: „...a munka szerződéses magánviszonykénti besorolása vol
taképpen filozófiai botrányy (Mi a filozófiai botrány? Tamás Gáspár 
Miklós filozófussal Mink András és Neményi László beszélgetett. URL: 
http://beszelo.c3.hu/cikkek/mi-a-filozofiai-botrany [2010. 02. 03.]).
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ső soron úgy cselekedhetünk, mintha a gépezeten és rajtunk kí
vül nem lenne senki.88 Az amaurofília az egyedüllét gyönyöre: a 
gépezetet a hozzánk való viszonyulásba zárjuk, munkánkkal és 
fogyasztásunkkal fizetünk neki azért, hogy személytelen, név
telen instancia maradjon. A munkavállalás az „én” szokatlan 
győzelme, keserű humorral lehet élvezni az alávetést. Kortárs 
szerzők (Sloterdijk, Zizek...) azt javasolják, hogy az ideológiát ne 
hamis tudatként értelmezzük, hanem praxisként, végrehajtás
ként, amely az ironikus távolságtartást is megengedheti magá
nak: a „nem tudják, de teszik” helyett: „tudják, de mégis teszik”... 
Akárcsak a fetisiszta tagadásban: hiába a tudás distanciája, a cse
lekvés mégis szükségszerű. A kapitalizmusban szenvedők azért 
viszonyulhatnak ironikusan a fennálló rendhez, mert a „Szer
ződés szabad világa” jegyében kínálhatják fel magukat a tőke 
mechanizmusainak. Mintha ők kezdeményeznék az alávetést, 
mintha ezzel egy kicsit aláaknáznák a vak gépezet működését.

*

A kapitalizmust azért bírálják annyiszor a leginkább abszt
rakt érzékelés, a látás torz tapasztalataként, mert a tőkés terme
lés társadalmát absztrakciók mozgatják. Mi hát Marx vakításbí- 
rálatának jelentősége a látás kritikájának hagyományában? Mi 
teszi különlegessé a „vakító áru” és a „vakító pénzforma” kifeje
zések használatát?

88 Ebből a szempontból érdemes elemezni a dolgozók feletteseinek 
fenomenológiáját. C. Wright Mills így fogalmaz: „...alulról nézve a 
vezetés nem »valaki«, hanem az »ők«-nek vagy éppenséggel a »vala
minek« a sorozata”. Idézi: ALMÁSI Miklós 1971. A látszat valósága. 
Magvető Könyvkiadó, Bp., 208. Almási könyve nagyon sok fontos 
állítást tartalmaz a marxi fenomenológiáról. Többek között ezt írja 
a vakság metaforájának felhasználásával: „Ez a másra orientáltság, 
mely számára az »itt« feltűnő, speciális jelenség csupán egy már 
ismert összefüggés akcidenciája -  a hétköznapi megismerés beál
lítottsága, mely nélkül képtelen meglenni... [...] Csakhogy [...] ez a 
beállítottság a modern társadalomban fetisizálódik, s vaksággá me
revedik” (uo. 144).
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Az írás első részében a vakság, a vakítás metaforáit elemeztük 
Parmenidésztől Jean-Luc Marionig. A vakság először úgy jelent 
meg, mint intenzitás, mint a tapasztalat bősége, túlcsordulása. 
Majd a vakság és a hatalom viszonyával kapcsolatban elemeztük 
a diderot-i felfogást, miszerint a vak ember ugyan ellenálló a hi
erarchikus hatalom reprezentációival szemben, de könnyűszer
rel megfoszthatják attól, ami hozzá tartozik -  mindig bizony
talan lesz a tulajdonát illetően. Sartre és Deleuze elemzéseire 
támaszkodva igyekeztünk leírni, hogy a vakság elfogadása -  
mint a látás uralmi lehetőségéről való lemondás -  miképpen vá
lik az anonim hatalomnak való felajánlkozássá a Szerződésben, 
s hogy az önmagát áruvá tárgyiasító test ironikus tudata a so
vány vigasz az általános kiszolgáltatottságban. Végül pedig arról 
szóltunk, hogy a vakság miért lehetett a szemiotikái gépezetek 
metaforája, hogy miként vonatkozhatott a jelölt nélküli, auto
matizált folyamatokra.

A diszharmónia, melynek lehetősége minden metaforában 
benne rejlik, a vakítás marxi metaforája esetében egészen sok
rétű. Mintha Marx számára a vakítás egyszerre vonatkozna 
egy intenzív tapasztalatra, az áru és a pénz formájából faka
dó vakításra, az értéktöbblet kisajátítása általi kizsákmányolás 
afenomenális voltára, a „héliopolitika” hatalmi stratégiájának 
alkonyára, az önmagát elidegenítő munkás Szerződésére és a 
tőke önértékesítésének anonim, a termelési viszonyokat elho
mályosító gépezetére. A vakítás a kapitalizmusban fenomenali- 
tás és afenomenalitás sajátos kiazmusa. A rendszer létrehozza a 
jelenségvilág és a tényleges társadalmi viszonyok közti eltérést, 
a -  nem puszta illúzióként, hanem materiális gyakorlatként 
értett -  látszat túlerejét. Marx voltaképpen azt sugallja, hogy 
az árubirodalmi jelenségvilág eltakarja a jelenség mint jelen
ség szerkezeti tulajdonságait is: a kapitalizmus önmagát rejti el. 
És Marx azt követeli, minden autopszia eredendő nehézségét 
megismételve, hogy lássuk a nem-látást. Amit Freud a pszi
choanalízis paradoxonáról mondott, jelesül, hogy amikor elfo
gadják, már nem lesz rá szükség, a politikai gazdaságtan kri
tikája esetében különös formát ölt. A nem-látás szükségszerű, 
strukturális effektusként való értelmezése okán ennek a kriti
kának újra és újra el kell gondolnia önnön sikertelenségét, igaz
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ságának részeként. A vakítás bírálata implicit módon mégis azt 
feltételezi, hogy a „vagyok” és a „látok” közötti egyre növekvő 
távolság ellenére is lehetséges a látás. Ám miként lehet látni az 
általános vakítás közepette? Milyen a gyanú hermeneutájának 
optikai státusza? Ne feledjük, Marx nemcsak a közösségek ál
tal átláthatóbb eljövendő társadalmat előlegezte meg, hanem a 
mostani nem-látást is közösségileg konstituált tapasztalatként 
írja le. Azzal, hogy a vakítás bírálata a vakítás általános voltá
ról beszél, arról, hogy nem egyéni illúzióról van szó, hanem 
objektív látszatról, a vakságot transzszubjektív tapasztalatnak 
minősíti. Akár Bruegel azon képén, amelyen az egymásba ka
paszkodó vakok egyszerre esnek el -  vakok láncolatai vagyunk, 
az árubirodalom tapogatói, akik bármikor a sárba zuhanhat
nak.89 Vagy jussanak eszünkbe a Dante által leírt purgatórium- 
beli vakok, akiknek szemét büntetésből varrták be, s egymásra 
támaszkodva várják az isteni kegyelem elérkeztét. A vakság év
ezredeken át kísértett járványbetegségként, most pedig társa
dalmi változata tesz bennünket a nem-látók közösségévé. Csak 
botorkálunk a világban, közösen. A fetisizmus nem pusztán 
szubjektív tévedés: a valóság nem tud úgy megjelenni, hogy 
ne vakítson el bennünket. A vakság közösen osztott világunk 
eredménye, és ezért -  úgy tűnik -  csak közösen lehet megsza
badulni tőle, közösen kiküzdött látással. Senki sem lehet fény 
önmaga számára.

Marxot pontosan a látás kritikusaként vonták bírálat alá 
több ízben is. így például metakritikájában Ranciére azt rótta 
fel minden spektákulumkritikának90, s így a marxi kritikának 
is, hogy a megismerés és a látás kettősét aktivitás és passzivitás 
ellentéteként fogja fel. A 19. századi társadalombírálat, Ranciére 
értelmezése szerint, mindenekelőtt annak a rousseau-i gesztus
nak a kidolgozása, amely az ünnepen való részvételt affirmálja a 
színház ellenében. A spektákulumkritika által feltételezett össz

89 Ernst Bloch felfigyelt a vakság jelentőségére Thomas Münzer retori
kájában, és ezzel kapcsolatban utalt Bruegel képére (BLOCH, Ernst 
1964. Thomas Münzer. Julliard, Paris, 63).

90 RANCIÉRE, Jacques 2009. Ent tant pis pour les gens fatigués. Entre
tiens. Éditions Amsterdam, Paris, 619-622.
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társadalmi színházban a mozdulatlan néző passzív, tétlenül néz, 
és ezért a teátrális gépezet puszta áldozata. Az igazság állítólag 
a színfalak mögött van, és csak a színház radikális, semmit sem 
kímélő reformátorai számára hozzáférhető. Ünnepelni tehát 
annyi, mint cselekvőén nyilvánvalóvá tenni a színpad mögötti 
igazságot. A marxizmus, Ranciére olvasatában, már eleve egy 
ismeretelméleti egyenlőtlenségből indul ki, a tudatlan nézők és 
a tudó nézők kettősségéből. Eszerint Marx is az európai gondol
kodás azon -  Platóntól Debord-ig húzódó -  áramlatához tarto
zik, amely azt állítja, hogy a nézők többsége nem lát úgy, ahogy 
kellene. S e bírálat szerint színházat nézni rossz, mert nem jár, 
nem járhat igazi megismeréssel. A tömeg doxáján ak  megvetése 
azonban ebben a forradalmi platonizmusban párhuzamos azzal 
az inkluzív vággyal, amely mindenki aktivitására irányul. Az 
emancipáció e hamis logikájának, miszerint az emberek nem 
tudják, hogy uralják őket, Ranciére az érzékiség új felosztását 
szegezi szembe, az érzékelést átalakító kreativitást. A vakítás 
bírálatának metakritikájaként ez annyit jelentene, hogy szakí
tanunk kell a szükségszerűen elvakítottak és a beavatott látók 
megkülönböztetésével, az áldozatiság és az elhivatottság kettős 
logikájával. Vajon tényleg ez lenne a vakítás bírálatának helye a 
tudás alakzatai között?

Michel Foucault a tudás, a modern episztémé azon formái 
között helyezte el Marxot, amelyek a cogitót az elgondolatlan 
felől közelítik meg, hiszen a „saját lét” meghaladja a „gondol
kodom” közvetlenségét, és elgondolatlanként tagolja az embert. 
Ez azt jelentette, hogy a szubjektum szuverén áttetszőségét az 
önmagukat megragadni nem képes tapasztalatok leírása vál
totta fel. A gazdaságtan -  mindenekelőtt Ricardo -  esetében 
a következő kérdést vonta magával: „én vagyok-e az a munka, 
amely már megkezdésekor sem volt az enyém?” Márpedig an
nak a tárgyalása, hogy az „én”-nek milyen viszonya fűződik az 
elgondolatlanhoz, egy eredendő félreismerés tematizálását fel
tételezi, s arra törekszik, „...hogy teljes egészében bejárja az em 
bert, készen arra, hogy pontosan olyasmit is felfedezzen, ami 
sem a reflexiónak, sőt még a tudatának sem adatott meg soha: 
sötét mechanizmusokat, alaktalan meghatározottságokat, egy 
egész árnyékzónát, amelyet közvetve és közvetlenül tudattalan
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nak neveztek”.91 Marx esetében ez az árnyékzóna az árubiroda
lom tudattalan oldalát jelöli, mindazt, ami a tudat háta mögött 
történik, mégis konstitutív. Hiszen a kapitalizmus pánfetisiz- 
musa az embernek azt az éjszakai oldalát képezi, amely közel 
van és idegen, nélkülözhetetlen és külsődleges. Foucault is az 
optikai beszédmódot viszi tovább: ez a homályba vesző szint 
„...a vakfolt, amelytől kiindulva meg lehet ismerni az embert”.92 
Az elgondolatlan episztéméjének képviselői számára azonban 
az áttetszőség hiánya nem jelent szükségképpen teljes tétlensé
get és tehetetlenséget, mert feltételezik, hogy az elgondolatlant 
el lehet és kell gondolni, s ebből sajátos normativitás kerekedik 
ki: meg kell ragadni azt, ami az ember peremén eltorlaszolja 
az ember önmagáért való létét. Az elgondolatlan tehát egy vir
tuális diskurzus, „néma, de beszédre kész létezés”, s az ember 
pontosan azzal a követeléssel szembesül ebben a hiányvonat
kozásában, hogy meg kell ismernie magát. Foucault arra mutat 
rá, hogy a tudásnak ez az alakzata már eleve veszedelmes aktus, 
amely egyszerre módosítja a tudást és a tudás tárgyát. A „kel
lés” magából az elgondolatlan felismeréséből ered. Ha az ember 
feltárja az elgondolatlant, azzal már meg is változtatja, mert az 
korábban elérhetetlen volt, most pedig irányítva és ellenőrizve 
van. Az öntudatra való ébredés követelése abban áll, hogy „az 
ember iker Másikjának”, ennek a mellette kibontakozó létnek,

91 FOUCAULT, Michel 2000. A szavak és a dolgok. Osiris, Bp., 365. 
Vö. azzal, amit Badiou mond a 20. századról, jelesül, hogy a század a 
félreismerés hatékonyságát emelte ki. A foucault-i sorokat érdemes 
A bolondság története azon eszmefuttatásával összehasonlítani, ahol 
Foucault a 19. századi antropológiai gondolkodás elődjeként mutatja 
be Diderot Rameau unokaöccse című művét. Ezt írja: „...az ember 
szünet nélkül visszavetődik az értelemtől a közvetlenség nem igaz 
igazságához, mégpedig egy minden munka nélkül megvalósuló köz
vetítés folytán. Ez a türelmetlen közvetítés -  mely egyszerre végletes 
távolság és abszolút promiszkuitás...” (FOUCAULT, Michel 2004. A 
bolondság története. Atlantisz Kiadó, Bp., 485). Talán Marx is elhe
lyezhető a nem-ész történetében, gondoljunk például azon monda
taira, ahol a kamatozás ésszerűtlen formájáról beszél.

92 FOUCAULT, Michel 2000. A szavak és a dolgok. Osiris Kiadó, Bp., 365.
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például a javak és a szolgáltatások teremtésének, a „vele Azo
nosnak” kell lennie.

Végül Niklas Luhmann a társadalmi optika történetében he
lyezte el Marxot, olyan gondolkodóként írta le, mint aki az elsők 
között élt egy új stílusú megfigyeléssel. Az ontológiai gondolko
dás válaszút előtt állt: vagy a megfigyelők által megfigyeltre irá
nyult (s objektivizmusa abba a nehézségbe ütközött, hogy amit 
látunk, elrejti azt, amit nem látunk), vagy magára a megfigyelőre 
(a szubjektív megismerés számára pedig a saját perspektívának 
az észlelése jelentette a kihívást). Azonban Luhmann szerint a 
18. század megnyitott egy más típusú lehetőséget is az ontológiai 
gondolkodás apóriáin, a világ megkettőzésén túl. így például a 
regény betekintést nyújthatott abba, amit maguk a hősök nem 
tudnak megfigyelni, s ezzel a közvetlenül megmutatkozó dol
gok iránti bizalmatlanságra tanította az olvasókat. „Marx ezt a 
megfigyelési technikát átviszi a társadalomtudományi elemzés 
területére.”93 Miközben át kívánt látni a kapitalizmus tényleges 
társadalmi viszonyokat elleplező fátylán, Marx a megfigyelők 
megfigyelésére irányította tekintetét, s ezzel a neokibernetikai 
rendszerelmélet szempontjait előlegezte meg. A társadalmat 
ilyen módon megközelítő megfigyelő láthatja azt, amit mások 
nem láthatnak. „A megfigyelésben operatíve alkalmazott, de 
nem megfigyelhető megkülönböztetés a megfigyelő vakfoltja.”94 
A megfigyelés megfigyelője ehhez képest magukra a különbség- 
tevésekre figyelhet, s így M arx a vakfoltok megfigyelésének gon
dolkodója. Luhmann csupán azt rója fel neki, hogy olyan po
zíciót kívánt létrehozni, amelyből a nem-látás elmagyarázható 
a nem-látóknak, azt tehát, hogy az ideológiakritika polemikus 
vehemenciájának forrása a szándékolt értelem szembeállítása az 
előzetesen racionalizált, tulajdonképpeni motívumokkal. A kri
tika radikalitása pedig abból fakad, hogy a közvetlenül megélt 
értelem egy közvetlenül nem megélt nézőponttal kapcsolódik

93 LUHMANN, Niklas 1999. Látom azt, amit te nem látsz. Osiris- 
Gond, Bp., 111.

94 Uo. 113. A vakfolt metaforája számos más tanulmányban is jelen 
van. Luhmannra nagyban hatott William James On a Certain Blind
ness in Human Beings című írása.
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össze, s maga ez az összekapcsolás is azt sugallja, hogy a világ át
alakulhat. Luhmann éppen azt követeli tőlünk, hogy tágítsuk ki 
a vakfolttal kapcsolatos nehézséget, tekintsük egyetemesnek, s 
vegyük tudomásul, hogy magának a vakfoltok megfigyelésének 
is van vakfoltja: „...a kérdés csak az, hogy miféle apparátus képes 
ezt a saját vakfoltjába való belátást valahogy úgy elviselni, hogy 
közben ne szüntesse meg”.95 A nem-látás olyan látására van te
hát szükség, amely nem kényszeríti rá a saját megkülönbözteté
seit a megfigyelt megfigyelőre, hanem mértéktartóan, szerényen 
megáll a különbségek puszta megállapításánál.

A vakítás marxi metaforájának ismeretében a marxi látáskri
tika bírálataira egészen új perspektívából tekinthetünk, mert 
a „vakítás” szó ereje éppen abból fakad, hogy a látásból eredő 
nem-látást fejezi ki. A fétisek ragyogásából nem következik az 
igaz és a hamis szigorú szétválasztása, amely az igazságot egy 
„másholba”, egy színpad vagy fátyol mögé utalná. Hiszen reális 
absztrakciókról van szó, a társadalmi valóság alkotóelemeiről. A 
kapitalizmus vad, artikulálatlan tapasztalatának alanya lát is, és 
a látása mint aktivitás szükségszerű része a tőkés termelés biro
dalmának. A marxi látáskritika tehát túl van a látás és a nem-lá
tás puszta ellentétén. Az elvakítottak nem egyszerűen áldozatok, 
hanem a társadalmi összefüggések cselekvő reléi, a jogi fetisiz- 
mus pedig éppen a szubjektivitás megtestesítőiként ünnepli őket 
nap mint nap. A Dolgok szemiotikáját ismerők nélkül a rendszer 
romba dőlne, és a rendszerkritika is csupán azért lehetséges, mert 
a kapitalizmus mindennapjainak értelmezői minden percben 
tevékenykednek. Ebben a sokszorosan vakító, multiluminális 
világban az emberek nem a sötét nézőtérről figyelik a színésze
ket, hanem újra és újra átadják magukat az intenzív fényeknek, 
bőségüket visszatükrözve maguk is nélkülözhetetlen szereplők. 
A vakítás kritikája nem azt firtatja, hogy miként fedhető fel egy 
színpad mögötti igazság, hanem az árubirodalom fényeiből ere
dő sötétségre mutat rá. A jelenségvilág struktúrája nem teljesen 
a lényeg kifejeződése, a jelenségvilág részben elfedi a lényeget, 
de meg is mutatja. Ahogyan Karéi Kosík fogalmazott hegeliá- 
nus szellemben: a jelenség mindig felvillantja a lényeg valamely

95 Uo. 114.
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aspektusát, s a megjelenés nélkül a lényeg megragadhatatlanná 
válna -  nincs abszolút rejtettség. A lényeg részleges megjelenése 
is csak azért lehetséges, mert a jelenségvilág szereplői aktívak. 
Marx a vakságot nem tiszta nem-ismeretként írja le, hanem az 
árubirodalomban való eredményes vagy kevésbé eredményes 
részvétel velejárójaként. A vakítás történelmi folyamatok ered
ménye, intenzív tapasztalat, a látás és a nem-látás összefonódása. 
A marxi fetisizmuselmélet értelmezői minduntalan rámutatnak 
arra, hogy a merőben elméleti feltárás, a helyes látás, a megis
merés nem szüntetheti meg az objektív illúziót -  Marxnál tehát 
nem a kapitalizmus „éjszakai oldaláról” mint „elgondolandó lét
ről” van szó. Sőt, a filozófia, a teória kritikájával éppen azt hang
súlyozza, hogy a puszta gondolkodás távol marad a társadalmi 
valóságtól. Végül pedig Marx számára a vakítás nem a cselek
vés során reflektálhatatlan kód, amely sorsszerűén, de különös 
módon mégis megváltoztathatóan uralná a társadalmi rendszer 
önmagára vonatkozását. A vakság nem egy rendszer a priorija, 
amelynek elegendő megállapítani funkcionalitását. Mert a vakí
tás történeti kategória, nem létezett mindig, s a politikai küzdel
mek vagy a válságok során újra és újra megkérdőjelezhetőkké 
válnak azok a társadalmi viszonyok, amelyekből ered. A valódi 
kérdés inkább az, hogy miként lesznek a „megfigyeltekből” egy
úttal „megfigyelők” is.96

96 Gyakran felmerül a kérdés, hogy ki a helyes látás alanya, hogy mely 
pozícióból ragadható meg a fenálló rend szerkezete. A hegeli történe
lemfilozófiában olvashatjuk: „csak ha fenn áll az ember, tekintheti át 
igazán a dolgokat, és pillanthat meg mindent, nem pedig, ha alulról 
nézett fölfelé egy szűk nyíláson keresztül” (HEGEL, Georg Wilhelm 
Friedrich 1979. Előadások a világtörténet filozófiájáról Akadémiai 
Kiadó, Bp., 141). Retz bíboros vagy Nagy Frigyes eszerint magaslati 
pozíciójuknak köszönhetően láthatják át a történelmi jelent. A poli
tikai gazdaságtan kritikája pontosan a magaslati látás kitüntetettsé- 
gét hivatott lerombolni. Ebben az értelemben írja Lukács: a tőkések 
„a gazdasági jelenségeket feltétlenül olyan szempontból tekintik át, 
amelyből a legfontosabb jelenségek észre sem vehetők” (LUKÁCS 
György 1971. Történelem és osztálytudat. Magvető Kiadó, Bp., 294). 
A tőkés tekintet számára éppen az elfoglalt pozíció okán marad vala
mi szükségszerűen afenomenális. Marx A tőkében folyamatosan kü
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A vakítás metaforájának talán egyik mozzanata sem annyira 
fontos, mint az a jelentés, amely az intenzív tapasztalatra utal. 
A Marx által használt blendend  kifejezés ambivalens volta a he
geli Aufhebung  kétértelműségéhez hasonlatos: etimológiailag 
a ragyogással van kapcsolatban, illetve valaminek a rendkívüli 
fénylésével, de a fény csökkenését, az elsötétedést is jelentheti. 
A marxi értelemben vett vakítás pontosan ezt a két alapjelentést 
egyesíti, hiszen egyszerre jelöli a valamitől való megfosztottságot 
és egy többlet létrejöttét. A tényleges társadalmi viszonyokat a 
túláradó megjelenés okán nem látjuk, azaz éppen a látás bősége 
miatt. Marx ezzel a jel sűrűségének a gondolkodója. Amikor az 
árufetisizmust elemzi, hozzáteszi, hogy az áru fétisjellegének ele
inte még tudatában voltak az emberek, s a fetisizmuselmélet ér
telmezői is mindig hangsúlyozzák, hogy a korai kapitalizmusban 
a társadalmi viszonyokat még át lehetett tekinteni. Ám a rend
szer bonyolultabbá válásával a munka társadalmi összefüggései 
mindinkább a tőke társadalmi összefüggéseinek tűnnek, s annál 
inkább elvakít bennünket az árubirodalom gazdagsága. A vakí
tás tehát a jelek megsokszorozódásának és összetetté válásának 
a következménye is. A tőke így egy tapasztalatelméletet is kínál, 
a fenomenalitás bőségének az elméletét. A modernitás, eszerint, 
az elsötétülő fényáradás története. Derrida azért vezette be Mar
xot értelmezve a hiperfenomenalitás fogalmát, hogy kifejezhesse 
azt, amikor éppen a „látszások” létrehozásának következtében 
tűnik el valami.97 Más szóval a hiperfenomenalitás azt jelenti,

lönbséget tesz a között, ahogyan valami a tőkés számára megjelenik, 
és ahogyan ugyanaz a munkás számára megjelenik. Talán úgy lehet 
megszabadulni a magaslati látás behozhatatlan előnyével kapcsola
tos előítélettől, ha figyelembe vesszük, hogy az árubirodalom feno- 
menalitása másként jelenhet meg alulról tekintve. Az európai látás 
történetében kiemelkedő helyet foglal el a magaslati látás bírálata, 
erről: JAY, Martin 2000. A modernitás látásrendszerei = Vulgoy 1-2. 
204-218.

97 DERRIDA, Jacques 1995. Marx kísérteiéi. Az adósállam, a gyász 
munkája és az új Internacionálé. Jelenkor Kiadó, Pécs, 139. A mű 
ötödik fejezete, mint a címe (A nem látszó látszása: a fenomenológiai 
,,szemfényvesztés”) is mutatja, az árubirodalom fenomenológiájának 
irányába mutat.
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hogy éppen a jelek túlburjánzása miatt válunk képtelenné a jelek 
értelmezésére. Goethétől kezdve, aki azt panaszolta Schillernek, 
hogy a művészet befogadói a regények tartalmát a színházban 
szeretnék látni, hogy a képzelőerejüket még egy kicsit se eről
tessék meg, egészen Lyotard-ig, aki azt a diagnózist állította 
fel a máról, hogy a vizuális tapasztalat eluralkodása egyenesen 
arányos a szellemi befektetés csökkenésével, a modernitás és az 
utómodernitás létrehozta a „gondolkodom” és a „látok” között 
szélesedő szakadék bírálatait.98 Az elviselhetetlen jelmennyiség 
vakítása előidézheti azt is, hogy a helyes látásra való törekvés 
megszűnik, a fő tevékenység pedig a képek szelekciója lesz. A 
kor nem azt a kérdést szegezi a látóhoz, hogy miként lehetséges 
jól látni, hanem azt, hogy mely látványokat érdemes figyelem
ben részesíteni a bőséges kínálatból -  az „igaz” látását felváltja 
az „irreleváns” kiszűrése. A vakítás metaforája ezt az intenzitás
tapasztalatot is kifejezi. Hans-Thies Lehmann így fogalmazott: 
„McLuhan világa gazdasági, esztétikai és médiaspecifikus okok
ból elkerülhetetlenül a túltelítettség kultúrájává vált. Ez pedig oly 
mértékig fokozta az ingerek mennyiségét és sűrűségét, hogy a 
fizikailag megtapasztalt világ lassacskán elenyészik a képek túl- 
bőségében. [...] Ennek nyomán csökkenhet a libidinális befekte
tésre való képességünk a vizuális, térbeli és architektonikus ész
lelés terén. A posztdramatikus színház az elutasítás stratégiájával 
reagál a hétköznapok jeláradatára. Szinte aszketikus takarékos
sággal bánik a jelekkel, hangsúlyosan formalizmusra törekszik, 
mely a repetíció és a tartamok fokozása révén csökkenti a jelek 
bőségét.”99 Lehmann szerint a kortárs művészet a túlbőség és a 
megvonás dialektikájával reagál a tapasztalat intenzívvé válására. 
Vagy megkísérli mímelni, sőt felülmúlni a valóság ellenőrizhe
tetlen sokrétűségét, vagy pedig lassabb, minimális módszereket 
hoz játékba, hogy visszanyerhesse az elveszettnek hitt valóságot.

98 A modern idolátria bírálatának története kapcsán: BELTING, Hans 
2009. Idolátria -  ma = Uő: A hiteles kép. Képviták mint hitviták. At
lantisz Könykiadó, Bp., 17-31. Belting azt is elemzi, hogy a gazdasági 
hatalom miként igyekszik elrejteni jelenlétét a képek mögé.

99 LEHMANN, Hans-Thies 2009. A posztdramatikus színház. Balassi 
Kiadó, Bp., 197.
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Annyi bizonyos, hogy a túltelítettség társadalmára Marx a meg
vonás stratégiájával reagál. A tőke formalizációs kísérlet, a fölé- 
bünk nőtt erőket a formák leírásával igyekszik megszelídíteni.100

A látás kritikájával szemben számtalanszor felmerült, hogy 
valójában nem gyógyít, hanem maga is sebeket ejt. A látás kriti
kájának alanya mintha azt feltételezné, hogy jobban ismeri em 
bertársai érdekeit, mint ők maguk, így hát erőszakkal kényszeríti 
őket a „szabadságra”. Hans-Georg Gadamer azt hangsúlyozta 
Habermas-bírálatában, hogy a történeti horizont egészét átlát
ni vélő felvilágosító kritika mindig kénytelen egyfajta ellenma
nipulációhoz folyamodni ahhoz, hogy megteremtse a jól látók 
közösségét. A társadalmi oftalmológus képtelen a „megértő be
szélgetésre”, és „a teljes tudás” monopóliumhelyzetéből minden 
szemet meggyanúsíthat azzal, hogy rosszul lát, elvéti a tényleges 
viszonyokat (Groucho Marx: „minek hiszel, a szemednek, vagy 
annak, amit mondok?”; Virág elvtárs: „azt hiszi, láthatja a vaksi 
szemével?”). A valóság soha nem lehet eléggé nyilvánvaló ahhoz, 
hogy ne érje utol a látszat gyanúja, s éppen az orvosi beavatkozás

100 Megvilágító erejű az, ahogyan Althusser használja a vakítás metafo
ráját, mert éppen a látás okozta nem-látásra utal: Smith és Ricardo 
„...száz mérföldnyire sem voltak attól, hogy azt [az értéktöbblet fo
galmát] el tudják gondolni, mert sohasem fogták fel [...], hogy egy 
»tény« valamilyen »kombinációs« viszonynak a létezése lehet, egy, 
az egész termelési mód lényegéhez tartozó viszony létezése [...], 
amely struktúrájának törvényeként meghatározza az egész gazda
sági valóságot, beleértve az empirikus jelenségek látható részlete
it is, s ugyanekkor, éppen vakító evidenciájában, láthatatlan ma
rad” (ALTHUSSER, Louis 1968. „A tőke” tárgya = Uő: Az elmélet 
forradalma. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 249). Vö. Uo. 182., 244. A 
strukturalizmus logikájában benne rejlik az a lehetőség, hogy a 
struktúrák láthatatlanságát pontosan a látható bőségéből eredez
tesse. Ebben az értelemben mondja Lévi-Strauss, hogy „...minél 
világosabb a látható struktúra, annál nehezebbé válik a mélystruk
túra megragadása”. A strukturalizmus vállalkozására tehát éppen a 
vakítás miatt van szükség. Láthatjuk, hogy a vakítás kritikája nem 
csak hegeliánus ösvényeken haladva lehetséges (LÉVI-STRAUSS, 
Claude 2001. A struktúrafogalom az etnológiában = Uő: Strukturális 
antropológia I. Osiris Kiadó, Bp., 219).
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idézi elő a látás elvesztésétől való fóbiát... Úgy tűnik, hogy az ön
reflexi vitás deficitjeire rámutató kritikai gondolkodás a gyakor
latban csakis elitista lehet, és szüntelenül a kollektív tévedés cin
kosainak, a manipulációnak a leleplezését kell végeznie. Holott a 
látás kritikusa nem engedheti meg magának a kívülállás luxusát.

Nos, a felvilágosodás csakugyan hajlamos volt a megjelenést, 
a felszínt tévedésként, illúzióként értékelni. Ám a mindennapi 
gyakorlatok napról napra igazolják a „tévedést”, az „illúzió” való
ságát, és a vakítással sincs másképp. így tehát nem felvilágosítani 
kell a „megtévesztetteket”, a vakítás által előidézett nehézségek 
nem oldhatók fel aufklárista alapon. A kritikai praxis nem elé
gedhet meg azzal a követeléssel, hogy a nem-látók közössége 
eszméljen magára és a világra. Éppen azért, hogy valóban praxis 
legyen, a látás kritikája akkor is harcba lép, ha a kritika megre
ked a helyes látás kitűzésénél.101 A felvilágosító akkor is téved, 
amikor lebecsüli a megjelenés, a „látszat” valóságkonstituáló 
voltát („les non-dupes errent” -  mondja Lacan), hiszen a való
ság nem tud nem így megjelenni, de akkor is hibázik, amikor 
megelégszik a helytelen látás bírálatával. Modellként szolgálhat 
Marx Stirner-bírálata: attól még, hogy lelepleztük a császár fan
tomszerű alakját, a császár hatalma továbbra is fennáll. A való
di kritikai gondolkodás a puszta gondolkodás bírálata, tehát a 
merőben belső, spirituális felszabadulás korlátolt voltát hangsú
lyozza. A fetisizmus nem tűnhet el a társadalmi viszonyok m a
gyarázatával, csak ezeknek a viszonyoknak a megszüntetésével, 
mert a fetisizmus magának a valóságnak a fantazmagóriája, s 
az ideológia ereje a valóság ereje. Jacob Taubes pontosan azért

101 A puszta látás, a puszta megismerés bírálata magára a kritikai gon
dolkodásra is visszacsaphat. Ebben az értelemben írta Étienne Ba- 
libar, althusseri nyomokat követve, hogy Marxnak nincsen materi
alista ideológiaelmélete, és ezért kellett bevezetnie az árufetisizmus 
idealista elméletét. Marx, Balibar szerint, a megismerés hiányából, 
egy pusztán imaginárius hiányosságból strukturális effektust csinál 
(BALIBAR, Étienne 1974. A propos de la »théorie du fétichisme« = 
Uő: Cinq études du matérialisme historique. Maspero, Paris, 206- 
227). A La philosophie de Marx már másképpen értékeli a fetisiz- 
muselméletet (BALIBAR, Étienne 2001. La philosophie de Marx. La 
Découverte, Paris, 54-58).
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tekintette Marx vállalkozását az üdvtörténet rejudaizálásának, 
mert Marx a látható, testies felszabadulást tűzte ki célul („ami 
belsőleges fény volt, emésztő láng lesz”).102 Amikor a messiási 
kor eljöttét jelző sófár megszólal, a változásnak szemmel látható
nak kell lennie. A jeruzsálemi rabbinak, amint a sófárt meghall
va kitekint ablakából a piactérre, meg kell győződnie arról, hogy 
a világ megújult. Ha másként van, csalódottan tér vissza a m un
kájához. A szellemi észlelés és az érzéki észlelés közötti rangbeli 
különbségnek meg kell változnia. A kritikai gondolkodás bírálja 
a theoreint mint elvont látást, a napnyugati gondolkodásnak ezt 
az évezredes ideálját, és azt kívánja, hogy a világ láthatóan más 
legyen. El kell hát vetni a szellemi látás magasabb rendű voltára 
vonatkozó előítéletet. A világ nem akkor lesz igazán más, ha más 
módon tekintünk rá -  egy belső átalakulás eredményeként - ,  ha
nem akkor, ha ténylegesen is más mutatkozik meg számunkra.

Még ha a fölébünk nőtt erőknek való kiszolgáltatottságun
kat kompenzáló képarchívumaink a forradalmi képzelet elapa
dását idézték is elő, a spektákulum társadalmának bírálói nem 
pusztíthatnak el minden képet, erre amúgy sincs semmi esély. 
A tőke megfilmesítése természetesen nem a marxi mű elárulása. 
A kritikának nem kell szükségszerűen ikonoklazmust vonnia 
magával, inkább az eljövendő viszonyoknak megfelelő képek te
remtésére van szükség. Már azzal, hogy megjelenik valami, ami 
korábban nem jelenhetett meg, felülírhatják a mostani társada
lom optikai törvényeit. A társadalom átalakítása pedig mindig 
egyfajta fenomenológiai vállalkozás is, ünnep. Sarah Kofman 
mutatta ki Marx „fekete mágiájáról” írott elemzésében103, hogy

102 TAUBES, Jacob 2004. Nyugati eszkatológia. Atlantisz Könyvkiadó, 
Bp., 222-261. Marxot éppen mint a láthatatlan, közvetlen hús, az 
önaffektivitás filozófusát értelmezi Michel Henry. Henry -  min
denekelőtt keresztény forrásokból táplálkozó interpretációjában -  
a politikai gazdaságtan kritikája egy afenomenológiai vállakózás 
(HENRY, Michel 1976. Marx I. Une philosophie de la réalité. Galli
mard, Paris; illetve: HENRY, Michel 1976. Marx II. Une philosophie 
de léconomie. Gallimard, Paris).

103 KOFMAN, Sarah 1999. Camera Obscura Ofldeology. Cornell Uni- 
versity Press, Ithaca, New York, 1-21.
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a camera obscura Marx által használt hasonlatának az a törté
nelmi értelme, hogy a fény nem a szemből ered, hanem vala
milyen külső tárgyból. Ugyanakkor, mondja Kofman, a cam e
ra lucida soha nem lehet a camera obscurától való megváltás, 
azaz az ideológia puszta fogalma is ideologikus mindaddig, míg 
maguk a társadalmi viszonyok nem változnak meg. A filozófia, 
az elmélet bírálata azért fontos része a látás kritikájának, mert a 
filozófia, az elmélet világbeli praxis is egyúttal, az elvarázsolt vi
lág tevékeny része, s a befogadóit eltávolítja a földtől, a fennállót 
pedig megkarcolni sem képes. Márpedig magának a földnek az 
ellentmondásait kell gyakorlatilag meghaladni. A kritika való
ban csak akkor hatékony, ha sebeket ejt a valóságon. így aztán 
a vakság elleni harc alanya nem lehet egy felvilágosító tekintély, 
aki jobban érti az emberiséget, mint az önmagát, hanem csakis 
a látásért való küzdelem közössége lehet. A szem korlátoltságát 
pedig a kéz rendkívüli képességei egészíthetik ki. A theoria kri
tikája egyúttal a thigein, a tapintás dicsérete is. A kettőnek együtt 
kell járnia voltaképpen: a közösségnek a kezével is profanizálnia 
kell a fennállót, viszont a látás a feltétele annak, hogy az ellenál
lás többet tehessen, mint a vak Sámson. „A harc során létrejött 
hatalom nem jelent vak erőt. A viszályból kinőtt hatalom tud és 
lát: csak az így hangolt viszályban van élet, mely valóban képes a 
dolgok lényegébe látni”104 -  írta Jan Patocka.

Az érzéki hiperfenomenalitás, az árubirodalom mindent el
öntő bősége és az érték elvont gépezetei, a társadalmi viszonyok 
afenomenális vonatkozásai egyszerre állnak fenn, és feltételezik 
egymást, ugyanazon rendszer aspektusai. Mindkét mozzanat 
uralhatatlan: az egyik annyira betölti a világot, hogy élettelibb
nek tűnik, mint mi magunk vagyunk, a másik viszont éppen 
azért idegen számunkra, mert absztrakt, élettelen dinamikát ta
kar. Kísérteties kombináció ez, az érzéki hiperfenomenalitásé és 
az érzékfeletti gépezeteké. Vajon milyen út vezethet akkor a vak
ságtól a látásig, miben állhat egy ilyen átmenet? Annyi bizonyos, 
hogy a kritikai gondolkodásnak olyan modelleket kell kínálnia, 
amelyekkel a látás közössége létrejöhet. Útmutatóként szolgál

104 PATOCKA, Jan 1996. Eretnek esszék a történelem filozófiájáról = 
Uő: Mi a cseh? Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 287.

127



hat az, amit Roland Barthes fogalmazott meg a Mitológiákban : 
„...talán csak Brecht vette észre, milyen fontos, hogy a szocialista 
művészet közvetlenül a forradalom előtt szegődjék hősének nyo
mába, vagyis hogy abban a pillanatban láttassa a még magányos, 
vak embert, amikor túlontúl »természetes« nyomorúsága észre
v éte l vele a forradalom fényeit”. Majd így folytatja Chaplinnel 
kapcsolatban: „Brecht elképzelésének megfelelően, Charlie úgy 
mutatja meg vakságát a nézőknek, hogy azok egyszerre látják 
a vakot is, meg azt is, amit a vaknak látnia kellene; ha látjuk, 
amint valaki nem lát, ez a legjobb módja annak, hogy világosan 
lássuk, mit nem lát meg: akár a bábszínházban, ahol a gyerekek 
súgják meg a főszereplőnek, amit az színleg nem vesz észre”.105 
így hát a kritikai művészet elidegeníthet a vakságtól, pontosan 
úgy, hogy a vakság és a látás közti átmenetet mutatja fel. Az ilyen 
műalkotás képes lehet úgy integrálni a befogadóit, mint a látók 
közösségét, a didaktikai funkciója éppen a nézők aktivitásának 
az eredménye, nem a puszta felvilágosításé. A műalkotás által 
kinyilvánított igazság nem a színpad mögött található, hanem 
a nem-látás és a látás belső viszonyaiból fakad, úgy szabadít 
meg a vakságtól, hogy a látszatot közben nem minősíti a való
ság puszta ellentétének, hanem elismeri a vakítás realitását és 
hatékonyságát. Brecht azt írta az egyik jegyzetében, hogy akkor 
kezdte el érteni a saját darabjait is, amikor A tőke olvasásába fo
gott. „Marx volt darabjaimnak egyetlen nézője.” Marx bizonyára 
odasúgott neki olykor, akár a gyerekek a bábszínházban...

*

105 BARTHES, Roland 1983. Mitológiák. Európa Könyvkiadó, Bp., 50- 
51. Arról, hogy Brecht szerint miként lehet láthatóvá tenni, repre
zentálni a kapitalizmus szövevényes valóságát: JAMESON, Fredric 
2000. Representability of Capitalism = Uő: Brecht and Method. Ver- 
so, London-New York, 149-161. A színpadi láthatóság/láthatatlan
ság logikájának alternatív megváltoztatását kínálta az a Bruckner, 
akinek epikus színházában a reflektorfény bármikor elhagyhatja a 
jelenetet, és visszaejtheti a sötétségbe. így többé a színpad nem az 
abszolút önátvilágítás tere (SZONDI, Peter 1979. A modern dráma 
elmélete [1880-1950]. Gondolat, Bp., 125).
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A szicíliai Agrigentóban élt egy gazdag és okos vak, aki kert
jében ötszáz aranyat ásott el. Bizonyos idő múlva megnézte, 
megvan-e még a kincse, ám a gödröt üresen találta. Felkereste 
szomszédját, akire gyanakodott, és így szólt hozzá:

-  Adjon tanácsot, szomszéd! Elástam ötszáz aranyat a ker
temben, most újra összegyűlt ötszáz. Mit javasol, rakjam az 
előbbi ötszáz mellé, vagy keressek új helyet?

A szomszéd azt tanácsolta, hogy helyesebben jár el, ha az 
előbbi összeghez teszi az újat is, ugyanarra a helyre. Arra gon
dolt ugyanis, hogy így könnyűszerrel ellophatja.

Másnap reggel a vak magához hívta szomszédját -  aki idő
közben az elcsent kincset visszatette - ,  s ketten az elásott arany 
helyére mentek. Örvendezett a vak, hogy aranyát megtalálta, s 
így vett búcsút a rászedett csalótól:

-  Hála istennek, hogy megtaláltam elveszett kincsemet! Majd 
ezután jobban gondját viselem.

(2009/2010)
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A LÁJKOLÓ ÉSZ KRITIKÁJA

Majának és Ivánnak

Ezt a történetet többféleképpen is el lehet mondani. Minde
nekelőtt hangsúlyozni lehet, hogy az értékelés mint cselekvési 
forma látszólagos semlegessége miatt kerülheti el a kritikai ref
lexiót. Magától értetődő tevékenységgé szilárdult, és azt a be
nyomást kelti, mintha a bírálat csakis tartalmi jellegű lehetne, 
mintha legfeljebb az értékelés nem eléggé autentikus alanyára, 
illetve méltatlan tárgyaira vonatkozhatna. Ám amennyiben elte
kintünk a feltétel nélkül tömjénező változatoktól („a vélemény- 
formálás dinamikus pluralizmusa”, „az értékek fokozottan sza
bad áramlása”, „a preferenciák tiszta demokratizmusa a virtuális 
nyilvánosságban”...), talán szembesülhetünk az értékelés mint 
különleges alakzat kritikai megközelítéseivel. E cselekvési mód, 
a kényszerű valorizáció egy sokrétű történelem részese, egy 
olyan történelemé, amely a hátunk mögött zajlik, s átgondolása 
megannyi fogalom befektetését igényli. Márpedig a lájkoló ész 
kritikájának, úgy véljük, nem a határok illetéktelen átlépésére 
kellene rámutatnia, hanem sokkal inkább az értékelés aktusába 
sűrűsödött társadalmi (gazdasági, politikai, metapszichológiai...) 
folyamatokra kellene felhívnia a figyelmet.

Yves Charles Zarka egy esszéjében (Ly évaluation: un pouvoir  
supposé savoir) arról ír, hogy ma sokkal gyakrabban beszélünk 
értékelésről, mint a 90-es években.1 Az értékelés a hatékonyság, 
a gazdaságosság, az alkalmazkodás, az innováció ideológiájaként

1 ZARKA, Yves Charles 2010. L’évaluation: un pouvoir supposé sa
voir = Uô: La destitution des intellectuels. PUF, Paris, 57-77.
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terjed ki immár minden társadalmi szektorra, és a javak ter
melésének általános kontrolljaként működik: vezérli a termelés 
elosztását, újszerű bürokratikus alakzatokat hoz létre, felügyel, 
osztályoz, számszerűsít, rögzít, standardizál és normalizál. Ám 
pontosan ezért leplezheti le a kritika úgy, mint ami éppen haté
konyság, a gazdaságosság, az alkalmazkodás és az innováció el- 
lehetetlenítője -  hiszen ki képes nyugodtan dolgozni az értékelő 
masinériával a feje fölött? Zarka az értékelés intézményesülését 
hangsúlyozza, hogy ez a logika messze túllépett az árucikkek 
szokványos világán, s példaként a felsőoktatásban folyó kutatásra 
utal: az egyetemi üzem szabványosított értéklétrákon járkál fel s 
alá (1. a kutatói szókincs izgalmas bővülését: h-index, idézettségi 
faktor...), minősége az értékelés kvantitatív szilárdságának függ
vényében alakul. A névtelenség, a látszólagos semlegesség és az 
állítólagos átláthatóság elrejtik a fegyelmezésben levő önkényt. 
E hatalmi forma önlegitimációja nem lehetne meggyőzőbb, az 
egalitárius szempontok ki vannak elégítve: a személytelen kri
tériumok mindenki számára érvényesek. A nonkonformitás, 
a mégoly szerény fölhorkanás is az intézményes halált kockáz
tatja, ám az ellenállót az értékelés tárgyilagossága billenti fené
ken. Az értékelő masinéria az, amivel szemben nincs apelláta. 
„Diskurzusrezsim”, „az igazságban mint normában érdekelt 
hatalom”, „menedzseri logika” -  ezekkel a kifejezésekkel írja le 
Zarka a jelenséget. Az értékelés rejtőzködését egy különleges 
transzparencia fedi el, hiszen a szempontok mindenki számára 
hozzáférhetők, jutalmazásait és büntetéseit mindig meg lehet 
indokolni a kritériumrendszer objektivitásával. A kritika akkor 
indul el igazán a leleplezés útján, ha a szubjektivitásnak a hie
rarchiában elfoglalt helyére hegyezi ki a dolgot és így kérdez: ki 
ellenőrzi a bennünket ellenőrzőket? A Zarka esszéjének címében 
levő lacaniánus fordulat találó, mert a tudás eleve feltételezett, 
és pontosan ezért ideologikus az értékelés. A központi evaluátor 
az eleve tudó névtelen Másik (mint „sujet supposé savoir”), aki 
szakértőbb a szakértőknél, tudósabb a tudósoknál -  a páneva- 
luáció világában kivételes, láthatatlan hatalomnak örvend. Nem 
is egyszerűen értékel, hanem egy metapozícióból határozza meg 
azt a mezőt, amelyen belül az értékek egyáltalán elrendeződhet
nek. Madártávlatából magát az értékelést értékeli.
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Vannak azonban az értékelésnek alattomosabb, perverzebb 
formái is, amelyek elkerülik Zarka figyelmét. A self-evaluation 
varázsszava azt sugallja, hogy az értékelés már nem egy felettem 
vagy tőlem messze levő Másik kizárólagos előjoga. így például 
a vizsga végén a diák a tanárt megelőzően osztályozhatja magát, 
a vállalat dolgozói őszintén mérlegelhetik hatékonyságukat az 
év végi kérdőíven. Elérkezett hát végre a csodálatos szabadság, 
hogy leértékelhetem magam. Vagy akár felülértékelhetem a te
vékenységemet, ezúton is kifejezhetem kifogástalan önbecsülé
semet. Tálcán kínálják a lehetőséget, hogy az értékelés alanya és 
tárgya egyesüljenek. Önmagamat értékelem, így tehát az „én” és 
a „magam” között semmilyen rés nem keletkezik, minden meg
reked ezen intim téren belül. Althusser szerint az ideológia ere
deti szubjektumokként mutat be bennünket, és nem valaminek 
alávetett szubjektumként -  hát íme. A nem-szabad szabadság 
(amelynek jól ismert példái a munkaerő „szabad” elidegeníté
se a szerződésben, a döntéshozatalról való „szabad” lemondás 
a képviseleti demokráciában) sajátos változata ez: az önértéke
lésben is szabadon vethetem alá magam egy szempontrendszer
nek. Tehát engem interpellál értékelőként a rendszer, az értékelő 
és az értékelt imaginárius összhangja helyett így sokkal inkább 
a Másik interiorizálásáról van szó, az ő gépezete válik még ha
tékonyabbá rajtam keresztül. A belsővé tett kontroll növekedése 
és az önkifejezés gazdagodása kéz a kézben járnak. Mondja, Ön 
hogyan értékelné az elmúlt évben végzett teljesítményét?

A Critical Management Studies szerzői rámutatnak arra, hogy a 
posztfordizmusbeli csapatmunka során a cégek az értékelést gyak
ran magukra a dolgozókra bízzák, hogy figyelemmel kísérhessék 
az egyre nehezebben kontrollálható munkafolyamatokat is, illetve 
hogy megtakarítsák maguknak az ellenőrzéssel járó fáradalmakat. 
Egy kölcsönös, személyközi mikropanopticizmus (Jamais Cascio 
szerencsés kifejezésével élve: részvételi panoptikon, sousveillance) 
jön létre, amelyben minden egyes személy a többiek felügyelő me
nedzsereként működik. Ez a csoporton belüli értékelés gondos
kodik a munka hatékonyságáról, a lojalitás követelménye pedig 
összefonódik a munkatársak ellenőrzésének kötelességével. Az 
értékelés szubszidiaritásának nevezhetnénk ezt az „alulról építke
ző” gyakorlatot, amelyben az értékelő nem egy távoli vagy felettem
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levő Másik, hanem a mellettem levő hús-vér társam, aki -  az ör
dög tudja, mit forral magában most is... -  bármikor leértékelhet.

Ahol van értékelés, ott mindig vannak leértékeltek is. Az ér
tékelés mint hatalmi forma szelektál és kitaszít.2 Az értékelés és 
a fontos részelemeként szolgáló mérés közti összefüggés azonban 
összetett. Olykor a mérés számszerű objektivitásával leplezik az 
értékelésben rejlő önkényt („mi szerettünk veled dolgozni, de hát, 
tudod, a kritériumok...”), olykor pedig az értékelésben rejlő több
letszubjektivitással takarják el a mérés tényszerűségét, azt sugall
va, hogy valójában csak esetleges preferenciákról van szó („hiszen 
jól tudod, a számok még nem minden”). A mérést kihasználhatják 
az értékelés idején, az értékelést kihasználhatják a mérés idején. A 
kettő között nincsen szigorú határ, könnyen átcsapnak egymásba, 
hogy végül mérhessék az értékelést és értékelhessék a mérést. Az 
akták szaporodnak, egyre gyülemlenek az adatok, mind könnyeb
ben és precízebben követhetjük, hogy mennyit is érünk.

*

Ügy tűnik, a modernités dinamikája szükségszerűen létre
hozza az érték(elés) radikális bírálatait is. Egy roppant sokrétű 
kritikai hagyomány mutat rá például a csereérték erőszakos
ságára és korlátaira: nincsen olyan ellenérték, mondják, amely 
bizonyos kitüntetett létezők (a lista gazdag, a személyiségtől a 
műalkotásig húzódik) megfelelő tükreként szolgálhatna. Az 
ilyen kritikai beszédmód mindig azt kockáztatja, hogy -  a tiszta

2 Egy másik perspektíva felől tekintve érdemes megemlíteni, hogy 
Carl Schmitt (aki egyébként igyekezett relativizálni az értékfogalom 
gazdasági eredetének jelentőségét, és az értékfilozófiát a 19. század 
nihilizmusára adott puszta reakcióként értelmezte) az értékek zsar
nokságáról szóló művében az értékek ütközését háborús állapotként 
írta le, amelyben mindig vannak kitaszított ellenségek. Az értéke
lésben egy hatalmi törekvés nyilvánul meg, amely agresszív, hie- 
rarchizál és elnyom. Az értéktételező diktatórikus önkénye a társa
dalmi pluralizmus ellehetetlenítője, erővel vagy a szégyen közvetett 
mechanizmusaira támaszkodva kényszerít az értékek elismerésére 
(SCHMITT, Carl 1979. Die Tyrannei dér Werte. Lutherisches Ver- 
lagshaus, Hamburg).
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minőséget ünnepelve az inautentikus számszerűsítés ellenében -  
a tulajdonképpeniség zsargonévá válik anélkül, hogy rákérdezne 
magára az értékformára. A gondolkodás, a cselekvés és a tárgyak 
kvantifikációja pedig hálás téma, ennek bírálatában találkozhat 
Bergson és a weberiánusok, Símmel és a heideggeriánusok. A 
szám rémuralma, sugallják, ellehetetleníti az eredendően m inő
ségi élet termékenységét, a heterogén tartamként felfogott idő 
szabadságfolyamát vagy a lét valódi megmutatkozását. És innen 
tekintve az értékelés méricskélő és kiegyenlítő hatalmi gyakor
lata is elfed valami autentikusát.

A politikai gazdaságtan kritikájának margóin megjelentek 
azok az elméletek, amelyek a használati érték és a csereérték mel
lett létező más értéktípusokat is fel kívánták tárni. Benjamin a 
„kiállítási érték” (Ausstellungswert) fogalmával azon értéktípust 
igyekezett megragadni, amelyben nem egy használat nyilvánul 
meg, de nem is a csereértékben kifejeződő társadalmilag szüksé
ges munkaidő. így például egy festmény muzeális értéke pontosan 
abból fakad, hogy a mindennapi használat közegén kívül rekedt, 
és az ára sem a megalkotásába fektetett munkát tükrözi vissza. Az 
eredeti életösszefüggéseiből kiszakadt, a rituális szerepétől meg
fosztott műalkotás nem egy munkavégzés eredményeként szere
pel, nem egy megbecsülendő művészi technika produktumaként, 
de nem is egy használható műremekként, hanem mindenekelőtt 
az esztétikai tudat funkciótlan tárgyaként. Az instrumentális ra
cionalitás által leigázott mindennapi tárgyiságon kívül van, és 
pontosan ebből fakad a kiállítási értéke. A korai Baudrillard szin
tén azért alkotta meg a „jelérték” (valeur-signe) terminust, hogy 
a tárgyaknak a funkcionalitáson és a termelésen túli vonatkozá
saira mutasson rá. A tárgyakat ellepi egy másodlagos réteg, a tár
sadalmi konnotációké, olykor olyannyira, hogy a használat már 
legfeljebb alibiként szolgál a jelértékkel való hivalkodáshoz. A 
differenciák értékrendszerérői van szó, akárha Saussure találkoz
na Veblennel: egy rikító színű miniszoknya az elefántcsontszín 
hosszú szoknyától való különbözésben nyeri el jelértékét, és ez 
a különbségtevés magával vonja egész társadalmiságunkat. Egy 
művészeti aukción pedig a festményhez mint esztétikai jelhez a 
szociális hierarchiában elfoglalt státusz és presztízs másodlagos 
jelentései is csatlakoznak. Baudrillard radikalizálni kívánja a poli
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tikai gazdaságtan kritikáját: a marxizmus, mondja, csupán a kapi
talizmus kispolgári bírálatát végzi, amíg a csereértéktől az „elve
szett”, „autentikus” használati értékhez való visszatérésért küzd. A 
csereérték és a használati érték, mondja, csak ugyanazon érem két 
oldala, mindkét értéktípus a fetisizmus motorjaként szolgál. Sőt, 
talán a használati érték az igazi vétkes az értékfogalom uralmáért, 
ezzel a kifejezéssel ugyanis a tárgyak rögzített, állítólag változat
lan funkcionalitását és a már eleve meglevő szükségletek kielégí
tését teszik meg a fő szempontnak. Mauss és Bataille nyomdokain 
haladva Baudrillard a szimbolikus cserét méltatja, amely túl van 
mindennemű célszerűségen. Úgy véli, hogy az ajándékozás, a já 
ték, a feláldozás egyedi, ünnepi gesztusai mérhetetlen, kodifikál- 
hatatlan, kihasználhatatlan eseményeket jelentenek, valamit, ami 
nem érték és nem is értékelhető.

Nemrégiben Negri és Hardt az immateriális munka intéz
ményesített mérését bírálták. Szerintük a modernizáló funk
cióján túllépett, és az immár puszta élősködővé vált tőke általi 
mennyiségi ellenőrzés szükségképpen eltorzítja az egyre inkább 
uralkodóvá váló kognitív-affektív munkát. „Immaterial labour 
is immeasureable” -  mondják. Hogyan is méricskélhetné bárki 
például a szellemi innováció folyamatát? Egy szellemi és érzelmi 
koordináción alapuló közösség tagjai életük megannyi szegmen
tumával járulnak hozzá a javak teremtéséhez, és önnön életük is 
újrateremtődik a munka során, márpedig mindez messzemenően 
meghaladja a kvantifikálhatóságot. A mai metropoliszok diffúz 
sokaságának munkája elválaszthatatlan az életformától; a mun
kahely és az otthon, a munkaidő és a szabad idő közti határvona
lak eltűnőben vannak. Többek között ezért is egyre kevésbé tudja 
a kapitalizmus útját állni az új típusú munkának, mert ez azonos 
az önmagától elkülönböződő, immanens élet mértéken túli ter
mékenységével. Ezen elbeszélésben maga a rendkívüli többletho
zamú Élet válik a létünk minden pontjára kiterjeszkedett biroda
lom sírásójává, ám anélkül, hogy részt kellene vennie a negáció 
fáradságos munkájában: a tőkés társadalomból egyszerűen ki kell 
vonulni, elegendő az exodus. Negriék csakugyan utalnak a móze
si stratégiára -  védekezni kell a távozás közben, de a birodalom 
háborús gépezeteit úgyis elnyeli a tenger. A módszeres tagadásra 
nincs is szükség, megteszi a jelenben csíraként megbújó alterna
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tív jövő tiszta affirmációja, így tűnik el az ellenállás dialektikája. 
A mind elvontabbá váló tőkefelhalmozás eszerint már nem tud 
mit kezdeni az új típusú munka tisztán minőségi és kooperatív 
jellegével. Negri és Hardt egy eszmetörténeti eredetét tekintve 
konzervatív gondolat, a „posztindusztriális társadalom” gondola
tának mentén dicsőítik a mérhetőségen túlmutató munkát végző 
sokaságot. Ám azt is sugallják, hogy Kánaán földje voltaképpen 
itt van bennünk afféle koegzisztens kommunizmusként, hiszen 
a sokaság részeként már most hatékonyan állunk ellen a tőkés 
társadalom kontrollmechanizmusainak. A biotermeléssel, éle
tünk kreatív teremtésével, életformáink szubverzív gyakorlatai
val, mondják, a sokaság válságba sodorja az uralkodó rendszert. 
A rendkívül termelékeny, mindenki által osztott javakra építő 
immateriális munka ugyan a rendszer segédeiben egy krónikus 
mérési kényszert idéz elő (mindenáron satuba kívánják fogni a 
felügyelet alól kibújni próbálkozó sokaságot), de mindhiába, ha a 
mérés folytatódik is, egyre esetlegesebbé és önkényesebbé válik. 
A most folyó gigantikus harc tehát így írható le: minőségi-koope
ratív termelés versus ellenőrző-alávető mérés, de nem ellentétről 
van szó, hanem sokkal inkább az utak elválásáról. Mindenesetre 
Negri és Hardt számára a mértéken és mérésen túli mozgékony 
értékteremtés esélyei jobbnak látszanak.3

*

3 Maga Negri különbözőképpen viszonyult az értékfogalomhoz: a ko
rai Negri üdvözlendőnek tartotta, hogy a Grundrisse nem az érték 
fogalmával indít, és az értékelmélet meghaladására tett javaslatot, 
míg a kései Negri a Hardttal közösen írott művekben a mértékkel 
(measure) éppen a munkaidővel nem mérhető érték (immeasurable 
value) autentikus voltát állítja szembe. Minderről részletesebben: 
CAFFENTZIS, George: Immeasurable Value? An Essay on Marxs 
Legacy URL: http://www.commoner.org.uk/10caffentzis.pdf (2012. 
08. 27.); illetve: TOMS, Steven: ‘Immeasurability’: A Critique o f  
Hardt and Negri. URL: https://lra.le.ac.Uk/bitstream/2381/3592/l/ 
Toms%20on%20Hardt%20and%20Negri.pdf (2012. 08. 27.). Az im
materiális munka fogalmát bírálja -  az operaismo és a postoperaismo 
egészét lefedve -  Primoz Krasovec írása: KRA§OVEC, Primoz 2013. 
Nematerijalni rád u operaizmu i postoperaizmu = Stvar; 5. SÍ-12.
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Az érték egy transzhisztorikus kategóriának tűnhet, m in
dennapos használata folyton az örökkévalósággal kacérkodik, 
az állandóság vágya nyilvánul meg benne. Holott egy történel
mi-társadalmi kategória, amelyet gazdasági szerepe nélkül kép
telenség elgondolni. Amikor Marx A tőkében  az „érték” (W ert) 
szót használta, olyan fogalmat vett igénybe, amelyet Németor
szágban a gazdaságtan használt, és csak később került át a mate
matikába, a 19. század utolsó harmadára pedig az etikába. Tehát 
az érték, mielőtt egy ontológiailag önálló vagy éppenséggel az 
ontológián túlmutató szférára utalt volna, gazdasági kategória 
volt. Az értékfogalomnak az a szövevényes története, amely a 
neokantiánusoktól Schelerig, Nietzschétől Weberig, Kluckhohn 
értékanalíziseitől a Werturteilstreitig húzódik, csupán kései fej
lemény. Az értékek érvényességét/elismertségét, apriorizmus 
voltát, tényékhez való viszonyát, viszonylagosságát, történetisé
gét, hordozóit, tárgyakhoz való kötődését és a tőlük való függet
lenségét illető kérdéseket megelőzi a gazdasági eredet. Az érték, 
mielőtt egy ontológiailag önálló vagy éppenséggel az ontológián 
túlmutató szférára utalt volna, gazdasági kategória volt. Tágabb 
perspektívából tekintve az érték sikeres karrierjének feltétele a 
kiteljesedett árutermelés birodalma, amelyben az érték a társa
dalmi közvetítés alapvető módjává válik. Elvész a tárgyak „ob
jektív”, „immanens”, „szubsztanciális”, „magánvaló” jelentősége 
(valor naturaliSy worth; és ezzel összefüggésben a justum  preti
um  kérdése), az érték a dolgoknak a piacon való konfrontáci
ójában képződik. Nincsen privát érték, nincsen abszolút érték, 
nincsen abszolút értékmérő eszköz -  csakis az értékeket alakító 
dinamikus társadalmi folyamatok léteznek. Ekképpen ütközhet 
a tükrös ponty értéke egy svájci piccolóéval, a Biblia új kiadá
sa a levendulaparfüm értékével... A csereértéknek mint az érték 
szükségszerű megjelenési formájának az absztrakció és a vi
szonylagosság („reflexivitás”) a vezérelve. Erőtér, kontingencia, 
sokrétű mező, kontextus, viszony, szerialitás, dinamika. Az érték 
kategóriájának termelési feltételeiről beszélhetünk (annak m in
tájára, ahogyan Marx arról beszélt, hogy a munka mint önálló 
kategória meghatározott társadalmi feltételek mellett jelenhetett 
meg a gazdaságtanban, és retrospektive felfedi a munka szerepét 
a korábbi társadalmakban, vagy annak mintájára, ahogyan Pe-
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tér Bürger a művészet avant-garde elképzelésének retrospektív 
erejét elemezte): az érték mint olyan kategóriájának lehetőség
feltétele a piaci értékáramlást általános társadalmi kényszerré 
tevő modernitás, az érték kategóriájának diadalútja ennek ered
ménye. Hannah Arendt arról írt, hogy csak a cserepiac „nyil
vánosságának” egyetemes viszonylagosságában válik minden 
értékké, hogy a társadalmi normákat funkcionális viszonnyá 
feloldó értékek a kereslet/kínálat mozgásaiban képződnek, az 
önálló lényeg híján levő áruk körforgásában.4 így aztán külö
nös folyamatnak lehetünk tanúi, amikor az „értékválság” és az 
„értékvesztés” diskurzusát hallgatjuk.5 A hagyományos családi, 
spirituális, politikai vagy nemzeti értékek kríziséről beszélnek 
(nemegyszer a premodern kor iránti nosztalgiával), csupa olyan 
dologra utalva, amelyek valami piaconkívülit hivatottak jelente
ni, valami autentikusát, valami igazit. Miközben az értékfoga
lom diadalmenetének pontosan a modern piac a lehetőségfelté
tele. Soha nem volt annyi érték, mint ma.

A m ainstream  gazdaságtan operacionalizálja az értéket, az 
árra redukálja vagy feloldja az egyéni preferenciák statisztiká
jában, olykor pedig egyenesen puszta szónak, metafizikai agy
szüleménynek minősíti. A múlt század 30-as éveire az értékfo
galom végképp elveszti kitüntetett helyét a gazdaságtanban. Az 
értékkritikai elméletek jelentősége éppen ezért felülbecsülhetet- 
len: az értéket állítják a figyelem középpontjába, de nem transz- 
hisztorikus vagy tisztán szubjektív kategóriaként kezelik, hanem 
társadalmi-történelmi fejleményként, olyan tényezőként, amely 
a kapitalizmus dinamikájából fakad.

A továbbiakban a Marxot újraértelmező értékkritikai isko
la (mindenekelőtt Moishe Postone és Róbert Kurz) írásaira tá

4 ARENDT, Hannah 1958. The Humán Condition. The University of 
Chicago Press, Chicago, 162-167.

5 Az „értékválság” és az „értékválasztás” kifejezések körüli nehézsé
gekről más szempontból: TAMÁS Gáspár Miklós 1999. Törzsi fogal
mak II. Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 173-223. Az értékfogalom kap
csán még: TAMÁS Gáspár Miklós 1999. Törzsi fogalmak I. Atlantisz 
Könyvkiadó, Bp., 24-31.
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maszkodva mutatjuk be az értéket mint kritikai kategóriát.6 A 
kritikai mozzanat többek között arra utal, hogy az értéket mint 
a társadalmi viszonyok alapvető közvetítőjét nem szabad pusz
tán a piacot vagy a forgalmat szabályozó tényezőként leírni, 
mert elvont uralma magát a termelési módot is meghatározza. 
Az érték egy történetileg specifikus munka tárgyiasulása: a ki- 
teljesedett árutermelés világának megfelelő absztrakt munka, 
illetve annak ideje fejeződik ki benne. A társadalmi közvetí
tést, s így a társadalmi munkamegosztást is a dologi viszonyok 
végzik -  a termelési viszonyok értékformában fejeződnek ki. A 
kapitalizmus logikájában a társadalmi gazdagság (wealthy Reich
tum) teremtése alá van vetve az érték (value, Wert) kísérteties 
önközvetítő mechanizmusainak. Egy ellentmondásokkal teli 
dinamikáról van szó: a tőke őrült mozgékonysága hozzájárul a 
modern tudomány és a technológia robbanásszerű fejlődéséhez, 
a tudás közvetlen termelőerejét forradalmi módon megnöveli, 
de továbbra is szüksége van az emberi munkára mint az érték, 
illetve az értéktöbblet képzésének feltételére, s így a munkának 
a társadalmi gazdagság alapvető forrásának kell lennie számá
ra. Mivel a tőke önértékesítő folyamatának maga az elvont ér
ték jelenti a motivációt, e kényszer okán továbbra is a munka 
produktivitásának kihasználásán dolgozik, a termelési erőket 
továbbra is a munkaidővel akarja mérni, holott a társadalmi 
fejlődést a szabad idő növekedése és a munka jelentőségének 
csökkenése jelentené. Az abszolút és a relatív értéktöbblet kisa
játításának újabb és újabb alakzatai jelennek meg, az értékkép
zés kényszere pedig az egyszerűsített, szabványosított, intenzív 
és fragmentált munka fenntartását jelenti. A kapitalizmus az 
állótőke és a változó tőke dialektikájában hánykolódik. Az érték 
mind kevésbé alkalmas a valós társadalmi gazdagság mérésé

6 Joggal nehezményezte nemrégiben Tamás Gáspár Miklós: „Az 
értékkritika -  és itt nem is ennek a mai német avant-garde vál
tozatára gondolok főként: Krisis, Exit, Streifzüge a maga brit és 
francia leágazásaival -  [Magyarországon] ismeretlen” (TAMÁS 
Gáspár Miklós: Csonkamagyar patológiák. URL: http://epa.oszk. 
hu/01300/01326/00134/MV_EPA01326_2011_12_02_2.htm [2012. 
08. 27.]).
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re, egyre inkább anakronisztikus, és feszültségei folyamatosan 
válságba sodorják a rendszert. A társadalmi gazdagság egyre 
kevésbé függ a közvetlen munkától, az érték nem maradhat a 
teremtésének meghatározó tényezője, a tömegek többletmunká
ja pedig fölöslegessé vált -  hangzik a diagnózis. Az értékkritika 
legradikálisabb szárnya tehát az értékalapú termelés, illetve az 
érték mint olyan felszámolását tűzi ki célul. Meg kell szabadulni, 
mondják, a produktivitás növelésének, illetve a tömeges köz
vetlen munka strukturális kényszerétől. A hivatkozási pontként 
szolgáló Marx nem az „érték munkaelméletének” teoretikusa, 
nem is az antropológiai invariánsként felfogott munka ontoló- 
gusa, hanem például a Grundrisse gépről szóló fejtegetéseinek 
szerzője, a munkátlanság gondolkodója, azaz a munkát törté
neti-kritikai kategóriaként használó Marx. Az értékimmanens 
kapitalizmuskritika pedig éles bírálatban részesül, hiszen a lé
nyeget teljességgel elvéti. Nyilvánvalóan felmerül a kérdés: vajon 
nem a bírálat hiperbolikus túlfeszítése az egyáltalában vett érték 
kritikája? Azok, akik egykoron a Rue de Seine egyik házának 
falára azt írták, hogy Soha ne dolgozzatok/, nem tétováznának. 
Ne valorisez jam ais -  Nevaluez jamais. Soha ne értékesítsetek, 
soha ne értékeljetek, soha...

E perspektíva felől tekintve elmondható, hogy a kapitaliz
mus egymástól lényegileg különböző tendenciákat tartalmaz. 
Ha igaz a mandeli tézis, miszerint a későkapitalizmus éppen a 
kapitalizmus legtisztább formáját hozta el, akkor ennek az érték 
logikájának soha nem látott expanzióját kell jelentenie. Az érték 
diadala egyfelől extenzív, hiszen az őserdő, a tenger mélye vagy 
a Hold sem mentesek tőle immár, ám egyúttal intenzív is, mert 
a jóléti állam idején a tőke önértékesítéséhez képest relatív auto
nómiával bíró szférák is kiárusításra kerültek. Az érték logikája 
tehát a korábban érintetlen aspektusokat is absztrakt uralma alá 
vetette, ezért lehetséges Zarka fentebb említett diagnózisa is a 
társadalom minden szegletére kiterjedő értékelésről. Ügy is fo
galmazhatnánk, hogy paradox módon pontosan az érték válsá
ga, egyre fokozódó időszerűtlensége idézi elő a krónikus értéke
lési kényszert. Ám az alávetés alól megannyi ellenálló stratégia 
igyekszik kibújni, folyamatosan jönnek létre az értéktől megsza
badulni kívánó szökésvonalak. Valójában a kapitalizmus mellett,
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a rendszer árnyékában mindig is jelen voltak a más logikával 
működő cserefolyamatok. Azonban a későkapitalizmus globális 
rendjében, ahol már közvetlenül magát az életet termelik, annak 
minden kognitív és affektív vonatkozásával, az ellenállás és az al
ternatívakeresés útjai is egyre gazdagabbak. Egyre nő azoknak a 
javaknak a tábora, amelyeket nem értékesítés céljából termeltek.

*

„If Facebook ever shuts down, you 11 see peo- 
ple roaming the streets, shoving pictures in each 
others faces, screaming: »do you like this??!! DO 
YOU??!!«”

(ismeretlen)

yylhere is something profoundly narcissistic in 
the judgement o f preference. »1 prefer this} I am a 
connoisseur; I prefer the laté Beethoven quartets 
against symphonies.«”

(Mladen Dolar)

Raymond Williams a 70-es években a „teljes folyam” ( totál 
flow ) kifejezést használta a televíziónézés tapasztalatának leírá
sához: a kép és a hang megállás nélküli sugárzását az egyes prog
ramok strukturált folyammá alakítják ugyan, de nincsen olyan 
elem a tovatűnő, efemer dolgok váltakozásában, amely valóban 
megmaradhatna az emlékezetben. A teljes folyam újabb és újabb 
tartalmakat kínál, a figyelem soha nem lankad, valami mindig 
lefoglal bennünket. Már a televíziónézés mint tapasztalati forma 
is a teljes betöltődés biztosítéka, tekintet nélkül a tartalomra -  az 
elmélyedés, a reflexió, a távolságtartó megközelítés pedig eleve 
lehetetlen. Ami Williams korában még elmélyült kritika eredmé
nye volt, mára a „médiatársadalommal” szembeni közhelyszerű 
ellenvetés lett: a teljes folyam passzivitásra ítéli a befogadót, vala
mint megfosztja a releváns és az irreleváns közti különbségtevés 
lehetőségétől. Rendkívül fontos hozzátenni, hogy a televíziózás 
létrehozta a fogyasztókat aktív termelőkké változtató stratégiákat 
is, ez pedig árnyaltabbá teszi a teljes folyamról alkotott képet.
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Az internet mintha már eleve nagyobb terhet róna a felhasz
nálókra. A klikkelés és a billentyűk leütése csaknem immateriá- 
lis-angyali aktus, még a space sajátos taktilitása is, valahol a tes
tünk határán játszódik le, bőrünk minimális területén. Túl van a 
fáradtság lehetőségén és a tiszta felszínen halad (1. a „szörfözés” 
régi metaforáját). Ám a barangolás mégis erőfeszítés, tájékozódó 
képességet és kutakodást feltételez a végtelennek tűnő, áttekint
hetetlen hálózatban. A dolgok virtuális áramlása nem maradhat 
meg egy tisztán semlegesen sodródó folyamatnak, ez túl nagy 
aktivitást igényel. A lájkolás (illetve a Google-vetélytárs, a + i )  
kiragad, kiemel valamit, bizonyos értelemben elhatárol. A vir
tuális jelek hideg adódását egy többletmozgással toldják meg, 
a kritikusan megszűrhető teljes folyamban immár kitüntetett, 
értékelt dolgok áramlanak. Ennek leírására az internet rizomati- 
kus modellje alkalmatlan, mert egy sajátos vertikális hierarchia 
jön létre ebben a folyamatban. Nem csupán az unalom mód
szeres megszüntetéséről van szó, hanem egyben a felhasználók 
tehermentesítéséről is, így könnyűének az agyi szelekción. Az 
értékeknek tehát körforgásban kell lenniük. Bármilyen virtuá
lis tartalommal találkozunk immár, először -  tudtunkkal vagy 
tudtunkon kívül -  az axiológiai alanyiság nyomaival kerülünk 
szembe. A lájkolás diadalmenete az értékközömbös tárgyiság 
leigázásának története. Baudrillard mondja egy helyütt: „...sen
kinek nincs már közvetlen, brutális kapcsolata a tárgyakkal, 
vagy az eseményekkel. [...] Csak a dolgok értékét látjuk, nem 
formájukat.”7 A tárgy értéke néhány lépéssel a tárgy előtt jár. A 
lájkolás sajátos apriorizmusa ez, amely már eleve kommunikatív 
melegséggel árasztja el a megjelenő tartalmakat. Ebből egyfajta 
lájkolási kényszer is fakad: közismert, hogy sokan a saját ma
guk által megosztott linket is lájkolják -  a pusztán megosztott 
tartalom semlegessége nem elegendő, ezért a többletgesztus. A 
régi kritikai eszmefuttatás szerint a csereérték elhomályosítja a 
használat közvetlenségét, most viszont úgy tűnhet, hogy az ér
tékelés lehetetleníti el a dolgokkal való igazi találkozást. A lájk a 
virtuális értékelés pénze. A régi értékszférák kiegyenlítődtek, a

7 BAUDRILLARD, Jean 2009. A művészet összeesküvése. Esztétikai il
lúzió és dezillúzió. Műcsarnok Nonprofit Kft., Bp., 51.
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„jó”, az „igaz” és a „szép” ugyanazon immanenciasíkon áramla
nak, minden elfoglalta helyét a ranglétrán. „Jesus Christ (Public 
figure) -  4 473 149 like this”, „Pancakes (Interest) -  728 766 like 
this”, „Masturbation (Interest) -  10 702 like this” -  rajta, szoroz
zunk és osszunk, hogy megtudhassuk, mennyit érnek a dolgok 
egymáshoz képest. Az érték úgy tűnik el, hogy túl sok van belő
le. As you like it.

Vannak illanékony lájkok, mint amilyenek a közösségi olda
lak teljes folyamában tűnnek fel, és vannak lerakódott lájkok, 
amelyek rögzített tartalomnál halmozódnak fel. A kettő mind
untalan összefonódik, és egymást erősíti: lehet lájkolni a linket 
a már sokak által lájkolt oldalhoz. A lájkolás mindenesetre szá
mokban fejeződik ki. Mit jelentenek ezek a számok, mit fejeznek 
ki? „Az értékek mint tiszta minőségek mérhetetlenek. [...] Mégis 
az ugyanazon modalitáshoz tartozó értékek közvetve mérhetővé 
tehetők, amennyiben megmérjük hordozóikat, mégpedig úgy, 
hogy mértékegységként használjuk, és bizonyos értékszimbó
lummal jelöljük ezek egységnyi mennyiségét, amely éppen az 
észrevehető értékkülönbséget hozza létre. Ha azután megszá
moljuk és mint számokat kezeljük ezeket a szimbólumokat, köz
vetve az értékeket is mérjük” -  írja Scheler.8 Azonban a lájkolás 
mindent egyetlen ekvivalenciasíkon helyez el, a lájkok száma 
nem más, mint a puszta preferenciák mennyiségi kifejeződése 
a „nyilvánosságban”. Egy felhasználó, egy lájk: a virtuális rend 
bizonyára egyenlőségpárti. Ezek a dinamikus értékálladékok 
egyre gyorsabban keringenek és egyre növekednek, sok millió 
felhasználó véleménye rögzül bennük évek óta. Van ebben vala
mi örvényszerű: amit lájkolnak, az vonzóbb lesz, és még többen 
lájkolják -  gyakran rejtélynek tűnhet, hogy a Másik vágya miért 
részesít előnyben valamit. „Che vuoi?” -  így hangzik a klasszi
kus hisztérikus kérdés a pszichoanalízis szerint, a Z generáció 
azonban ezt pontosítja: mit akar a közösségi oldal Másikja? A 
körforgásba való bekerülés akár a társadalmi siker jele is lehet. 
Ami jó, azt lájkolják, amit lájkolnak, az jó. Ugyanakkor van itt 
egy bizonytalanság. Olykor a lájkolt dolog tartalma kifejezetten

8 SCHELER, Max 1979. A formalizmus az etikában és a materiális ér
téketika. Gondolat Kiadó, Bp., 172.
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rossz (például egy politikus hazugságára derül fény), mégis láj- 
kolják magának a dolognak a megosztását, hiszen nyilvánvaló, 
hogy a feltöltő távolságot tart, egyfajta metapozícióban van a 
tartalomhoz képest. A lájk éppen úgy vonatkozhat a tartalom
ra, mint a tartalom megosztására, tehát lehet hátbaveregetés az 
internetes társadalmiságban való részvétel számára, de lehet a 
tartalommal kapcsolatos vélemény kifejeződése is. „X. Y. meg
halt” -  vajon lehet-e lájkolni egy ilyen linket, vagy sem? Ha kel
lőképpen öreg volt, és tisztelgünk az életmű előtt, akkor igen? 
Ha fiatalon, tragikusan hunyt el, akkor nem? Az értékelés a tar
talom és a metapozíció közti folytonos ingadozásra van ítélve.

Sokszor csak csalatkozni lehet (unlike), az ellenszenvet kife
jezni (dislike) viszont nem. Kinek ne jutna hát eszébe a freudi 
állítás, miszerint a tudattalanban csak igenlés van, de tagadás 
nincs? A lájkolás megteremti a felhőtlen affirmáció kultúráját is 
(az Enemy Graph ezt legfeljebb korrigálni hivatott). Mindenki 
lájkolja a számára tetszetőst, és a tetszések kinyilvánításai meg
férnek egymás mellett egy békés, vidám koegzisztenciában, a 
párhuzamos, egymással sosem találkozó csoportnárcizmusok- 
ban, összhangban a versus posztmodern válságával. A hamis 
kibékülés technikáinak egyike ez. Nem véletlenül merül fel a 
gyanú, hogy a lájkolás csupán felemás társadalmi cselekvésnek 
tekinthető. Amikor egy tiltakozást kifejező oldalt több százan 
lájkolnak, de a hús-vér utcai tiltakozáson csupán egy tucat em 
ber jelenik meg (ez történt például a vajdasági Magyar Szó kö
rüli botrány idején), akkor a lájkolás pótcselekvésként szolgál -  
olyan, mint a tibeti imahenger, elegendő görgetni, és úgy tűnik, 
hogy a valóság elvégzi helyettünk, amit kell. Panaszolni lehetne, 
hogy a virtuális értékelés cél nélküli célszerűsége hatástalanul 
helyettesíti az eltökélt állásfoglalást. Mégsem vehető komolyan 
az olyan elemzés, amely a lájkolásnak a hatástalanságot rója fel, 
ugyanis valóban egy hiperkonnektív logikáról van szó, amely a 
társadalmi kölcsönhatások jelentős hányadáért felelős immár. A 
megosztott és értékelt dolgok összekötnek bennünket, valóban 
közvetítenek. Sőt, a lájkolás egyenesen a polgári társadalom régi 
fantazmagóriáját teljesíti be: meggyőzően sugallja, hogy a pusz
tán személyes preferenciák képezik minden objektív társadalmi 
kohézió forrását. A linkekhez tapadva értékelő szubjektivitás
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túlfeszítése (itt ismét eszünkbe juthat az ideológia althusseri 
fogalma), a lájkok fetisizmusa visszatekintőleg igazolni tűnik 
mindazt, amit az alig artikulált fogyasztói igények elsődlegessé
géről, az egyénhez igazodó társadalomról elmondtak.

A közösségi oldalakon való önreprezentáció már eleve a M á
siknak készül, az „ilyen vagyok!” örömét vele kell megosztani. A 
megjelenő „én” egy előzetes stilizáció, egy képernyős sminkelés 
eredménye. így aztán a lájkoltság presztízséért való küzdelem kí
sértetiesen beékelődik a mindennapokba is: igyekszem úgy pó
zolni a fényképezőgépnek, hogy az eredmény egy lájkolható kép 
legyen -  a rám szegeződő tekintet már ekkor is a virtuális Mási
ké. A profilokon levő, gondosan megszűrt képekről oly gyakran 
sugárzó idillikus boldogságban van valami, ami melankolikussá 
tesz: a Másik jobban élvez nálam, és ezt még értékelnem is kell. 
Ám a lájkolt Másik soha nem pusztán a saját vágy tárgya, ha
nem maga is mindig egy lehetséges lájkoló. A lájkolás egy latens, 
leplezett cserefolyamatot idéz elő, bizonyos függést. Lájkolnak, 
tehát vagyok. Társadalmi kódként a lájk a Másik számára való 
lét megnyilvánulása. Az általános egymásrautaltság a kölcsönös 
elismerés körforgásának dinamikáját jelenti, amelyben nem a 
Másik önállóságát értékelik, hanem azt, ahogyan megosztja tes
tének látványát, illetve a linkekhez való kötődését, kapcsolódá
sát a végtelen hálózat más pontjaihoz. Fichte és Hegel nem erre 
gondoltak. A megosztott/lájkolt linkekből egy virtuális szemé
lyiségkép konstruálandó, „személyessé vagyunk téve”. És meg
annyi bébi már eleve lájkok közepette jön világra, érkezésüket 
vagy az őket ábrázoló ultrahangos képeket már megannyi fel
használó értékelte. A tükörstádiumot megelőzi a lájkstádium -  
mondhatnánk. A kattintással való elismerés szférája a digitális 
bennszülöttek második természete. Egy izraeli házaspár 2011- 
ben gyermekének a Like nevet adta.

Megannyi bírálat érte a lájkolást és a vele való visszaéléseket. 
A lájkolással olykor kiszolgáltatjuk IP-címünket és személyes 
adatainkat. Sokszor tudtunkon kívül lájkolunk (likejacking), a 
lájkolásra való biztatás mögött gyakran egy marketingfogás áll, 
a gyártók azért értékeltetik a termékeket, hogy ne kelljen szak
értői csapatot fizetniük... Számos cég valóságos gazdasági cyber- 
háborút vív a lájkok növeléséért, a lájkok növekedésének ütemé
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ről táblázatok készülnek. Mi lehet az oka mindennek? A lájkban 
hosszú távra szedimentálódhat a fogyasztói preferencia, innen 
fakad vonzereje. Nem elegendő arról beszélni, hogy a rendszer 
leigázza, eltorzítja a virtuális életvilágot. A lájk természeténél 
fogva alkalmas arra, hogy gazdasági ambíciók kapcsolódjanak 
hozzá. Mintegy felülkódolja a megjelenő tartalmakat, egyazon 
síkon helyezi el őket, és ezzel megfelel a csereérték absztraháló 
mennyiségi viszonyainak. A rendkívül nehezen ellenőrizhető és 
áttekinthető hálózatban egyfajta puha kontroll biztosítéka, maga 
is egyfajta sousveillance. Amennyiben igaz, hogy a társadalmi 
gazdagság kognitív-affektív termelése mind kevésbé uralható, 
annyiban a lájkolás által kínált ekvivalencia megoldásként szol
gálhat. Az értékelés logikája minden irányban kiterjed, az érté
kesítés pedig szorosan követi. Pánevaluáció és pánvalorizáció.

*

Az úgynevezett webkettő (web 2.0) típusú internetes szol
gáltatásokat működtető cégek bevétele nem egyszerűen a tár- 
sadalmiasult munka kihasználásából ered, hanem magából a 
társadalmiságból. Olyan keretrendszert kínálnak, amely a javak 
megosztását közvetíti, és ennek a keretrendszernek (mondjuk 
a Y ouTube-ém k) az infrastruktúrája köztudottan nagyon egy
szerű. A felhasználók tartalmakat hoznak létre és töltenek fel 
anélkül, hogy a tevékenységükért pénzbeli ellenszolgáltatást 
várnának (megelégszenek a nem pénzbeli jutalmakkal, örülnek, 
hogy kommunikálhatnak és kibontakozhat kreativitásuk). A 
webkettőn alapuló közösségi oldalak legnagyobbika, a Facebook  
részvényeinek egy részét felkínálja a tőzsdén, és ez számos elem
ző szerint az amerikai tőzsde történetének negyedik legnagyobb 
elsődleges részvénykibocsátását eredményezheti. Annak a kog
nitív- affektív társadalmi gazdagságnak, amelyet ez az internetes 
modell lehetővé tesz, nem a felettébb egyszerű keretrendszer a 
forrása, hanem az ingyenmunkát végző felhasználók minden
napos tevékenysége. Az ilyen típusú oldalakat nem közvetlenül 
e társadalmi gazdagság teszi olyannyira jövedelmezővé. Példá
ul a F acebook  bevételének mintegy 85 százalékát a reklámokból 
nyeri. „Laterális értékről” (Tiziana Terranova) van tehát szó, a
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virtuális járadék sajátos módon nem a javak teremtéséből fakad, 
hanem a fogyasztásra való felszólításból. Ez az üzleti stratégia a 
társadalmi kapcsolatokon, a tömegek által megosztott javakon 
való élősködésen alapszik, amelynek a termelési folyamat meg
szervezésével már nem kell bíbelődnie a web 1.0 nagy befek
tetéseitől eltérően. A privát kisajátítás magára a közösségiségre 
vonatkozik.

Fogalmazhatnánk úgy, hogy a felhasználók egyszerre ter
melők és fogyasztók, de ennél összetettebb a helyzet. A munka 
itt egy retrospektív kritikai kategória: pusztán az utólagos bírá
lat mutat rá, hogy a felhasználók nem egyszerűen a társadalmi 
gazdagság teremtésében vesznek részt, hanem közvetetten ér
tékképzők. A cybertariátus tehát nemcsak az általa létrehozott 
érték kisajátításáról nem tud, hanem arról sem, hogy egyáltalán 
munkát végez, hogy hálózati tevékenysége valójában net-work. 
Nem pusztán a sok millió klikkmunkás (clickw orker -  avagy a 
hiperbolikus bírálatban: hálózati rabszolga, netslave) osztálytu
data9 hiányzik, hanem a munkás magára egyszerűen nem egy di

9 Számos elmélet tulajdonít nagy szerepet az osztályelemzésnek. így 
például McKenzie Wark vektoriális osztályról beszélt, amely infor
mációmonopóliummal rendelkezik, és ezzel szemben áll az új ter
melési módok létrehozására is képes hacker osztály, míg a kognitív 
kapitalizmus elméletére alapozó elemzés szerint olyan új típusú tőkés 
osztályról van szó, amely a szellemi tulajdonjogokra alapoz. A „netar- 
chikus” kapitalizmus elmélete pedig azt sugallja, hogy a peer-to-peer 
típusú modelleken élősködő, azokat eltorzító osztály nem rendelke
zik monopóliummal, hanem csupán elfogadható környezetet, rész
vételi felületet kínál. Más elméletek viszont az átmeneti szerepek 
sokaságának meglétét hangsúlyozzák. Például a web 2.0 modellben 
bizonyos felhasználók átmenetileg bérmunkásként dolgoznak, hogy 
a részvételi felületet vonzóbbá tegyék, tehát szinte termelést vezérlő, 
menedzseri funkciót töltenek be, számos felhasználó pedig önerőből 
minipreneurré léphet elő. Nem mindegy, hogy csupán leíró elmélet
ről van-e szó (amely mondjuk a piaci és piacon túli viszonyok közti 
ingadozásra, a felhasználók státuszának bizonytalanságára és sokré
tűségére mutat rá) vagy politikai felszólításról (amelynek, ahogyan 
Badiou mondaná maoista szellemben, azt kell elérnie, hogy az Egy
ből létrejöjjön a Kettő, hogy létrejöjjön egy ellentmondás).
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gitális gyár munkásaként tekint. Pontosan a tiszta ingyenmunka 
munka volta láthatatlan. Ráadásul -  a posztfordista termeléshez 
hasonlóan -  a teljes munkást igénybe veszik: a privát életét, a 
tudását, az érzéseit, a preferenciáit, a kapcsolatait, a szórakozá
si igényeit... A legerőteljesebb bírálat sem tudja szenvedésként 
leleplezni ezt a tevékenységet, mert a felhasználók önkéntesen, 
szabad idejükben, örömmel végzik tevékenységüket, sőt gyak
ran magukban a feltöltött tartalmakban is éppen az örömük fe
jeződik ki. Hogyan is kívánnának ellenszolgáltatást azon a he
lyen, ahol csakis élveznek? Sőt, már a pénz emlegetése sokakat 
elijesztene. Miért is rónának fel bármit? Az affirmáció kultúrájá
ban erre nem kerülhet sor. Holott a globális standarddá vált kö
zösségi oldal téridejét, a virtuális járadék feltételeként szolgáló 
keretrendszert mint a közvetítés formáját leszámítva a felhasz
nálók rendelkeznek a termelési eszközökkel. Nem véletlen hát, 
hogy gyakran az úgynevezett peer-to-peer típusú modellt java
solják alternatívaként a centralizált rendszerrel szemben.10 A cél 
nem lehet az, hogy a felhasználók méltányosan fizetett bérmun
kások legyenek, mint azt sokan javasolták (ki fizetne kicsodát? 
és miért?), hanem sokkal inkább arra kellene vonatkoznia, hogy 
megszűnjön az értékek kisajátítása, illetve a társadalmi gazdag
ság értékesítése.

Fontos, hogy a felhasználó nem adja el munkaerejét, más
részt pedig a részvételéért sem fizet. A Facebook  így köszönti 
a majdani felhasználókat: „Its free and anyone can jóin” -  az 
ideológia csakugyan a valóság fantazmagóriája. Ez az üzleti m o
dell éppen úgy jelenik meg a lehetséges tagok számára, mint egy 
piacon túli, tisztán horizontális közösség szabad tevékenysége. 
„Metapiac” (Yann Moulier Boutang) jön hát létre, egy olyan 
közeg, amelyben a közvetítés nem a „méltányos csere” mecha
nizmusával történik. A megosztott tartalmak pedig nyilvános, 
egymással nem rivalizáló, könnyen továbbítható és másolható 
digitális javak. E javakat a pénzt látszólag teljesen maga mögött 
hagyó közösség teremti meg. Az itt feltűnő dolgok, amennyiben

10 Ugyanakkor ez a modell is ambivalens, könnyen kihasználható. 
Részletesebben: BAUWENS, Michel 1997. Class and Capital in peer 
production = Capital & Class, 97. 121-141.
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nem korlátozzák megjelenésüket, a megosztás után bárki szá
mára hozzáférhető közjavak, és ebből fakadóan vonatkozásuk
ban szűkösség nem létezik -  a gazdaságtan nyelvével: a határha
szon nulla. Feldarabolás és csökkentés nélkül is továbbadhatók, 
innen fakad e termelési mód hiperproduktivitása. Igen ám, de 
a metapiac a piacra kerül. A közösségi oldal standarddá válik, 
kényszerítő erővel hat, rajta kívül maradni veszteséget jelent, 
tehát szűkösség jön létre. így amikor a legsikeresebb közössé
gi oldal tulajdonosai a tőzsde történetének egyik legnagyobb 
tranzakciójára készülnek, akkor pontosan egy piacon túli viszo
nyokat közvetítő vállalkozás eredményez egy rendkívüli piaci 
teljesítményt.

*

A művészet, mondja Habermas, a „visszamaradott igények 
kielégítője”11, minden olyan szükséglet számára rezervátum
ként szolgál, amely a polgári társadalom materiális életvitelén 
belül nem valósítható meg igazán: a szolidáris közösségi lét, a 
kommunikatív tapasztalat boldogsága, a fantázia és a cselekvés 
spontaneitása, a természethez való mimetikus viszony, a term e
lő bensőséges kapcsolata a termelési eszközökkel... Ezt tovább 
fokozhatjuk: a művészet legalább a 18. század óta a kapitaliz
mus intermundiait kínálja, túl a célracionalitás szokványos vi
szonyain, és számtalanszor a nyílt antikapitalizmusnak ad teret. 
Vajon nem kellene szerkezeti értelemben a művészet mintájára 
leírni az internetet is? A javak tudatos és egyenlő megosztása, a 
magántulajdon határait meghaladó szolidaritás, az ajándékozás, 
valamint a kooperáció piacon és államon túli viszonylatai, a ge
nerál intellect uralhatatlan teremtőképessége mind arra késztet, 
hogy a világhálót a fennálló rendszer beteljesítetlen és beteljesít - 
hetetlen szükségletei alternatív kielégítőjének tartsuk.

Ernst Bloch javasolta, hogy a felemás felvilágosodástól elté
rően az ideológiát ne pusztán leleplezendő hamis tudatnak tart

11 HABERMAS, Jürgen 1972. Bewußtmachende oder rettende Kritik -  
die Aktualität Walter Benjamins = Unseld, Siegfried (Hg.): Zur Ak
tualität Walter Benjamins. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 190.
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suk, hanem lássuk meg a benne levő kritikai, emancipatorikus 
mozzanatokat is. Nem arról van szó, hogy hozzunk létre egy új, 
pozitív ideológiát (mint Lenin vagy Althusser esetében), hanem 
sokkal inkább arról, hogy a polgári társadalmon belül levő ideo
lógiákban vegyük észre a megvalósítatlan álmokat, a beteljesítet- 
len reményeket. Ez megmagyarázza, hogy Bloch miért fordult 
akkora figyelemmel a marxizmus által elhanyagolt vagy lebe
csült területek felé: a divatban, az orientalizmusban, Kari May 
könyveiben, az újszerű építészetben, az Aladdin csodalámpájáról 
szóló mesében a fennálló társadalom belső szökésvonalait látta. 
Még a legszörnyűbb vállalkozásokban is van egy figyelemre mél
tó heterogén többlet, egy boldogságigény. Bloch a Ku-Klux-Klan 
igaz, hiteles mozzanataira is rámutatott, Bloch nyomán pedig 
Fredric Jameson a fasizmust elemezte hasonló módon. Imma- 
nencia, szubracionális vágyak, affirmáció -  a teljes, valódi fel
világosodás nem pusztán leleplez, hanem meglátja mindazokat 
a javakat, amelyeknek létrehozásával a létező világ az eljövendő 
más iránti vágyát fejezi ki. Az ideológia soha nem csupán lelep
lezendő, hanem mindig tartalmaz egy előremutató, emancipa
torikus tendenciát is. Ennek a perspektívának hála pedig egész 
gondolkodásunk átalakul: egyszerre csak az utópikus, nem-egy
idejű többletekre kezdünk el figyelni. Egy hirtelen sóhaj, egy 
különleges álom vagy egy szokatlan környezetbe vezető utazás 
is más színben tűnhet fel így. A blochi tekintet mindenütt apró 
forradalmakat lát kitörőben, amelyek aztán átcsaphatnak vala
mi még nagyobb vállalkozásba is talán. A fennállóval szembeni 
elégedetlenség és a radikálisan új felé való haladás összefonódik.

Az internetre már hosszú évek óta vágyak sorát vetítik ki. 
A valódi demokrácia megvalósítójának, a libertariánus viszo
nyok biztosítékénak vagy az anarcho-kommunista közösségiség 
terének tekintik, a piaci versenyen és az állami kényszeren túli 
egyenlő együttműködés terepének, amely még egy új, kritikai 
nyilvánosság megteremtését is lehetővé teszi. Ám ezeknek a 
vágyprojekcióknak a valósága kétértelmű. Az internet tényleges 
működése sokszor ellentétben van önnön hivalkodó normáival. 
A felhasználók horizontális együttműködése helyett egy centra
lizált rendszer internetokráciája sajátítja ki a megteremtett érté
keket, a magántulajdon folyamatosan visszahódítja a közjavakat
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a szabad megosztástól, a piacon túli viszonyok helyett egy rend
kívüli piaci vállalkozásnak, az általános áruvá válásnak lehetünk 
szemtanúi, a kreativitást a virtuális járadék szolgálatába állítják. 
Az internet keveréket képez: egyfelől megvalósítja a beteljesítet- 
len ideálokat, másfelől azonban újra és újra el is árulja őket. Az 
ideológia és az utópikus szökésvonal egymástól alig megkülön
böztethetőek -  sajátos szintézis. A felhasználó éppen úgy lehet 
a fogyasztói preferenciák sodródó alanya, mint a fennálló rend 
korlátain túllépő lázadó, olykor egyetlen testben vegyülve. A 
vágy itt több holmi kivetítésnél, fantazmagóriánál -  erőviszo
nyokról és harcról van szó.

Ugyanakkor más szökésvonalakkal is számolnunk kell. Az 
egyik a tömeges kivonulás tendenciája, amikor a virtuális világ
ban való csalódás folytán egészen egyszerűen hátat fordítanak 
az internetnek. Ha pedig az elvonókúra sikerrel jár, vélik a kivo
nulók, újra fellelhetik a valódi közösségi létet -  mégis van élet 
a halál előtt. A virtuális identitásunk harakirije csaknem m in
dig a pasztorálnak a megújított változataival jár együtt, ame
lyekben a nyers, természetes valóság iránti nosztalgia fejeződik 
ki. Nos, éppen ez a fantázia a lehető leginkább valóságidegen. 
Megfeledkezik arról, hogy amit közösségi létnek nevez, már ré- 
ges-régen odaveszett, és a puszta kivonulás nem hozhatja vissza. 
Amíg ugyanis azon a helyen, ahol élünk, illetve ahol dolgozunk 
az elvont állami kényszer és a profitmaximalizáció elvont piaci 
kényszere ír felül mindent, s így azt is, ami a közösségiségnek 
legalább a látszatát igyekszik nyújtani (a „szomszédsági taná
csoktól” a munkahelyi „csapatmunkáig”), minden párhuzamos 
világ csak egy esetlen, tényleges hatalom nélküli kárpótlás lehet. 
Ebből a szempontból a közösségi oldalak és a belőlük való kivo
nulás ugyanazon eszképizmus két oldala. A virtuális szférát hi
ába is terheljük meg olyan vágyakkal, amelyek kielégülése más
hol található, sokkal inkább azon aspektusát kellene elmélyíteni, 
amely csakugyan a sajátja, s amelyről nem kellene lemondani 
holmi kivonulással. Gyakran felemlegetik, hogy a virtuális fe
lületek megannyi felszabadító gyakorlathoz járultak hozzá, így 
például az „arab tavasz” idején, s ennek jelentősége tagadhatat
lan. Vajon miért következne ebből az, hogy a közösségi oldalak 
mögött meghúzódó hierarchikus viszonyokat és a társadalmi
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gazdagság kisajátítását érintetlenül kell hagyni? A virtuális tér
ben levő utópikus többlet igenlése része a rendszeren belülről 
kifelé törekvő, egyre inkább autonomizálódó irányulásnak, nem 
a politikai forradalom éretlen helyettesítése, nem pusztán m á
sodlagos kompenzáció, hanem maga is tett.

(2012)
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A KISEBBSÉGEK FORRADALMA

„ha egy kisebbségnek helyes forradalmi vonala van 
többé nem kisebbség ’

(Tolnai Ottó via Jean-Luc Godard)

„Egész Kelet-Európában főleg a kisebbségek voltak 
hajlamosak a baloldali forradalmiságra. A zsidók sze
repét a kommunista mozgalomban mindenki ismeri, 
de ne feledkezzünk meg a lett lövészekről Lenin preto- 
riánus gárdájáról [...], a magyarországi és csehországi 
német szociáldemokráciáról a bajor szeparatizmus és 
kommunista fölforgatás egybeeséséről a húszas évek
ben és így tovább. Az erdélyi magyarok sem voltak ki
vételek

(Tamás Gáspár Miklós)

„...tagadunk, tagadunk, csak tagadunk, mindent...” 
(név nélkül, Symposion, 1963)

Soha senki még nem tulajdonított ekkora jelentőséget a ki
sebbségeknek. Deleuze és Guattari eszmefuttatásaiban a kisebb
ség ontológiai elvvé növi ki magát, amely mintha magával a 
létesüléssel, a teremtéssel lenne azonos. Márpedig a létesülés, 
a valamivé válás (devenir-...) meghatározása szerint túl van a 
puszta adottságokon, ahogyan túlmutat a káoszra jellemző diffe
renciálatlanságon is. A korai Deleuze Bergson-értelmezésének 
következtetései a minőségi és a mennyiségi sokaság kapcsán új 
fényben tűnhetnek fel. A kisebbségivé válás mindenekelőtt azt je 
lenti, hogy egy megszámlálhatatlan halmaz részei vagyunk, tehát 
nincsen olyan számsor, amelynek homogén szempontrendszeré
vel leírhatnánk helyzetünket. Egy, kettő, három, négy... -  ezek a 
szavak itt aligha jelentenek bármit is. A valódi kisebbség kvalita
tív multiplicitás: minőségileg más sokaság, nem fokozatilag.
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Deleuze és Guattari megjegyzése, miszerint csak a többség
nek van történelme, nem a hegeli-engelsi „történelem nélküli 
népek” motívumának megismétlése, hanem arra utal, hogy a 
„kisebbségi létesülés” (ez végső soron pleonazmus) folyamata 
nem egymásra következő, ok-okozati sorozatok mentén zajlik, 
és nem is az átfogó céloknak alárendelt világtörténelem álta
lánosságában, hanem az eseményszerű, kreatív időben, amely 
megbontja a többség uralmát. Elegendő végigtekinteni a Kaf- 
ka-könyv példáin, hogy láthassuk, mennyire rugalmas meg
határozásról van szó: kisebbségiek a bogárrá váló emberek, a 
majommá változó politizáló írók, a kurvák mint a háborús gé
pezetek megszöktetői, talán még a cselédlányok is..., de más szö
vegekben kisebbségiek a gyerekek, a növények, a molekulák is... 
A kisebbség fogalmának terjedelme rendkívüli módon kiszéle
sedik, de nem azért, hogy felfújódó léggömbként egyszer csak 
kipukkadjon. A fogalom tartalma e növekedéssel még nem lesz 
szegényebb, a fogalmi nomadizmus és a matematizálás szigorú
sága kéz a kézben járnak. Sem a többségi, sem a kisebbségi nem 
jelöl pontosan körülírható csoportot, hanem kifejezetten relaci- 
onális, dinamikus meghatározásokról van szó: a kisebbségi léte
sülés mindenekelőtt annyit tesz, mint nem osztozni a többségi 
erőfölényben, teremtő módon viszonyulni az eleve adotthoz. 
Ha filozófiatörténeti párhuzam után kutatunk, akkor az ador- 
nói nem-identitásban lelhetünk a legközelebbi rokonra (és ne 
feledjük a negatív dialektika dicséretét a Mi a filozófia?  fejtegeté
seiben): ez is arra vonatkozik, ami valamilyen módon más, mint 
a bármire ráhúzható egyetemesség elvontsága, és más, mint a 
rögzített osztályozások könnyedén nyitható fiókjai -  új típusú, 
az általánosnak alávethetetlen, sőt vele szembeszegülő szingu- 
laritás, a fennálló m aior  renddel szemben eltérő lehetőségként 
szolgáló másság, a heteronómiától való tartózkodás. Nem az 
identitás újabb Odüsszeiája ez, hanem az egyre sokasodó kü
lönbségek zónájában való részvétel. Hazatérés nélküli nyugtalan 
mozgás, vég nélküli út, hiszen Ithaka nem létezik. Nincs hely, 
ahonnan elindulhattunk volna, és nincs hol lehorgonyoznunk... 
S amiképpen Bergson úgy vélte, hogy nem a mozgás a rejtélyes, 
hanem az, hogy egyáltalán van mozdulatlanság az eredendően 
tartamszerű lét közepette, s amiképpen Adorno számára is az
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identitás a voltaképpeni enigma, úgy nekünk is arra kellene rá
csodálkoznunk, hogy a többségi egyáltalán létezik. Végső soron 
azt fedezhetjük így fel, hogy a többségi inkább csak felszíni máz, 
szinte illuzórikus effektus, s valójában őt magát is a kisebbségi 
folyamatok éltetik. Mintha az uralmi állandók, a kikényszerített 
standardok, a mesterséges ellentétpárok mögött is megannyi ki
sebbségivé válás lüktetne fenyegetően, akárha bármikor felbo
ríthatnák a létező viszonyokat.

*

A Deleuze és Guattari által méltatott inventív irodalom m in
tája nem az a kisebbségi író, aki folyton a kultúraköziség határ- 
helyzetéből kíván szimbolikus tőkét kovácsolni az önmitologizáló 
identitásnarratívák piacán, aki szüntelenül önnön idegenségébe, 
bizonytalan státuszába fektet be, abban bízva, hogy valakit majd 
csak lelkesíteni fognak az általa kínált felemásan egzotikus leírá
sok. A szerzőpáros nyelvezetével szólva: az ilyen író képtelen a 
kollektív deterritorializációra („ahogyan a radír szabadít fel”). 
Legyen mégoly kritikus elme, maga is a kései kapitalista etno- 
business kalmára, irodalmi eszközökkel. Mennyivel másabb, mint 
az, aki a „saját” nomádja, aki a többség uralmát belülről feszí
ti szét. így Deleuze és Guattari nem az állítólagos monarchikus 
multikulturalizmust ünnepük (miért is tennék?), hanem sokkal 
inkább Kafka posztmonarchikus tapasztalatát ragadják meg, a 
birodalom utáni kor szökésvonalait, amelyekben egy jóval sokré
tűbb létesülés bontakozott ki a megszámlálható halmazokon túl.

A szerzőpáros minduntalan hangsúlyozza, hogy az igazi 
kisebbség a többségen belül fejti ki a többséget aláaknázó tevé
kenységét, nem pedig kívülálló csoportként. Szem előtt kelle
ne tartanunk, hogy a többséget immanens módon meghaladó 
törekvés magasztalása mögött rejlő normativitás nem magától 
értetődő a deleuze-i életmű felől tekintve sem. A Nietzsche-kö- 
tetből például az élet olyan feltétlen önaffirmációjának akarását 
olvashatjuk ki, amely független mindennemű Másik általi elis
meréstől, teljességgel autonóm mezőben zajlik. Ez pedig a nietz
schei dráma szereplőit illetően a következőt jelenti: az Úr csakis 
önmagára támaszkodik, míg a Szolga, a nyáj szellem ereje abból
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fakad, hogy elvonja, kisajátítja az erősek vitalitástól duzzadó 
hatalmát, így a gyengék alantassága azt jelenti, hogy az erősek 
életakarásán élősködnek, azt fertőzik meg, belőle ered uralmuk. 
„Némelyek annyira gyengék, hogy magukhoz ragadják a hatal
mat” -  könyörtelen megfogalmazás. Ehhez képest a kisebbségek 
elmélete mintha azt kívánná tőlünk, hogy diagnosztizálhatatlan 
vírusként szálljuk meg a látszólag erősebb többséget anélkül, 
hogy mi magunk bármilyen pozícióval (történelemmel, hagyo
mánnyal, elbeszéléssel, dialektussal...) rendelkeznénk, túl az el
ismerés és a kizárás közötti ingadozáson. A teremtő létesülésnek 
a rögzített, intézményesített közeg belsejéből kell feltörnie -  ez 
Deleuze és Guattari parazita programja. Márpedig, mint írják, 
„korunk a kisebbségek korává vált”.

Nyilvánvaló, hogy a dialektikával való küzdelemnek vagyunk 
szemtanúi: miként lehet a világot másként felvázolni, mint az 
ellentétek viaskodását? Egyfelől lehetőségként kínálkozik a m in
den mássághoz képest önálló életaffirmáció felmagasztalása (így 
lehetett csatasorba állítani az Úrnak a Szolgához való paradox 
nem-viszonyának nietzschei értelmezését a dialektikus hegeli 
változattal szemben), másfelől azonban az autentikus terem 
tést, a minőségi különbségek létesülését úgy is be lehet mutatni, 
mint a többségen belüli kisebbséggé válást. Az egyik stratégia 
inkább hátat fordít a fennállónak, s kivonul belőle, a másik pedig 
a többségit -  afféle alattomos entrizmus gyanánt -  belülről rom 
bolná szét. Mindazonáltal a két fogalmi stratégiában van valami 
közös: mindkettő elutasítja, hogy a harcot binárisan, egymással 
szemben álló térfelek összeütközéseként fogja fel, ennek pedig 
súlyos következményei lehetnek a minoritárius politikára néz
ve. A kisebbségek eszerint nem nyújtanak semmi újat a többsé
gi etnikumhoz képest mindaddig, míg pusztán szemben állnak 
vele, és alrendszerként megmaradnak az alárendelt, függőségi 
viszonyban, ráadásul kicsiben, a maguk intézményeiben a több
ségre jellemző dominanciagyakorlatokat tükrözik vissza. Minél 
magasabb -  fizikai vagy szimbolikus-pszichikai -  falak veszik 
körül a gettót, annál valószínűbb, hogy odabenn is leképeződik 
a „többség” hatalmi logikája. Az ilyen közösségek titokban vagy 
nyíltan olyan nemzetállamról álmodoznak, amelyben ők m a
guk lesznek a hierarchia csúcsán, és nem arra vágynak, hogy a
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nemzetállam mint a kisebbségekre nézve szükségszerűen elnyo
mó, tragikus kimenetelű instancia eltűnjön. Ha netán fordul a 
kocka, bámulatos gyorsasággal ők maguk lesznek kíméletlenül 
többségiek. Olyan sok, az anyaország határain kívül rekedt vagy 
attól távol élő kisebbségi gyűlöli az anyaország mérföldekkel 
odébb élő kisebbségi csoportjait is... -  módfelett örülnek, hogy 
legalább imaginárius módon többségiek lehetnek, és rögvest a 
többségi álláspontot foglalják el, amint a körülöttük levő faji, 
etnikai vagy szexuális kisebbségekről esik szó. Éppen csak a lé
nyegen nem kívánnak változtatni, a kisebbségeknek a többség 
általi alávetésén. Csupán egy dialektikus kifordításra vágynak 
(„hány és hány stílus, műfaj és irodalmi irányzat, még az egé
szen kicsi is, álmodozik arról, hogy a többségi nyelv funkcióját 
töltse be, hogy államnyelvként, hivatalos nyelvként szolgáljon” -  
olvashatjuk a Kafka-könyvben), megmaradnak a számukra a 
p riori nemzetállami keretek között. Nem is annyira a domi
nancia megléte fáj nekik, mint inkább a dominancia hiánya -  a 
részükről. Ne gondoljuk, hogy az imaginárius síkján többségi 
kisebbségiek csak eltanulják a többségtől a gyűlöletet, hiszen a 
kezdetektől fogva fennáll az a veszély, hogy megragadnak a ter
mészete szerint többségi szerkezetű kollektív fantáziában, s ez 
nem másodkézből való.

Semmi sem lehet veszélyesebb egy kisebbség számára, mint 
az etnikai identitáspolitika által is favorizált gettósodás, ez a foj- 
togatóan zárt, nyomorúságos mikroverzum. „Az elszigetelés, a 
kisebbségi harcok »kommunitarizációja« mint a különbségeket 
figyelembe vevő integráció állami stratégiája [...] lehetővé teszi, 
hogy az állam a követeléseket elkülöníthesse a magánszférába 
mint olyan problémákat, amelyek egyéni jellegűek” -  írja Guil- 
laume Sibertin-Blanc.1 Ami a kisebbségi partikularizmus szá
mára hosszas, kitartó igyekezet árán kiküzdött elismertségnek 
és intézményi önállóságnak tűnik, az állam logikája felől tekint
ve a nyilvános tér semlegesítésének hatékony eszköze: a kisebb
ségi megkapta jussát, visszavonul szűk köreibe, s többé nem fog

1 Minderről részletesebben: SIBERTIN-BLANC, Guillaume 2013. 
Politique et état chez Deleuze et Guattari. Essai sur le matérialisme 
historico-machinique. PUF, Paris.
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fejfájást okozni. Elfogadni a szerény alrendszeri státuszt annyi, 
mint kibékülni az adott keretekkel. Megannyi kisebbség élhet 
így egymás mellett marginalizáltan, az elvont gépezetek -  az ál
lam, a piac és a bérmunka mechanizmusai -  pedig sértetlenül 
működhetnek tovább. Mondjuk ki: a gettó a kormányzási m en
talitás szerves része.

A valódi kisebbség azonban, amely nem puszta alrendszer, 
Deleuze és Guattari szerint, nem a kisebbség versus többség vi
szonyában gondolandó el. Non opposita, séd  diversa -  idézi oly 
gyakran a spinozista Deleuze, és ez a kisebbségi létesülés meg
ragadására is alkalmas, a test és a lélek párhuzamosságának el
méletén túl. N on-coïncidence -  mondja a Deleuze-t értelmező 
Paul Patton, s ő is a puszta ellentéttől vagy az ellentmondástól 
eltérő logikára gondol. Eszerint nem a többségi hatalom kisebb
ségi ellenpontozására vagy a többséggé válásra, mint egy újabb 
aszimmetria megteremtésére van szükség, s nem is az uralmi 
egyensúlyok kalkulatív ellenőrzésére. Deleuze és Guattari nem 
becsülik le az „axiomatikán belül megmaradó” kisebbségi kö
zösségek törekvéseit („ragaszkodjunk a Partikulárishoz mint 
innovatív formához”), mi több, kiemelik helyi harcaik jelentősé
gét, de a voltaképpeni célkitűzés valami egészen másra irányul. 
Kik fogják hát ledönteni a gettók falait?

*

Nem véletlen a kapitalizmus és a modern nemzet történe
te közti számos egybeesés. Az egységes piachoz vezető „nagy 
átalakulás” (Polányi), amelynek során a munkaerő, a föld és a 
pénz mint fiktív áruk a kereslet-kínálat-ár egyazon síkban zajló 
mechanizmusába kerültek, a nacionalizmus kibontakozásával 
párhuzamosan zajlott, ha teljes egybeesésről nem is beszélhe
tünk. Az eredeti tőkefelhalmozás, az enclosures idején a paraszti 
néptömegeket megfosztották a megélhetés alapvető feltételei
től, a termelőeszközeiktől és szociokulturális terüktől, miköz
ben a nemzeti munkaerőpiacra kényszerítették őket erőszakos 
módszerekkel (a szegénység kriminalizációja, a munkakerülés 
büntetése stb.). „Az árucsere ott kezdődik, ahol a közösségek 
végződnek...” -  hangzik A tőke egyik mondata, Tönnies ellen
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tétpárjait megelőzve. S itt akár megkockáztathatnánk az „áru
csere” helyén a „nemzet” használatát. Hiszen az élet feletti elle
nőrzés elvesztésétől, a proletarizálódástól egyenes út vezethetett 
a nemzetben való tagsághoz. Aki elvesztette közösségi életét, az 
imaginárius nemzeti egységben és egyenlőségben visszanyerhe
ti, mintha így szólt volna az ígéret. Ez mindig államszervezeti 
kérdés is: a nemzeti alapon történő intézményesítés, az unifor- 
mizáció kezeskedett arról, hogy senki se maradjon kategoriá
lis identitás nélkül, hogy minden zavaró másságot ki lehessen 
küszöbölni (a nemzetteremtés mindig közösségrombolás is), a 
rendkívüli étvágyú munkaerőpiac legnagyobb megelégedésére. 
Az egyetlen nyelven való oktatás, és egyáltalán, az oktatás nem- 
zetiesítése, a kommunikáció egyneműsítése, mint Kautsky és 
Ernest Gellner fejtegetéseiből tudjuk, eredendően egy gazdasági 
vállalkozás részei voltak: így biztosították a megfelelő humán 
tőkét a bővített termelés számára. Ezért írhatta Lenin is 1913- 
ban a következőt: „Oroszországban már van kapitalista gazda
ság, amely szükségessé teszi az orosz nyelvet”. A néptömegek 
a gutenbergi világba való bekerüléssel, a lingua fran ca  bebiflá- 
zásával, a technikai képességek, a számolás csínjának-bínjának 
elsajátításával, az alapvető munkaszokásokhoz és a közösségi 
interakció vezérelt-fegyelmezett formáihoz való idomítással let
tek a tőke önértékesítésének igazán alkalmas eszközei. A 19. szá
zad közepén bukkant fel a „nemzeti munka” kifejezés, Wilhelm 
Heinrich Riehl megírta könyvét a „német munkáról”, a világ- 
kiállításokon pedig a termékeket nemzetek szerint jelenítették 
meg. Egy professzor ekképpen vélekedett 1875-ben Prágában: a 
munka „esszenciája nyomot hagy az emberen, s a nemzeteket is 
formálja. Nemzetiség és nemzeti munka ugyanazt jelentik.” így 
történt meg a munka standardizált és standardizáló rendszerébe 
való beolvadás.2

Ahogyan a javak és a szolgáltatások újraelosztásának/ 
nem-piaci cseréjének/háztartásbeli megteremtésének tere csök
kent, úgy vált egyre homogénebbé a „valahová tartozás”. A pre-

2 Vo. ZIMMERMANN, Bénédicte-DIDRY, Claude-WAGNER, Peter 
(éd.) 1999. Le travail et la nation. Histoire croisée de la France et de 
VAllemagne. Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris
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modern indoeurópai társadalmak zárt, kasztos, kvázi-etnikai 
rendjei (vagy ténylegesen allogén rendjei, 1. normannok, varé- 
gok...) átadták helyüket a nyitott, átjárható, anonim osztályoknak, 
amelyek már egy közösen osztott társadalmi mezőben helyezked
tek el. A katonai-nemesi natio, a státusz privilégiumokkal teli vilá
ga helyébe a nemzetállam jogi-politikai egalitarizmusa és nemzeti 
hadserege lépett, az egyenlő jogok és kötelezettségek rendszere. 
Az ezzel járó „jogi fetisizmus” (Pasukanisz) az árufetisizmus kie
gészítő párja: amiképpen az áruk úgy jelennek meg az általánossá 
tett ekvivalencia közepette, mintha természetüknél fogva érték- 
hordozók lennének, úgy minden egyén (mint citoyen és mint 
bourgeois) akképpen jelenik meg, mintha természeténél fogva a 
jogi akarat és a szubjektivitás egyenlő hordozója volna. Mintha a 
nemzetet csakis az önkéntes kölcsönösség viszonyai tartanák ösz- 
sze, megannyi szerződés. Nem véletlenül állítja Étienne Balibar, 
hogy a közösségromboló eredeti tőkefelhalmozás története szük
ségszerűen a modernitásról alkotott képünk vakfoltja.

Ám az éremnek van másik oldala is, mert a nemzet mint álla- 
mi-piaci-termelői konglomerátum feltételezi az elnyomott M á
sikat, kívül és belül egyaránt: így például az angliai kapitalizmus 
elképzelhetetlen a megvetett-gyarmatosított Írország nélkül, 
ahogyan a nemzetállam kényszerítő mechanizmusaira a kisebb
ségek elfojtása érdekében is szükség van. Ügy tűnik, hogy a piaci 
verseny konfliktusterében, ahol mindenki harca folyik minden
ki ellen -  igaz, elvont módon - ,  a ressentiment előbb-utóbb a 
másság ellen irányul. Ez a lehetőség a kapitalizmus válságpilla
nataiban nyer a legerőteljesebben teret, s pontosan ez történik 
a termelőmunka válságától szenvedő kései kapitalizmusban is. 
Európa abszolút kisebbségei -  vonják le a gyűlölködők, a „tisz
tességes dolgozók” a következtetést -  képtelenek a kapitalizmus
ban való méltányos részvételre: a szegény cigány nomadizmu- 
sa szökésvonal a munkaerőpiac kényszeréhez képest, a gazdag 
zsidó nemzetközi spekulációja pedig alantas nomadizmus a 
helyi reálgazdaság vállalkozói kreativitásához képest. Az előb
bi csökönyösen ellenáll a piaci társadalom követelményeinek, 
az utóbbi pedig túlontúl jól teljesít. Itt is jelen van a puszta esz- 
szencializmuson túlmutató rugalmas fantázia, „...a produktív 
ambivalencia, vagyis az a »másság«, mely egyszerre a vágy és a
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megvetés tárgya” (Horni K. Bhabha). A Másik egyfelől megve
tendő, ám neki -  állítólag -  több élvezet jut, hiszen nem veti alá 
magát e könyörtelen rendszernek. A történetieden egzotikum 
újfent a jelen legszörnyűbb képeivel keveredhet. Ám a gyűlölet 
nemcsak azok ellen irányulhat, akikről úgy tartják, hogy nem a 
munkájukból, illetve a termelékenységet előremozdító tőkéből 
élnek meg, hanem minden kisebbségi csoport ellen is, amely 
konkurenciaként jelenik meg a munkaerőpiacon. így a beván
dorlók is mintha azoknak a kiváltságát veszélyeztetnék, akiket 
még legalább kizsákmányolnak, s eluralkodik a félelem a még 
munkaviszonyban levők között, hogy maguk is az éppen csak 
tengődő szubproletariátusba, az underclass kilátástalan poklába 
süllyednek. Ugyan pontosan a nemzeti tőke felhalmozása igény
li az olcsó munkaerő importját, az importáru is utálat tárgya, a 
nagy munkanélküliség során pedig a végképp nemkívánatossá 
lett bevándorlók repatriálását követelik. S megtörténhet, hogy 
a kisebbségiek már nem a munka nélküli tartaléksereg bárm i
kor regrutálható katonái, hanem a végképp fölöslegessé vált né- 
pességi-biopolitikai többlet földönfutói -  Malthus feltámadhat 
hamvaiból. A belső periferizáció (tiers-m ondisation -  mondják 
a franciák) azt jelenti, hogy immár nem többek, mint a rendszer 
hulladék termékei. Az egyik nem akar dolgozni, a másik nem 
úgy akar dolgozni, ahogyan kellene, a harmadik pedig elveszi 
a munkahelyeket... -  akárha élősködők fenyegetnének minden 
irányból (s így értelmeződnek a határon túl élő „nemzettársak” 
is rögvest a „húszmillió román” részeként vagy vad balkániak
ként). A deklasszálódástól és a nyomortól való rettegés közepet
te a „nemzeti egység” végül teljesen szertefoszlik, s a neoetnicis- 
ta paranoia veszi át a helyét.

A „strukturális antiszemitizmus” terminusa nyomán mi 
strukturális kisebbségellenességről beszélhetünk, mert a gyű
lölet terjedése a rendszer természetéből fakad. És ne feledjük: 
Jugoszlávia felbomlását sem érthetjük meg azon túlfeszített 
versenykényszer nélkül, amelyet a neoliberális-neokonzervatív 
világrend gyakorolt a tagköztársaságokra. Alig látható, szinte 
megragadhatatlan negatív diszkrimináció a munkáltatásban, az 
etnikumok közti gyalázatos munkamegosztás, biopolitikai sze
lekció az egyre zsugorodó szociális támogatások juttatásában, a
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kisebbségi szimbólumrendszerek elnyomása a mindennapok
ban, mind nehezebben teljesíthető legitimációkényszer minden 
autonómiával kapcsolatos jogigény vonatkozásában, a másság 
bezárása a privát szférába, semlegesítő marginalizálása -  ezek 
az érték(esítés) válságában tengődő kései kapitalizmus jegyei. A 
rendszer megbontja a területek közti határokat, majd újra meg
erősíti őket, globalizál, valamint bevon az egyetemes hálózatba, 
de egyúttal kirekeszt, bekebelezi és áruvá teszi a piaci viszonyo
kon kívül maradt szférákat, majd kiveti őket magából... A ki
sebbségek pedig ide-oda sodródnak a tőkefelhalmozás fluxusai
ban. A többségi azzal ismeri el a kisebbségi lét nyomorúságos 
voltát, hogy folyton attól retteg, kisebbségivé válik, sőt gyakran 
azt állítja, hogy ő maga is már most kisebbségi a saját hazájá
ban... Kisebbséginek lenni tehát elviselhetetlen?

*

„Hogy a munkásnép figyelme elvonassék a gazdászati kér
dések fejtegetéséről, s hogy így mind zavartalanabbul legyen 
kizsákmányolható, a vagyonos osztály a legbecstelenebb so
vinizmusba hajszolja a népet. Szóban és írásban igyekszik a 
burzsoázia a soviniszta őrültséget a népbe oltani. S nem okta
lanság-e az, hogy a munkások esztelen nemzetiségi hajszákban 
vesznek részt ahelyett, hogy életfeltételeik javításáért szállnának 
síkra?” -  olvashatjuk egy 1891-es N épszavában. A nemzet a va
lódi társadalmi ellentétek pacifikálására szolgáló, olykor kifeje
zetten tragikus következményekkel járó ideologémaként, hamis 
tudatként jelenhetett meg a munkásmozgalomban küzdők szá
mára (mint a szociáldemokrácia első világháborús árulásakor), 
ám ha eltekintünk a „baloldal” nemzetietlenségével, nemzeti n i
hilizmusával kapcsolatos olcsó sajtóközhelyektől (a fin  de siècle 
újságaihoz képest, amelyek hemzsegtek a „hazátlan bitangok”, 
„kozmopolita latrok” típusú szintagmáktól, alig hallhatunk már 
újat), feltárulhat előttünk a nemzet és a „baloldal” szövevénye
sebb viszonya.

A modern nemzetfejlődés és a kapitalizmus kibontakozása 
elválaszthatatlanok egymástól (a reduktív értelmezés termé
szetesen igazolhatatlan), a nemzet szerepe mégis többértelmű:
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egyúttal maga is egy reményteli szökésvonal a közösségi szoli
daritás, a tényleges egybetartozás igényét kielégíteni nem ké
pes piaci társadalom elvont folyamataihoz képest, ahogyan a 
rendek közti egyenlőtlenségen alapuló korábbi társadalmi for
mákhoz képest is, nincs híján bizonyos „utópikus többletnek” 
(Ernst Bloch). A nemzet kulturális és politikai kötelékeihez való 
affektív-mobilizáló folyamodás ennyiben tünetértékű is. Ne fe
ledjük: a Marx által elemzett Angliában még több cseléd volt, 
mint bérmunkás, a második világháborúig a földbirtokos-ka
tonai arisztokrácia élt és virult szerte Európában, sőt a szovjet 
típusú ámokfutó hipermodernizáció purgatóriumát elkerülő, a 
Rajnától nyugatra húzódó országok közül többen is mindmáig 
fennálló dinasztiák idillikus palotái tornyosulnak sajátos ma
radványként. A klasszikus munkásmozgalom előtt végképp nem 
a tisztán elvont kényszer által dominált kései kapitalizmus állt, 
hanem a feudális társadalmak utolsó, hörögve agonizáló korsza
ka. Márpedig az évezredes kasztos-rendi hierarchiával, a trón és 
az oltár szövetségével szemben az egyenlő jogok és kötelezett
ségek rendszerét jelentő nemzet szívet melengető menedéknek 
tűnhetett. A nemzet és az osztály kategóriái nem voltak feltétle
nül riválisok. Az elmúlt másfél évszázad történetének stációin 
végigtekintve újra és újra a nemzeti-össznépi harcvonalba tö
mörülő ipari munkásmozgalmat láthatjuk, olykor a szó szoros 
értelmében: az általános szavazati jogért folytatott szenvedélyes 
küzdelmekben, az első világháború patkányokkal teli lövészár
kaiban, az antifasiszta népfrontokban, az egalitárius-újraelosztó 
jóléti társadalom konformizmusában, a reformista cross-class 
alliance halovány rózsaszín, néppárti stratégiáiban... A nyuga
ti munkásoknak a gazdasági-szociális egyenlősítésre törekvő 
ellenhatalmi, ellentársadalmi alakzatai szervesen illeszkedtek 
a polgári társadalom nacionál-etatista tendenciáihoz. Innen 
pedig már tökéletesen érthető a nagy nyugati „kommunista” 
pártok megveszekedett nacionalizmusa. Ezen ideológia szerint 
például a francia munkásnak nagyon is volt hazája, s itt érdemes 
hosszabban idézni: „A PCF, talán de Gaulle közvetlen környe
zetét leszámítva, a lehető legnacionalistább pártként lépett ki az 
illegalitásból 1944 nyarán. Olyannyira, hogy a francia kommu
nizmus talán legismertebb történésze, [...] Annié Kriegel egye
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nesen a »national-thorezism e« [...] jelzővel illette a párt 1944 és 
1947, azaz a felszabadulás és a kormányból való kilépés közti 
politikáját. [...] A Kommunista Párt a harmincas évek közepétől 
kezdve a legnemzetibb pártnak mutatta magát, ahogy a kom 
munista politikus, Vaillant-Couturier fogalmazott 1936-ban: 
»pártunk szükségszerűen az örök Franciaország történetének 
egy momentuma«. [...] A munkásosztály (a nemzet) ilyen je l
legű celebrációja valójában igen közel volt a hagyományos re- 
publikanizmus nacionalizmusához [...]. Az FKP nemzeti elkö
telezettségére jellemző, hogy például a párt részt vett az ötvenes 
évek Coca-Cola-ellenes, a francia bor védelmét szolgáló kampá
nyokban, de minden francia (kulturális, életmódbeli, kulináris, 
öltözködési stb.) hagyomány harcos védelmezőjeként tűnt fel, és 
éppúgy dicsőítette az új technológiákban elért francia sikereket 
(például a TGV, a Concorde stb.), mint mondjuk a gaulle-isták. 
[...] Az internacionalizmusuk pedig csupán üres jelszó (a KP-k 
esetében mindez a szovjet politika szolgálatát jelentette csupán, 
a SZDP-k esetében pedig lényegében semmit). [...] A proletár 
mint citoyen  minden volt, mint termelő semmi.”3 Nem árt fel
idézni azt sem, hogy amikor a jókora tömegbázisaik ellenére is 
sikertelen amerikai szocialista mozgalmak kudarcát kellett meg
magyarázni, Kautsky a feketeellenességre utalt.

A nemzet és a „baloldal” közti viszony még szorosabb volt 
Kelet-Európában, ahol a nemzet- és államfejlődés egymástól 
való eltérései szabták meg az emancipáció lehetséges kerete
it. A szultán, a k. u. k. vagy a cár fennhatósága alatt tengődő 
népek munkásmozgalmai számára nemcsak az egyenlősítés 
szociálpatrióta gyümölcsei okán tűnhetett a nemzet a felsza
badulás közegének, hanem a nemzeti önállóság megteremtése 
paradox módon a valóban hatékony internacionalizmus létre
jöttének eszközeként is szolgálhatott: úgy vélhették, hogy csakis 
a nemzeti szabadságmozgalmak ébredése, az egyes nemzetek 
közti ellentétek felszámolása, az álföderalisztikus-szupraetnikus

3 Minderről részletesebben a nyugati „kommunista” pártok, illetve a 
bolsevizmus kontextusában: BALÁZS Gábor: Thermidor súlyos ár
nyéka. URL: http://egyenlito.eu/balazs-gabor-thermidor-sulyos-ar- 
nyeka (2013. 09. 20.).
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birodalmak szétfeszítése készítheti elő a terepet a közös ellen
séggel szembeni küzdelemhez. „Az a nemzet, amely elnyom egy 
másik nemzetet, megfeledkezik önnön láncairól” -  írta Marx, s 
ez a belátás Kelet-Európa esetében is alkalmazható volt. Hiszen 
egyfelől remélni lehetett, hogy a domináns nemzetek elitjei ro
hamosan gyengülni fognak az elnyomott nemzetek önállósodá
sával, másfelől pedig abban is lehetett bízni, hogy az egykoron 
elnyomott nemzetek néptömegei az elnyomó idegenek helyett 
immár más irányba fogják fordítani haragjukat. A nacionaliz
musból így elfogadhatták azt, ami haladónak tetszett belőle. 
Korántsem véletlen hát, hogy az antikapitalizmus oly gyakran 
a nemzeti-etnikai-őshonos önazonosságon keresztül fejtette ki 
hatását, és hogy a baloldal nem csupán legyintett e szökésvonal
ra, hanem igyekezett kihasználni a benne rejlő kohéziós erőt. A 
nemzeti kérdés és a baloldal kapcsolatának fontossága -  a balol
dali népiektől a szociáldemokráciáig -  evidencia volt. (Ezért ír
hatta Bibó István is: „a magyarság legégetőbb kérdése a radikális 
társadalmi felszabadulás, tehát az igazi nemzeti érdek baloldalt 
van”.) Mindazonáltal a nemzeti kérdés körüli szenvedélyes viták 
azt mutatják, hogy az álláspontok olykor gyökeresen különböz
tek. Míg Ottó Bauernek és Kari Rennernek a Monarchiához hű 
„ausztromarxista” reformizmusa a nemzeti autonómia kulturá- 
lis-korporatív-személyi felfogása és a kérdés depolitizálása mel
lett állt ki, addig Rosa Luxemburg, Buharin, Radek, Pannekoek 
vagy Pjatakov az általuk avíttnak, gazdaságilag utópisztikusnak 
és kispolgárinak ítélt nemzeti szeparatizmust elutasították, és az 
internacionalizmus mellett törtek lándzsát (noha például Rosa 
Luxemburg jogosultnak tekintette a balkáni népek függetlenségi 
harcait a fejletlenebb Oszmán Birodalommal szemben), míg vé
gül a lenini modell, a politikai harcok relatív önállóságát hang
súlyozva a nemzeti mozgalmakkal való kritikai szövetség és a 
népek önrendelkezési joga, a nemzeti és nyelvi egyenjogúság 
mellett szállt síkra, s az elvont univerzalizmus elvetésétől éppen a 
valódi internacionalizmus kibontakozását várta. Az álláspontok 
olykor változtak is a fejlemények tükrében, és megannyi szem
pontot kellett figyelembe venni a bonyodalmas osztrák-magyar 
birodalmi viszonyoktól a nagyorosz imperializmus szerepéig, a 
lengyel újraegyesítéstől a breszt-litovszki békéig, a Butid (a zsi
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dó munkásszövetség) nacionalista és szeparatista követeléseitől 
a kaukázusi, ukrán és finn mozgalmak törekvéseiig...4

A közvélekedéssel ellentétben a bolsevizmus hegemóniája, a 
Szovjetunió megteremtése nem a „nemzetietlen” vagy egyene
sen „nemzetellenes” internacionalizmus térnyerését jelentette, 
hanem éppen a nacionalizmus történetének korábban sosem 
látott diadalútját: túlzás nélkül állítható, hogy tömeggyártás
ban állították elő a nemzeteket, még akkor is, amikor ez teljes 
képtelenségnek tűnt. Hiszen ha a demokráciának és a szocia
lizmusnak valamiképpen egymás után kell következnie, akkor 
az újdonsült politikai nemzet megteremtésekor a fékevesztett 
indusztrializációnak, az urbanizáció lelkes felgyorsításának, a 
paraszti kötöttségek felszámolásának, a társadalmi mobilitás 
serkentésének, a szekularizáló intézkedéseknek és a közoktatás
ért tett erőfeszítéseknek a hipermodernizáló gesztusai mellett 
nem csupán a nemzetek önrendelkezésének jogát kellett beve
zetni -  akárha Wilson bolsevik jelmezben - ,  hanem vadonatúj 
nemzeteket is teremtettek. Eleinte még volt, aki tiltakozott „az 
osztályharcot eltorzító” műveletekkel szemben, de elfojtotta 
őket a valóság zakatolása, s végül a „szükséges rosszból” virágzó 
vállalkozás született. A lendületes nacionalnoje sztroityelszívó,, 
a dinamikus korenizacija  közepette nemzetek sora került ki a 
gyárszalagról, az egyik napról a másikra történő nemzetalapítá
sok jelentették a választ a szinte átláthatatlan, a megszelidíthe- 
tetlenség benyomását keltő törzsi-etnikai-nyelvi-vallási káoszra. 
A tundrák, a tajgák és a sztyeppék nomádjai éppen csak, hogy 
feleszméltek, és a tervező-racionális konstrukcióknak hála, már
is egy dicső múlttal rendelkező autonóm nemzet tagjainak tud
hatták magukat, alapító atyákkal és „nemzeti klasszikusokkal”. 
Az etnológusok valóságos regimentje kötelezte el magát az etni- 
kai-adminisztratív térképek megrajzolása mellett, még a klánok 
közti jelentéktelen különbségeket is figyelembe véve, s akár az

4 Erről: LÖWY, Michael 1976. Marxists and the National Question = 
New Left Review, 96. 81-100. Löwy Lenin-képének ellensúlyozása ér
dekében érdemes elolvasni a nemzeti kérdésre vonatkozó részt Mattick 
antileninista fejtegetéseiben: MATTICK, Paul 1978. Luxemburg versus 
Lenin = Uő: Anti-Bolshevik Communism. Merlin Press, London.
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egyes közösségek területi igényeinek tényleges felmerülését is 
megelőzve. „Az alagút vége bizonyosan nem Palesztina, hanem 
Moszkva felől látszik; ubi Lenin , ibi Jeruzsálem ” -  vélte Bloch 
egykoron, de mi pontosíthatnánk, ugyanis formálisan tekintve 
a zsidókat a Birobidzsán környéki Zsidó Autonóm Terület ko
vácsolta először modern nemzetté (és nem Izrael állam). Mint a 
nemzetteremtések általában, ezek sem voltak erőszakmentesek: 
az oroszul beszélő ukránokat vagy az ukránul beszélő moldá- 
vokat arra kényszerítették, hogy az etnikai hovatartozásuknak 
megfelelő nyelvet beszéljék, ahogyan az agresszív „jiddisizációt” 
vagy a „belorusszifikációt” is mindenáron erőltették. Az iskolá
ba járó gyerekeknek egészen egyszerűen a nemzetükhöz kellett 
tartozniuk -  a szülői óhaj ellenére is. Akkor is, ha az édesanyák 
és édesapák az oroszságba való beolvadásra vágytak. Ez a nyel
vek túltengését vonta magával minden szinten: 1928-ban már 66 
nyelven adtak ki könyveket, 47 nyelven pedig újságot, ráadásul 
kezdetben 192 nyelvet tartottak számon a bürokrácia lehetséges 
nyelveként. A Szovjetunió „...a nemzeti termékenység ünnepe 
volt, gazdag nemzeti karnevál” -  ecseteli Yuri Slezkine, majd 
egy másik metaforával folytatja: „...a proletariátus diktatúrája 
olyan bábeli torony volt, amelyben minden emeleten minden 
nyelv arányosan részesült a feladatokból”. Míg a moszkvai perek 
voltak terítéken, velük párhuzamosan a hagyományok vérmes 
teremtése zajlott: Firdúszinak, a tádzsik (és nem mint a perzsa) 
kultúra alapítójának 1000 éves születési évfordulóját ünnepel
ték, Alisír Neváit születésének 500. évfordulóján mint üzbég (és 
nem mint csagatáj) klasszikust dicsőítették, Sevcsenko, „az uk
rán nemzet tündöklő csillaga” részére pedig születésének 125. 
évfordulójára látványos megemlékezéseket szerveztek. Tom
boltak az újtradicionahsta-vöZ/dscZz formák, mindent elöntött a 
csillogó-villogó folklór -  csoda, hogy Kirov lepuffantása vagy 
Zinovjev „vallomása” hallatszódhatott az össznépi kalamajka ár
nyékában. Amikor a bolsevik párt Közép-ázsiai Irodája és a párt 
üzbég szárnya végképp az üzbéggé válás mellett tették le a garast, 
akkor a komisszárok, a Központi Bizottság és a Felsőbíróság tag
jai mindössze két hónapot kaptak az üzbég elsajátítására, míg az 
alacsonyabb rangúak kilenc hónapnyi vagy egy év haladékban 
részesültek. Cseppet sem meglepő ez a mindenütt eluralkodó,
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rögtönzött fá s t  nationalism , ha szem előtt tartjuk, hogy a moder
nitásban a nyelv a társadalmi felügyelet alapvető közege.

Ugyanakkor ne feledjük, hogy a serény nemzetteremtés
nek, a nacionalista sorozatgyártásnak több célja is volt, vala
mint megannyi feszültség, aggasztó ellentmondás övezte: az 
etnokratikus cári birodalmat, amelyben a pravoszláv oroszok 
kiemelt státusszal rendelkeztek, a bolsevizmus a Szovjetunió 
politikai-gazdasági egységével kívánta helyettesíteni, miközben 
a kifejezetten parányi etnikai autonómiákon belül a nemzet
államok jól ismert homogenizáló-fegyelmező kulturális stra
tégiáit (indigenisation) vezette be. Az első munkás- és paraszt
állam kilátástalannak tűnő harcai közben korábban soha nem 
volt viszonyokra rendezkedtek be. Ebben a roppant kiterjedé
sű, végeláthatatlan államban, ahol a nap sosem tért nyugovó
ra, a múltat eltörölni készülő Internacionálé  dallamába a kirgiz 
müezzin énekének, a szölkup sámán dobjának és a tatár jurta 
hangszereinek ritmusa keveredett. Ám az etnikai kvóták bol
sevik gyakorlatától, az újszerű multietnikus egyneműsítéstől, 
bármennyire is meghökkentő lehet ez, éppen a harmonizációt, 
a nemzetek közti határok eltűnését, s az elmaradottság felszá
molását várták. Amikor Hannah Arendt arról írt, hogy „...az a 
szerep, amely Nyugat- és Közép-Európában a proletariátusnak 
jutott ki, [...] Keleten a »történelem nélküli népek«-re hárult”5, 
figyelmen kívül hagyta, hogy pontosan a proletár internacio
nalizmus és a nemzeti-kisebbségi mozgalmak termékeny szö
vetségéről volt szó (s a „kisebbség mint permanens intézmény” 
létrejöttével párhuzamosan a Szovjetunióban a kérdés radikális 
megoldásának kísérlete zajlott). A Szovjetunió nem volt nemzet
állam a fogalom klasszikus értelmében (hiszen nem volt hivata
los nyelve, nemzeti kultúrája és identitása), mégis -  a remények 
szerint pusztán átmeneti, önfelszámoló alakzatként -  a lehető 
legjobban összekovácsolt rendszert volt hivatott megtestesíteni. 
Egység a tartalomban, különbözőség a formában, „szocializmus

5 A kisebbségi kérdésről való arendti eszmefuttatásokat 1. ARENDT, 
Hannah 1992. A „Kisebbségek Nemzete” és az országukat vesztett 
népek = Uő: A totalitarizmus gyökerei. Európa Könyvkiadó, Bp., 
331-349.

168



egy országban”. Ez a rendkívül kreatív megoldás, a kisebbségi 
kérdésre adott találékony, mindaddig példa nélküli válasz (et- 
noterritoriális föderalizmus) sajátos elegye volt a nemzeti és az 
etnikai elemeknek, s ugyanakkor egy etnikum korlátozásának: 
az orosznak. A sovinizmus, az egykor mindent leigázni képes 
nagyorosz imperializmus újjáéledésétől, valamint a többi etni
kum lehetséges reakcióitól úgy rettegtek, mint ördög a tömj én - 
füsttől (a kádereknek ezért is etnikailag-nyelvileg őshonosaknak 
kellett lenniük, vagy legalábbis „őshonosakká kellett válniuk”), 
s ennek folyományaképpen -  noha egyébként az „orosz huma
nista kultúrát” mindvégig következetesen éltették -  az oroszok 
önrendelkezési joga nem létezett, sőt egyszerűen kisebbségiek
nek minősültek a többi etnikum által dominált területeken. Az 
orosz mint etnikai elem semmi, de mint proletár, minden volt -  
ez lehetett a vigasza.

Ám ezen ügyes taktikázás eredményeként létrejött alku sem 
volt örök életű. Azon túl, hogy a narodnost mértéktelen kultu
sza folytatódott, a mindinkább centralizálódó és monolittá váló 
sztálinizmus bizonyos reménytelennek minősített közösségeket 
többé nem volt hajlandó elismerni, és elhanyagolt temérdek ki
sebbséget, bevezette az „ellenséges nemzet” fogalmát (s ennek 
nyomán számos közösséget deportáltak a Szovjetunióból: né
meteket, finneket, kínaiakat, lengyeleket...). Az antiszemitizmus 
élt és virult a párt központi berkeiben is, az állítólagos lokális 
nacionalizmusok ellen pedig kíméletlen támadást indított, vagy 
azért, mert -  népszerű gyarmatosító hangnemben -  elmara
dottaknak és kultúrálatlanoknak ítélte a képviselőit, vagy pedig 
azért, mert a magántulajdont fenntartó burzsoá, gyökértelenül 
kozmopolita és szovjetellenes nacionalizmus melegágyának 
vélte a helyi eliteket. Még ezeknél is fontosabb volt az orosz et
nikai tudat újjáéledése, sőt terjeszkedése: először lett az orosz 
kötelező második nyelv, immár szó esett az orosz egységről (s 
itt ne feledjük Sztálinnak a nyelvre mint alapra vonatkozó nagy 
hatású elemzéseit), bizonyos etnikumokat azzal vádoltak, hogy 
elnyomják a köztük élő oroszokat (nem jut-e erről eszünkbe a 
gazimesztáni beszéd?), valamint eluralkodott a cirill betűs írás... 
A nagy oroszok dicsőítése (Puskinnal az élen), az iskolák, a per- 
formatív ceremóniák, a múzeumok, a nemzeti kincsek előtérbe
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állítása, az orosz nyelv fokozott ápolása, a nemzeti történelemről 
szóló vaskos kötetek mind-mind azt sugallták, hogy az orosz a 
vezető proletárnemzet. A sztálinista nacionalizmus pedig leg
rosszabb variánsaiban egyenesen az ószláv harcosokkal rokoní- 
totta magát. Már a polgárháborús hadikommunizmus idején rá 
kellett döbbenniük a bolsevikoknak, hogy továbbra is a nemzeti 
érzés az igazán mozgósító erejű, a második világháború honvé
dő harcai során pedig a „nagy orosz testvér” családi metaforája 
mellé szülők is kerültek végre -  az „orosz anyácska” és „Sztálin 
atyuska” képében (márpedig jól tudjuk, hogy milyen nemzet- 
konstituáló szerepet tulajdonítanak a háborúnak a nacionaliz
mus bellicista elméletei).

Mégis: a sztálinizmus megmaradt az „orosz univerzalista 
messianizmus” keretei között. A már korábban autonómmá lett 
közösségek létét sosem kérdőjelezték meg, és kultúrájuk éppen 
olyannyira túletnicizált volt, mint előtte, az orosz sosem lett ál
talánosan az intézmények első nyelve, az erőszakos oroszosítás 
kivételszámba ment, az egységes szovjet nemzet megteremtésére 
pedig sosem tettek kísérletet. A helyi nacionalizmusok bírálata 
nem a nacionalizmusok eltüntetésének vágyát fejezte ki, hanem 
a proletárabb nemzetépítés kívánalmát, a progresszív naciona
lizmus iránti igényt. Különös jelentősége volt a már korábban 
bevezetett belső használatú útleveleknek, amelyek -  biopolitikai 
stigmatizáció gyanánt -  egy életre rögzítették az etnikai hova
tartozást. Utóbbi is mutatja, hogy milyen hatással lehetett a bol
sevik gyakorlat: nem oldotta fel az egymástól való elkülönült
séget, hanem megerősítette. A tömeggyártásos nemzetteremtés 
átmeneti taktikája eredetileg arra szolgált, hogy lefegyverezze, 
semlegesítse a nemzeti törekvéseket, és elősegítse az internacio
nalizmus kibontakozását, azonban ez a remény felettébb perverz 
módon teljesült be. „A nemzeti kérdés megoldása még a szoci
alizmusban is »csak« akkor lesz valósággá, amikor már minden 
téren teljesen megvalósult a demokrácia, beleértve az államha
tároknak a lakosság »rokonszenvét« figyelembe vevő megállapí
tását és a különválás teljes szabadságát is... A nemzetek közele
dését és egybeolvadását az állam elhalása  fogja betetőzni” -  írta 
Lenin. Nos, a Szovjetunió szétesésekor a közös állam valóban 
elhalt, a nemzetek meg végképp egyedül maradtak a bolsevikok
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által megrajzolt keretekben. így valóban csak a nemzetek közötti 
közvetítés maradt meg, az inter-nacionalizmus.6

Míg Lenin egyfelől úgy fogalmazott, hogy Nyugat-Európá- 
ban és Amerikában „a nemzeti mozgalom a múlté”, másfelől 
leszögezte, hogy „Kelet-Európában a nemzeti kérdés a jelen 
kérdése” (s itt érdemes fejben tartani a gyarmatok felszabadító 
küzdelmeit is). A „már nem” és a „még nem” közti különbség- 
tétel felbecsülhetetlen, még ha láthattuk is, hogy milyen szere
pe lehetett a nemzetnek a nyugat-európai „baloldal” számára: 
a bolsevizmus előtti törekvések -  a nemesi liberalizmusoktól a 
polgári radikalizmusokig -  nem teljesítették be a parasztság és 
az ipari munkásság egalitárius álmait, s így a bolsevizmus ke
let-európai hiper-modernizációja (a nyomorúságos premodern 
agrártársadalmaknak való hadat üzenéssel, illetve a munkások 
hegemonikus politikai és kulturális tényezővé való avatásával) 
nemzetteremtés (is) volt -  a mindenki által ismert erőszakos
ságával. A bolsevizmus magyar karrierjét is csak ezek fényében 
érthetjük meg. Természetesen a bolsevikok szelektíven viszo
nyultak a nemzeti hagyományokhoz: „...a magyarországi kom 
munisták -  mindenekelőtt Révai József -  a népi koncepciót

6 A szovjet rendszer és a nemzeti kérdés viszonyának könyvtárnyi 
szakirodalmából 1. többek között: BABEROWSKI, Jorg 1998. Stalinis- 
mus als imperiales Phänomen: die islamischen Regionen der Sowjet
union, 1921-1941 = Plaggenborg, Stefan (Hg.): Stalinismus: neue For
schungen und Konzepte. A. Spitz, Berlin, 113-150.; GRIGOR SUNY, 
Ronald 1993. The Revenge o f the Past: Nationalismy Revolution, and 
the Collapse o f the Soviet Union. Stanford University Press, Stanford; 
HIRSCH, Francine 1997. The Soviet Union as a Work-in-Progress: 
Ethnographers and the Category of Nationality in the 1926,1937, and 
1939 Censuses = Slavic Review; 56. 251-278.; MARTIN, Terry 2000. 
Modernization or Neo-traditionalism? Ascribed Nationality and 
Soviet Primodialism = Hoffmann, David L.-Kotsonis, Yanni (eds.): 
Russian Modernity: Politics, Knowledge, Practices. St. Martins Press, 
New York, 161-182.; MARTIN, Terry 2001. The Affirmative Action 
Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. 
Cornell University Press, Ithaca-London; SLEZKINE, Yuri 1994. The 
USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted 
Ethnic Particularism = Slavic Review, 53. 414-452.
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vették át. Bár Révai engedékenyebb a nemességgel, Kossuthtal, 
mint Illyés. Ő összehozta a nemesi függetlenségi gondolatot 
a parasztlázadásokkal (ez történetileg problematikus), s így 
végleges alakot adott a mainstream jo b b o ld a ln ak , amely -  Ré
vai nyomán -  a függetlenség és az etnikai mélység (la H ongrie 
profon de)  szintézisében hisz. [...] A mai magyarországi am 
nézia miatt már kevesen tudják, hogy »a létező szocializmus« 
mélységesen nacionalista volt: a Rákosi-korszak inkább, a Ká
dár-korszak kevésbé. Patrióta dobrokolás és patkócsattogás a 
filmekben; kossuthozás, petőfizés; vasfüggöny az úgynevezett 
szocialista országok között. Az internacionalizmus elhajlásnak 
számított, és nem is volt semmi jelentősége. (Gyarmati orszá
gok, tehát szovjet csatlósok is lehetnek nacionalisták: szoktak is 
lenni.)”7 A mozgalom tehát nem kívánta átengedni a nemzeti 
problematikát másoknak, nagyon is épített rá, új szempontok
kal járult hozzá a közösségi mítoszgyártáshoz. A nemzeti iden
titás nem vált érvénytelenné vagy érdektelenné, hanem eltérő 
hangsúlyokat kapott. Révai József (aki úgy vélte, hogy a kom 
munista párt csak akkor válhat naggyá, ha „múltja, gyökerei 
vannak a nemzeti életben”, és aki ekképpen fogalmazott: „Újra 
trianoni Magyarország vagyunk. Ez minden magyarnak fá j”), 
Király István vagy Mód Aladár életműve bezárul előttünk, ha 
ragaszkodunk a „baloldal” nemzetietlenségére vonatkozó vád
hoz. S egyáltalán, Kelet-Európa története ezen ismérvek nélkül 
értelmezhetetlen. Ceausescu gyakorlata sem pusztán a kései ka
pitalista neoetnicizmus előképe, hanem Kelet-Európa, a nem 
zetteremtés és a bolsevizmus összefonódásának szövevényes 
történetéhez kapcsolódik. Jugoszláviának és felbomlásának tit
kához is ez jelentheti az egyik kulcsot.

S vajon eltűnt-e, eltűnhet-e a „baloldal” és a nemzet szövet
sége? Fredric Jameson a politikai tudattalanról szóló könyvében 
így fogalmaz: „...ma az a baloldal, amely képtelen felfogni a na
cionalizmusban rejlő rendkívüli utópikus vonzerőt [...], aligha

7 Minderről részletesebben: KÜRTI Emese-TAMÁS Gáspár Miklós: 
Ki kérdezi? Miért kérdezi? Mi a magyar -  régen és ma. URL: http:// 
magyarnarancs.hu/publicisztika/ki-kerdezi-miert-kerdezi-mi-a- 
magyar-tgm-kurti-tamas-gaspar-miklos-81394 (2013. 09. 21.).
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remélheti, hogy képes lesz »kisajátítani« ezeket a kollektív ener
giákat, és gyakorlatilag politikai impotenciára kárhoztatja ma
gát”. Az egykori stratégiák még mindig kísértenek.

*

A kapitalizmus története és a kisebbségi lét is elválaszthatat
lanul összetartoznak. A tőke „özönvíz előtti” formái, az uzsorá
toké és a kereskedőtőke alakváltozatai jelentős mértékben kötőd
tek az etnikailag allogén, folyton az élősködés vádjába keveredő 
csoportokhoz, s a feudális-félfeudális társadalmak intermun- 
diaiban meghúzódó idegenek is meghatározó szerepet töltöttek 
be az ipari tőke, a termelő pénzvagyon uralkodóvá válásában. 
Ebben az értelemben beszélhetett Max Weber és Abraham León 
páriakapitalizmusról: hiszen a „nemzetközi, osztályközi és fe- 
lekezetközi tőke” természetének funkcionálisan megfeleltek 
a naturálgazdaságok kötöttségeitől mentes kisebbségek. Nem 
kevésbé lényeges, hogy amiképpen korábban a kommerciá
lis csere a közösségek határain zajlott, úgy a korai indusztria- 
lizáció is a peremvidékeken és a határvidékeken (Németalföld, 
Katalónia...) tört utat magának a legerőteljesebben. Közismert 
a németek és a zsidók szerepe a kelet-európai kapitalizmus be
vezetésében. Ám miként a tőkének -  a szabályozás, a protekci
onizmus politikái, a „hazai vállalkozók” ellenére -  végső soron 
nincs hazája, úgy szükségszerű aspektusának, a változó tőkének 
a megtestesítői is H eim atlos népség, szinte a tőke önértékesítő 
törvényeinek engedelmeskedő apatrides: az eredeti szociokultu- 
rális környezetükből kiűzötten vagy azt elhagyva, a közjavaktól 
elválasztva proletariátussá lett néptömegek is „megszabadultak” 
a kasztos-rendi viszonyok korlátaitól. Másrészt a röghöz nem, 
vagy kevésbé kötődő, a személyes-közvetlen politikai kényszer 
akadályai által nem, vagy kevésbé terhelt, az izolált paraszti kö
zösségektől viszonylag független, azoktól elrugaszkodni képes 
idegenek számára fájdalommentesebb volt a fennállót bomlasz
tó tendenciákhoz való igazodás. A hűbéri társadalom nyomai
nak az eltűnése, a modernizáció impulzusai közepette lettek a 
kisebbségek az urbanizálódott munkásság mozgalmainak letéte
ményesei, így például Oroszországban a bolsevik vezetőség két
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harmada kisebbségiekből állt: ukránokból, lettekből, grúzokból, 
zsidókból és másokból... Véletlen-e, hogy ma Európában a kur- 
dok és a baszkok között a legerősebb a szélsőbaloldal? A „pária
kapitalizmus” és a „páriaszocializmus” (Tamás Gáspár Miklós) 
ugyanazon érem két oldala. Nem csoda hát, ha a munkásmozga
lom részeseinek újra és újra a nemzetellenesség vádjával kellett 
szembesülniük (ahogyan a „kommunista” utódpártok tagjait 
máig hazaárulóknak titulálják). „A nacionalizmus egy további 
jegyet vett fel az Oroszországtól nyugatra fekvő reakciósabb ál
lamokban, különösen a Német Birodalomban, Spanyolország
ban és a Habsburg területek német és magyar magjában. Minél 
erőteljesebben konfrontálódtak az uralkodó osztályaik a marxi 
(vagy anarchista) proletariátussal, küzdelmüknek annál inkább 
»nemzeti« árnyalata lett. Mivel a szocialisták és anarchisták által 
szervezett proletariátus transznacionálisnak tekintette magát, az 
uralkodó osztály önmagát még inkább a nemzettel azonosítot
ta. [...] így az uralkodó osztályok a proletariátust a nemzethez 
hűtlenként határozták meg. A német terminus, a Reichsfeinde, 
»a Reich  ellenségei« arra szolgált, hogy kifejezze ennek az elíté
lésnek az etatista ízét. [...] Az »integrális nacionalisták« Spanyol- 
országban, Portugáliában és Franciaországban is azt kezdték el 
állítani, hogy a baloldaliak és a regionális nacionalisták (mint a 
katalán és a baszk autonomisták) a nemzetállam árulói” -  olvas
hatjuk Michael Mann fejtegetéseiben.8

Nem könnyű leírni a sokrétű erőviszonyokat és ideológiá
kat: miközben a katonai-nemesi natio tagjai az új világ hírnökeit 
élősködéssel, hazátlansággal, Kelet-Európában pedig még nyu
gatimádattal is vádolhatták, a rendi társadalomszerkezet utolsó 
maradványaiként a modernizáció hullámainak hajótöröttéi let
tek, s mivel megannyi helyen csupán az idegen hatalmak vazallu
sainak szerepét töltötték be, az újdonsült mozgalmak éppen őket, 
a nemzet feletti alakulatok híveit tekinthették nemzetietlennek,

8 Mann egyébként a nacionalizmusnak a kérdés marxista értelmezései
vel szemben kritikus politikai elméletét fogalmazta meg (MANN, 
Michael 1995. A Political Theory of Nationalism and Its Excesses = 
Periwal, Sukumar [ed.]: Notions o f Nationalism. Central European 
University Press-Oxford University Press, Bp.-New York, 44-64).
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ezeknek a mozgalmaknak az egalitárius álmai pedig amúgy is fe
lülmúlták a csak felemásan megvalósult nemzetállamok korlátait. 
Mindazonáltal a feudális, félfeudális világ repedéseiben feltűnő 
törekvésekről semmi sem vakarhatta le az idegenszívűség vád
ját: mások voltak és maradtak. „A munkásszakszervezetek tagjai 
Csehországban és Magyarországon nem nagyon tudtak csehül 
vagy magyarul, hanem németül beszéltek (az első magyarországi 
szocialista perben 1871-ben a királyi törvényszéknek tolmácso
kat kellett alkalmaznia ahhoz, hogy a vádlottak tanúvallomásait 
fölvegyék, mivel a vádlottak -  a magyarországi munkásmozga
lom vezetői -  egyike sem beszélt magyarul), nem is beszélve a 
jól ismert svájci (és nem zsidó) radikális Rudolf Rockerről, aki 
kénytelen volt jiddisül megtanulni, amikor meg akarta szólíta
ni a londoni East End  proletár anarchistáit (ma ehhez bengáliul 
vagy gudzsárátiul kellene megtanulnia). [...] A kelet-európai ra
dikálisok mindig is gyökértelenek voltak (és részben ma is azok): 
szabad akaratukból és sorsszerűén. Igaz persze, nem voltak vi
lágpolgárok, hanem a hallgatag és rémítő paraszti óceán moder
nista szigeteinek lakói.”9 Egyszer majd ebből a perspektívából 
kellene átgondolni azt az örökségünket, amelyet sosem lehet 
pusztán irodalomtörténeti hagyatékká szublimálni: a többszörö
sen idegen Sinkó Ervint, a Híd lenyűgöző mozgalmi korszakát 
vagy a symposionista generációk újbalosságát, valamint 68-cal 
való szoros kapcsolatát... Kisebbségi történelmünknek szerves 
része a „páriaszocializmus”.

*

„Azt hiszem, Félix Guattari és én, noha eltérő módon, de 
mindketten marxisták maradtunk. Mint láthatod, úgy véljük, 
hogy minden politikai filozófia a kapitalizmusnak és a fejlődé
sének elemzésén fordul meg. Marxnál számunkra a legérdeke
sebb a kapitalizmus elemzése, mint immanens rendszeré, amely 
folyton meghaladja a korlátait, majd szembeszáll velük egy

9 TAMÁS Gáspár Miklós: Egyszerű és nagyszerű kapitalizmus. URL: 
http://epa.oszk.hu/01700/01739/00060/eszmelet_EPA01739_75. 
item545.htm (2013.09.21.)
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szélesebb formában, ugyanis az alapvető korlát maga a tőke” -  
nyilatkozta Deleuze 1990-ben Antonio Negrinek, miközben a 
Marx nagyságáról szóló, végül befejezetlen munkáját (Grandeur 
de M arx) tervezgette. A szerzőpáros nagyszabású vállalkozása, 
a kétkötetes Kapitalizm us és skizofrénia  megannyi kijelentésével 
Marxra utal vissza. Ilyen például az a gondolat, amely szerint 
a történelmet a kapitalizmus felől lehet megérteni, azaz a bo
nyolult fejlemény nézőpontjából érdemes értelmezni a korábbi 
alakulatokat. Vagy akár az a konstruktivista meglátás is, hogy 
„minden termelés”, magát a szubjektivitást, az életformákat is 
termelik, előállítják, tehát nincs olyan, elidegenedés előtti ere
dendő alanyiság, amelyhez visszatérhetnénk. Közös pont M arx
ban és a szerzőpáros eszmefuttatásaiban a kapitalizmus olyan 
rendszerként való felvázolása is, amely a tőke-, a munkaerő- és 
az áruforgalom révén lebontja a határokat, dekódol minden, 
a korábbi társadalmak és kultúrák által működtetett logikát, s 
ezáltal vertikálisan és horizontálisan is egységesít (így például 
az őserdőkhöz vagy a Holdhoz való társadalmi viszonyunkat is 
ez a logika írja felül, másfelől pedig a korábban még viszonylag 
autonóm szférákat is elvont uralma alá vonja), a világ egyazon 
immanenciasík uralma alá kerül, immár semmi sincs „kívül”... 
Ugyanakkor, mint ahogyan az a Negri által készített interjúból is 
kitűnik, a szerzőpáros szerint is a kapitalizmus axiomatikájának 
határa maga a tőke, s ez a megannyi feszültséget, belső ellent
mondást feltételez. A rendszer egyszerre reakciós és forradalmi, 
s ebből fakadóan túl kell lépni a puszta tagadáson, figyelmün
ket a belülről kiinduló szökésvonalakra kell irányítani. Ezek az 
eltérő irányulások pedig, már csak azért is, mert egy mindent 
átfogó szisztémában jelentek meg alternatívaként, szükségkép
pen mindig magával a totalitással szembesülnek („...nem tu
dunk hozzányúlni a hatalomgyakorlás egyetlen pontjához sem 
anélkül, hogy abban a pillanatban ne az egésszel találjuk szembe 
magunkat [...]. Minden részleges forradalmi védekezés vagy tá
madás ily módon a munkásosztály harcához tartozik” -  mond
ta Deleuze az értelmiségről és a hatalomról szóló, Foucault-val 
folytatott beszélgetésben.)...

Ám rendkívül lényeges, hogy Deleuze és Guattari „hyper-mar- 
xizmusa” (Jacques Donzelot), „para-marxizmusa” (Jean-Jacques
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Lecercle) fontos hangsúlyeltolódást képez a marxizmus bizonyos 
ortodox változataihoz képest, illetve új szempontokat vezet be.

Először is, a történelem számukra nem egy megszakítatlan 
folytonosság, hanem az erőviszonyok közepette kialakuló töré
sek, esetleges szituációk sorozata, túl az egyetemes célszerűsé
gen. A Kapitalizmus és skizofrénia voltaképpen egy anti-történe- 
lemfilozófiát alakított ki. Nem utolsósorban maga a kapitalizmus 
is a rendelkezésre álló pénz és a „szabad”, termelőeszközeiktől 
megfosztott munkások összeütközésének korántsem szükség- 
szerű következménye (akárcsak az eredeti tőkefelhalmozás alea- 
torikus olvasatában az althusseriánusoknál). Deleuze és Guat- 
tari számára a tőkés társadalom, mint Marx számára is, maga a 
létrejövés, a különbségek megállíthatatlan teremtése, rögzíthe- 
tetlen dinamika („minden, ami szilárd volt, elporlik” -  hangzik 
a Kommunista kiáltvány klasszikus mondata). S ennek a létrejö- 
vésnek a gazdagsága az erőviszonyok sokrétűségének, kiszámít
hatatlanságának is köszönhető.

M ásodszor a felszabadulás nem a „magáért-való osztálytu
datnak” a kitüntetett értelmiség általi kikényszerítése, nem tu
datossá válás, nem a helyes reprezentációk segítségével kivívott 
eredmény, hanem új, autonóm életmódok teremtése itt és most. 
Ennél fogva felértékelődnek a szubracionális háborús gépezetek: 
a vágyat a freudo-marxizmusnál is mélyebben kell megragadni, 
szigorú határt kell vonni az ödipális szükségletek alanya és a va
lóban teremtő libidinalitás között, rá kell mutatni a termelés és 
a vágy elválaszthatatlanságára... Deleuze és Guattari prizmáján 
keresztül tekintve a kommunizmus nem lehet az elemző-tervez- 
gető gondolkodás műve, nem lehet egy majdan megvalósítandó 
ideálként kezelni, hanem csakis belső szökésvonalként, imma
nens törekvésként (vö. „a jövendő lacikonyhája” versus „a rend
szer maga hozza létre sírásóit”).

Harmadszor; a bővített tőkefelhalmozás logikája ugyan meg
bontja a határokat, mindent dekódol, ám ez a dinamika maga után 
vonja a reterritorializációt is: nemzet, család, állam, vallás... -  
Deleuze és Guattari ezért a neokonzervativizmus és a neolibe
ralizmus nászáról beszélnek. Márpedig a szerzőpáros számára a 
forradalom abszolút deterritorializáció, nem pedig felemás de
kódolás. A tőkés rendszer tehát az alá- és fölérendelések leépí
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tésével, a kreativitásnak való teret engedéssel, mindennek egy
azon síkon való egyesítésével, az identitások heterogenizálásával 
felszabadító erejű, ám a rendszer a jellegéből fakadó ellentétes 
irányulásokkal egyúttal a valódi termelés fékezése is (anti-pro- 
duction), azaz reaktív stabilizáció. A reterritorializáció nyomán 
megújult alakzatok nem a „hamis tudat” fejleményei, hanem a 
rendszer belső ellentmondásaiból fakadnak.

Negyedszer; ugyan megannyi alternatív törekvés létrejöhet, 
semmiképpen sem a munka a rendszer sírásója -  szöges ellen
tétben azzal, ahogyan a rendszeren belüli hegemóniára törő 
klasszikus munkásmozgalom és reprezentatív gondolkodói véle
kedtek. A munka nem más, mint a tőke önértékesítő folyamatá
nak szükségszerű aspektusa, ezért nem lehet a radikálisan mást 
megnyitó kulcs. Hogy a munka a szocializáció alapvető formája, 
ez a kapitalizmus jellegzetessége. A társadalmi gazdagság gyara
pításától eltérően a munka nem az immanens vágyakra irányul, 
hanem az absztrakt érték szaporítására szolgáló puszta öncél. A 
Munka és a Tőke gigantikus ellentmondásának taglalása helyett 
tehát úgy kell megragadni a kapitalizmus dinamikáját, mint e két 
mozzanat szükségszerű összefonódását -  nem állnak egymással 
szemben, hanem csupán különböznek. Az igazi szökésvonal így 
az, ami e logikán túl tud lépni. A munkások egykoron létezett 
szociokulturális önazonossága úgyis szertefoszlott a rendszernek 
a határokat lebontó természete folytán, másrészt pedig pontosan 
azon a funkción kell túllépni, amit a tőkejövedelem- és tőketu
lajdon-nélküliek töltenek be. Ennek szellemében olvashatjuk az 
Anti-Ödipuszban: „...az ellentét az osztály és az osztályonkívüliek 
(les hors-classe) között van”. Deleuze és Guattari így a munka el
utasításának szövevényes hagyományához is kapcsolódnak, kü
lönösen az olasz operaismo/Autonómia Operaia belátásaihoz.10

Végül pedig ötödször; a Deleuze és Guattari által felvázolt 
program többszörösen is túllép a hegelianizmuson: a haszon
talannak minősített kritika, a pusztán élősködő tagadás, az -  el
nagyolt, ezért üres -  ellentétekben való gondolkodás elvetésével.

10 Minderről részletesebben: THOBURN, Nicholas 2003. Deleuze, 
Marx and Politics. Routledge, London-New York (1. különösen a Re
fusal o f  Work című fejezet).
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A dialektikán túli gondolkodás a rendszeren belül kibontakozó 
szökésvonalakra figyel, mindarra, ami kisebbségi önaffirmá- 
ció. Teremteni kell, nem „ellenállni” (ez egyúttal a Foucault-val 
folytatott vita központi mozzanata is). A puszta ellenállás még 
tiszteli a létező térfeleket, és hajlamos megelégedni a puszta 
apellálással, valójában éppen azzal erősíti meg a fennállót, hogy 
követel vagy felró valamit -  paradox módon éppen az ellenállás 
erősíti meg azt, ami van. A kisebbségi teremtés viszont rögvest 
új horizontokat nyit meg.

*

„A kisebbség hatóképessége, hatalma, amely nem más, 
mint a partikularitás, kifejezési formáját, illetve egyetemes tu
datát a proletariátusban leli meg” -  nos, ezt a mondatot nem 
érthetnénk meg a szerzőpáros kapitalizmuselmélete nélkül. A 
Kafka-könyvben a „kisebbségi” és a „forradalmi” szinonimák 
(„kisebbségi vagy forradalmi irodalom” -  olvashatjuk többször 
is), sőt Deleuze és Guattari egyenesen minden irodalomnak az 
intézményeket meghaladó forradalmi feltételeiről beszélnek, és 
Kafkát úgy mutatják be, mint „a legidőszerűbb módon mene
külő, a szocializmusra, az anarchizmusra, a társadalmi mozgal
makra kapcsolódó” nomádot, majd a kereskedelmi, bürokra
tikus és gazdasági háromszögeket elemzik... Akit a kisebbségi 
írókat olvasva „nem ráz meg a politikai remegés, az mindent el
tol”, mondják, és hozzáteszik, hogy a teljes mértékben kollektív 
kisebbségivé válásban minden (mikro)politika.

Miként értelmezzük hát a proletariátusnak és a kisebbségnek 
az összekapcsolását? A proletár és a kisebbségi végső soron azo
nosak. Mindketten deterritorializálhatják a fennálló rendet, és 
mindketten egyfajta hiányt testesítenek meg az eleve adott kere
tekhez képest (nem véletlen, hogy A tőke első kötetében a „pro
letariátus” szó nem szerepel, Deleuze és Guattari pedig nagy 
erőszeretettel használják a „hiányzó nép” kifejezést): nem egzisz
tálnak, hanem sokkal inkább inszisztálnak. Mindkettejükben a 
társadalmi totalitás fejeződik ki, az uralom és az elvont kényszer 
megannyi viszonylata, ám helyzetük révén egyúttal kívül állnak 
az Egészen. Talán csak ezek az absztrakt szökésvonalak tudnak
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kitérni az absztrakt természetű kapitalizmus elől. Az eljövendőt 
immanens módon megelőlegező alanyiságról van szó, amely az 
egyneműsítő állami kényszerhez és a konfliktusokkal teli piaci 
versenyhez, a tőke önértékesítéséhez képest alternatív mozgáso
kat teremthet. Transzverzális törekvés, a határokat felbomlasztó 
nomadizmus. Az antikapitalizmus, amely nem a munkásosztály 
hatalmának növeléséért küzd, hanem pontosan a munkásosz
tály (és minden osztály) felszámolásáért, nem a munka felszaba
dításáért, hanem a munka alóli felszabadításért, a proletariátust 
úgy fogja fel, mint ami vanishing m ediator  -  nem adott és nem 
is fog létezni, tehát ennyiben csakis létesülés lehet, átmeneti ka
tegória, kisebbséggé válás. Formális jellegénél fogva lehetőség 
szerint magába foglal mindenkit, transzverzalitása, összekötő 
képessége, átjárhatósága ezt is jelenti. Nem homogén ugyan, 
és nincs középpontja, de egyesíti mindazokat, akik ugyanazon 
moláris körülményekből vonulnak ki az új viszonyok irányában. 
S amiképpen nem a munkának, illetve az őt megtestesítő osz
tálynak a „hatalmi tényezővé” avatása cél, hanem az ilyen viszo
nyok megszüntetése, nem a „burzsoává válás” (akárha ez lenne 
a természetesen fennálló tendencia, mintha a munkásosztály -  
mint Steinbeck fogalmazott ironikusan -  pusztán „ideiglenesen 
szegény burzsoázia lenne”), hanem az osztályok felfüggesztése, 
úgy a kisebbségit sem kell többségivé alakítani, hanem a kisebb
ségi-többségi hierarchiának mint olyannak kell nemet monda
ni. Szembeszökő a hasonlóság, amikor Marxnak a proletariátus 
végsőkig fokozott elidegenedettségéről, tragikus, sötét, kiürese
dett, eltárgyiasult létéről szóló fausti mondatait hasonlítjuk ösz- 
sze Bibó vagy Makkai Sándor kijelentéseivel a kisebbségi sors 
elviselhetetlenségéről, emberhez méltatlan, lelkileg lehetetlen 
voltáról. A méltatlan lét elutasítása, és az eljövendő affirmációja 
szorosan összekapcsolódnak.

Deleuze és Guattari számára nem az a cél, hogy a demokrá
ciának mondott rend által szegélyezett környezetben a „tocque- 
ville-i többség” -  mint holmi anomália -  ellensúlyozására létre
jöjjön az identitások gazdagsága, a partikuláris hangok hatékony 
hallatása, a gyengébbek védelmezése. Philippe Mengel úgy véli, 
hogy a kisebbségek felforgató lehetőségeinek túlértékelése a szer
zőpáros részéről szükségszerűen a demokrácia leértékeléséhez
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vezet. Ha a demokrácián a -  valójában szinte sosem számbeli -  
többség uralmát értjük, akkor valóban. A kisebbségi kakofónia 
akarása („hallgassuk meg még őket is”), a gettóbeliek iránti tole
rancia („tűrjük meg őket, ők is emberek”) vagy a pozitív diszkri
mináció („hadd kapják meg, nekik nehezebb”) mind a hierarchia 
tiszteletben tartásának alakzatai. Sokkal inkább az a kérdés, hogy 
mit lehet tenni pro m inoritáié éppen a kisebbségi lét megszünte
tése érdekében. A nemzeti kisebbségek, noha hajlamosak a több- 
ségi gyakorlat puszta visszatükrözésére, azért lehetnek kitünte
tett szereplők Deleuze és Guattari szerint, mert helyzetük folytán 
inkább hajlamosak a fennálló koordináta-rendszerrel való sza
kításra. Az alrendszerként értett kisebbségi, amint a számára 
mindig elnyomattatást, parazita-létet jelentő, többségi uralmat 
feltételező (nemzet)állami kötelékek és a strukturális kisebbségel- 
lenességgel járó piaci társadalmon túli föld felé irányul, szökés
vonallá, valódi kisebbségivé lesz, és ez a minorizálódás a többsé
gi hatalom logikájának, és egyáltalán, minden uralomnak a vége 
lehet. „Deleuze nyers kíméletlenséggel fogalmazza meg a dolgot: 
a kisebbségek számára a kapitalizmus szétverése a kérdés” -  
jelentette ki Éric Alliez, s ugyanezt mondhatnánk el az államról. 
Egy csoport kivonulásindexe annál nagyobb, minél kevésbé el
lenőrizhető a tevékenysége, minél találékonyabb az újszerű kap
csolatok teremtésében. Ez a stratégia túl van a többséghez való 
idomuláson, az inkluzív-asszimilációs kényszeren, ahogyan az 
exkluzív-gettószerű zártságon is. Mindeközben szem előtt kell 
tartanunk az útmutatást, miszerint: soha ne váljatok többségivé, 
vonuljatok ki a fennállóból... A kisebbségek csak a többséget ve
szíthetik, cserébe egy egész világot nyerhetnek.

(2012)
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A MUNKÁTLANSÁG DICSÉRETE

„Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem 
aratnak, csűrbe sem gyűjtenek -  mennyei Atyátok 
táplálja őket

(Mt 6,26)

A múlt nyomait meghökkentő távlatokba helyezni, a „jelen 
ontológiáját” az európai és az Európán kívüli kultúrtörténet rit
kán hivatkozott forrásainak közvetítésével megragadni, a testi
ség és az élet határhelyzeteit elemezni, szegénységünket virtu
ális bőségünk gazdagságával ütköztetni, felvázolni egy újszerű 
praxis lehetőségét... -  ezek az agambeni filozófia jellegzetességei. 
A megdicsőült test című írás magába sűríti az olasz gondolko
dó filozófiájának csaknem minden fontos elemét, ám erre az 
olvasó csupán az alig érezhető utalásjellegből következtethet. A 
rendkívüli horderejű szavak (használat, potencialitás, kiállítás, 
munkátlanság, közösségiség) mozgásba hozása tehát olyan ér
telmezést igényel, amely egyszerre tudja Agambent a jelenkor 
radikális kritikusaként és egy finom, pontos fogalmisággal ope
ráló filozófia kidolgozójaként értékelni.

Miért éppen a feltámadt test? Agamben hangsúlyozza, hogy 
a feltámadt test mindössze paradigmaként szolgál ahhoz, hogy 
megérthessük az emberi test etikájának és politikájának lehet
séges irányvonalait. Akár az agambeni filozófiára jelentős hatást 
gyakorló Foucault számára: a múlt genealógiája, illetve archeo
lógiája pontosan arra szolgál, hogy valóban kortársak lehessünk, 
hogy minél intenzívebben élhessük át a jelen sajátosságát és egy
ben alternatíváit. A ma sivárságát talán a múlttal is meg kell szé- 
gyeníteni, de az igazi cél: rámutatni a jelenben csíraként megbújó 
heterogén jövőre. A megdicsőült testről szóló eszmefuttatás vol
taképpeni célja az, hogy újrafogalmazza a saját testünkhöz való 
viszonyunkat, itt és most. A feltámadt test csak egyike az Agam
ben által nagy előszeretettel tanulmányozott testies határhelyze
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teknek. Idetartozik például az agambeni filozófia legismertebb 
alakja, a koncentrációs táborban élet-halál közt, a mezítelen 
biológiai szinten tengődő Muselmann is. A feltámadt test pedig, 
ha az örökkévalósághoz tartozik is, határhelyzetnek minősül a 
megszokott földi kerékvágás felől tekintve: az élet kiteljesedik, 
eléri tökéletességét, ám éppen az életfunkciók működése válik 
problematikussá, hiszen mire is szolgálhat a szaporodás vagy a 
táplálkozás a majdani paradicsombeli test számára? A feltámadt 
egzisztencia keresztülhúzza a testiség szokványos logikáját, an
nak újragondolására késztet. Agamben, aki egyébként a „kivé
teles állapot” jogi terminusának egy egész könyvet szentelt, ezt a 
kivételes testi állapotot azért elemzi, mert új fényt vethet poten- 
cialitás és funkcionalitás, használat és közösségiség viszonyaira. 
A megdicsőült test „az önmagát és az általánost is megmagyará
zó kivétel” (Kierkegaard), az elgondolásának segítségével, rajta 
keresztül ragadhatok meg az e világi test lehetőségei.

A szövegben két kifejezés lényegi szerepet kap, amelyek nélkül 
az agambeni írás mélyrétegei nem érthetők meg. A magyar for
dításban mindkét szó különösen furcsa hatást kelt, ám éppen ez 
segítheti elő, hogy az olvasó felfigyeljen e szavak terminusértékű 
használatára. Az egyik éppen a központi szerepet betöltő szó: 
a munkátlanság. Az agambeni inoperositá a francia désœuvre- 
m ent-m k  a megfelelője, amelyet Maurice Blanchot vezetett be 
a filozófiai használatba, de a kifejezés gyökerei Raymond Que
neau, Alexandre Kőjévé és Georges Bataille párbeszédéhez nyúl
nak vissza. A francia désœuvrement szótövének rokonai mind a 
munkára, a műre utalnak (például: ouvrage -  munka, dolog, mű; 
ouvré -  megmunkált, kidolgozott; ouvrer -  dolgozik, megmun
kál; ouvrier -  munkás, dolgozó, alkotó, szerző). Blanchot így ír 
Az irodalmi térben: „...a mű műve [lœuvre de lœuvre], amely 
minden jelentéstől, történelmi, esztétikai állítástól függetlenül 
kifejezi, hogy a mű van -  e pillanat csak akkor következik be, ha 
a mű önmagában úgy dönt, hogy vállalja annak próbatételét, ami 
mindig eleve lerombolja őt magát, s mindig helyreállítja benne 
a munkátlanság [désœuvrement] értelmetlen túláradását”.1 Az

1 BLANCHOT, Maurice 2005. Az irodalmi tér. Kijárat Kiadó, Bp., 30. 
(Az idézett mondatot tartalmazó fejezet Lőrinszky Ildikó fordítása.)
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ezt követő alfejezet címe: A munkátlanság mélye (La profondeur 
du désœuvrement). A magyar fordítói gyakorlatban akadt más 
javaslat is. Például Jean-Luc Nancy közösségiségre vonatkozó 
kifejezését -  la communauté désœuvrée -  így fordították le egy 
alkalommal: „tétlen közösség”.2 A désœuvrement lehetséges for
dításaként szóba kerülhet még a terméketlenség is. Mindazon
által a tétlenségként vagy a terméketlenségként való fordítás is 
meghatározó mozzanatától fosztaná meg az agambeni szöveget. 
Az, ahogyan a munkátlanság visszautal a munka fogalmára, lé
nyegi következményekkel jár. Másfelől pedig a tétlenségként, 
illetve terméketlenségként való fordítás azt sugallná, hogy erőt
len, visszafogott tehetetlenségről van szó, holott Agamben pon
tosan a virtualitásban rejlő végtelen bőségre kíván rámutatni.

A másik idegenül ható szó is fontos elődre támaszkodik: a 
kiállítás. Mi a jelentése annak, amikor Agamben úgy fogalmaz, 
hogy az üdvözültek kiállítják gyorsaságukat, vagy hogy egy 
feltámadt szerv kiállítja önnön képességét? A „kiállítási érték” 
(Ausstellungswert) fogalmát Walter Benjamin alkotta meg, s ez 
a terminus azt az értékformát hivatott kifejezni, amely a hasz
nálati érték és a csereérték kettősségén túl található.3 Például az 
eredeti, rituális közegéből kivont, múzeumban elhelyezett műal
kotás immár használaton kívül van, de esetében a csereérték fo
galma is alkalmazhatatlan, mert nem a társadalmilag szükséges 
munkaidő nyomán ítéljük meg a jelentőségét. Agamben, aki 
mellesleg az olasz Benjamin-összkiadás szerkesztője volt, azért 
hozza mozgásba ezt a terminust, hogy megragadhassa a feltá
madt test lehetőségeit. A megdicsőülés ugyanis akkor állítja ki a 
testiséget, a szerveket, a képességeket, amikor már elszakadtak 
eredeti összefüggésüktől, amikor eredeti rendeltetésük már irre
leváns. Márpedig Agamben számára éppen a diszfunkcionalitás 
hozza el az új, radikális használat idejét.

*

2 BADIOU, Alain 2010. A század. Typotex Kiadó, Bp., 265. (Mihan- 
csik Zsófia fordítása.)

3 Agamben a profanáció kérdése kapcsán elemzi a „kiállítási érték” 
fogalmát: AGAMBEN, Giorgio 2008. A profán dicsérete. Typotex Ki
adó, Bp., 139.
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Kezdetben vala az Úr, teljes magányában. Valószínűleg ép
pen az egyedüllét unalma sarkallhatta arra, hogy létrehozza -  
szórakozás gyanánt -  a világot. Mindenesetre belefogott a te
remtésbe: a vízébe, a földébe, a növényekébe, a csillagokéba, az 
állatokéba... Végül megalkotta az embert is. Miután jól végezte 
dolgát, a hetedik napon megpihent, s talán ezt a legnehezebb 
elképzelnünk. De hát nem nyilvánvaló, hogy miről van szó? 
A világunk munka eredménye, az Űr pedig kimerült munkás. 
Nem véletlen, hogy a rabbinikus irodalom némely szöveghe
lyei szerint az isteni munkátlanságot megismétlő sabbaton  való 
szemlélődés megelőlegezi, sőt sürgeti, csaknem elhozza a mes
siási időt. Az isteni fazekas által teremtett hetedik nap egészen 
különös alkotás, pontosan az alkotáson túli megalkotása révén -  
meghaladja azt, amitől mindnyájan szívesen megszabadulnánk: 
a mindig vesződéssel járó teremtést, a verejtékes igyekezetei, a 
valamit mindig feláldozó befektetést, a kimerültséget és a mun
ka gyötrelmét. Eszerint a szombat nem puszta pihenőnap, az 
alkotás felfüggesztése, hanem az eljövendő messiási kor megelő
legezése. Franz Rosenzweig a szombat eredendő kétirányúságát 
hangsúlyozta A megváltás csillagában. Azt, ahogyan a szombat 
egyidejűleg mutat a múlt és az eljövendő kor irányába, emlé
kezik és anticipál: a munkátlansággal végső soron a teremtésbe 
beíródott megváltást ünnepeljük. „Mi más is lenne hát a meg
váltás, mint az, hogy a kinyilatkoztatás és a teremtés megbékél 
egymással! S mi más lenne az első és elengedhetetlen előfeltétele 
az ilyen megbékélésnek, mint az ember világban végzett mun
kája utáni nyugalma. [...] A nyugalomnak megváltást kell jelen
tenie, nem pedig erőgyűjtést az új munkához”4 -  írta a dialó
gus filozófusa. Ha valamikor szó esik is a munka kötelességéről, 
amellyel a közösségnek vagy az Úrnak tartozunk, nyilvánvaló, 
hogy a munka büntetés és kínszenvedés. Az Űr a következőket 
mondta Ádámnak a Paradicsomból való kiűzetéskor: „...a föld 
átkozott lesz miattad. Fáradsággal szerzed meg rajta tápláléko

4 ROSENZWEIG, Franz: A megváltás csillaga, III. rész, első könyv -  
A szent nép: a zsidó év. URL: http://www.szombat.org/archivum/ 
franz-rosenzweig-a-megvaltas-csillagaiii-resz-elso-konyv-a-szent- 
nep-a-zsido-ev-1352774061 (2013. 10.01.)

185

http://www.szombat.org/archivum/


dat... Arcod verítékével eszed kenyeredet...” (Tér 3,17-19). Ám 
a büntetés megkétszereződik, mert Ádám ivadékát, vagy leg
alábbis a választott nép tagját az Ür akkor is megbünteti, ha nem 
tiszteli az ünnepnapot, amely túl van a munkával való eredendő 
büntetésen. Jól ismertek a szombaton végzett munkára vonatko
zó tilalmak a judaizmusban, a munkátlanság pedig nem csupán 
a szombatra terjedt ki: elegendő, ha eszünkbe jut, ahogyan Jair 
Lapid izraeli pénzügyminiszter nemrégiben azt követelte az ult
raortodox haredim  közösségtől, hogy illeszkedjen be a munka 
modern rendszerébe... Mindenesetre utánoznunk kell Urun
kat, megpihenő teremtőnket, az eljövendő Messiás pedig már 
bennünket fog utánozni, a mi önfeledt munkátlanságunkat. A 
munka Ádám legfőbb büntetése, a legkevésbé elviselhető teher, 
de azokat is meg kell büntetni -  akár halálra kövezéssel - ,  akik 
miatt a Messiás eljövetele későbbre halasztódik.

A keresztény egalitarizmus -  a judaizmushoz hasonlóan -  
igyekezett hozzájárulni ahhoz, hogy a fizikai munka ne legyen 
megvetés tárgya, s ebben részben sikeres is volt. Hiszen Jézus 
közönséges ács volt, Péter genezáreti halász, Máté a páriasors
ban tengődő vámszedők közül került ki, Pál pedig sátorkészí
tőként kereste kenyerét... Ugyanakkor a fizikai munka „reha
bilitációja” sosem jelentette a munka dicsőítését, s a munka 
nem volt a társadalmi integráció meghatározó mércéje. Az 
önfenntartás, életünk megbecsülése kötelező volt, de a munka 
nem feltétlenül. Amikor némely, a tisztán szemlélődő életmód
dal szakító szerzetesrendben mégis kifejezetten megkövetelték 
a munkát (óra et labora -  hangzik a klasszikus Benedek-rendi 
jelszó is), ez a követelmény mindenekelőtt a -  foucaultiánusan 
szólva -  önmagaság-technikák és szubjektivációk alkotóeleme 
volt, tehát a munka mint az aszkézis fegyelmező eszköze valami 
egészen más elérésére szolgált. Másképpen: nem a munkát m a
gát tartották értékes tevékenységnek, hanem úgy vélték, hogy 
a lustaság teret ad a bűnnek. A munka tartalma, a haszon és 
a siker irreleváns volt a szerzetesek számára a megvalósítandó 
célhoz képest, a meggazdagodást pedig az összes keresztények 
esetében nehezményezték, természetesen etikai perspektívából. 
Még Blaise Pascal is úgy tartotta, hogy az e világi munka túlsá
gos nagyratartása a hiúság és a lehető legrosszabb értelemben
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vett ravaszkodás jele. A történelemtudomány művelői elhagyni 
tűnnek a Max Weber kijelölte ösvényeket, és egyre inkább meg
kérdőjelezni látszanak a protestantizmus jelentőségét a munká
hoz való viszony radikális átalakítását illetően (azt állítják, hogy 
a transzformáció már korábban megtörtént), ám a keresztény
ség alapvető attitűdjéről alkotott képet ők sem változtathatják 
meg. A keresztények a sabb at-ö rökséget is továbbvitték azzal, 
hogy a hetedik napot a munkátlanság napjának tekintették, s 
árulkodó a tény, hogy Angliában még a 19. században is büntet
ték a vasárnapi munkát. Mindenki az eljövendő munkátlanság 
idejére készült...

A még korábbi, kevésbé hierarchikus és horizontálisabban 
elrendeződő közösségekben hiába is keresnénk a munka m o
dern rendszerének megfelelőit, sehol sem bukkanhatnánk rá
juk. Tünetértékű, hogy e közösségek nyelvében a mai értelem
ben vett „munka” jelentései nem léteztek, ahogyan nem létezett 
a többi -  rokonsági, vallási... -  intézménytől elkülönülő, önálló 
gazdasági szféra sem. Polányi Károly azt sugallta, hogy ezek
ben a közösségekben a társadalmi gazdagság gyarapítása nem 
volt alávetve gazdasági motívumoknak, hanem a reciprocitás, 
a felhőtlen öröm, az elismerés vagy a nem-gazdasági versengés 
kedvéért foglalkoztak vele, a premodern gondolkodóknak pedig 
eszébe sem jutott, hogy kidolgozzák a létfenntartás elméletét, 
hiszen magától értetődő funkcionalitásról, evidenciáról volt szó, 
s nem kellett az ezen túlnyúló hatékonyságot vagy produktivi
tást kitűzni célul. Amikor meg kívánta cáfolni azt a tézist, m i
szerint a „vadak” gazdasági okok miatt háborúztak szüntelenül, 
Pierre Clastres azt hangsúlyozta, hogy a „primitív gazdaságok” 
nem a puszta fennmaradást, a túlélésért folytatott napi küzdel
met és a szűkösséget jelentették. Az élvezet, a szabadidő, a bőség 
civilizációról beszélt...

A hierarchikusabb viszonyok kialakulásával nem a mun
ka dicsőítésének társadalmai jöttek létre, hanem éppenséggel 
a munka megvetésének társadalmai. így például a görög po
liszban a munka alantas tevékenységnek, a mezítelen életet új
ratermelő háztartás, a rabszolgalét és az alacsonyabb rendűek 
sajátjának számított, a szükségszerűség, a kényszer, az erőszak, 
a repetitivitás, az unalom, a természettel való néma metaboliz-
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mus közegének. Ezzel szemben a polisz nyilvános fényében az 
egymással egyenlők találkoztak, s a beszélgetés, a disszenzus- 
nak is helyet adó érvelés volt a köztük levő összetartó erő -  a 
bios politikos felülmúlta a puszta élet korlátoltságát, felszabadult 
a politika „előtti” közeg, az oikos sötétségének terhe alól. Sza
badnak lenni tehát annyi volt, mint nem a munka szférájában 
tartózkodni. Agamben is hangsúlyozza, hogy a „munkátlan” 
az argos legmegfelelőbb fordítása. »Leisured gentleman« -  ev
vel a jó  angol dzsentriszóval írja le Leó Strauss Platón ideálját: 
a munkátlanság édenkertje (amelynek az ára: szellem, vagyon, 
hatalom) az egyetlen szóra érdemes kiváltság.”5 Megannyi pla
tóm szöveghely tiltja a kézműves munkát (és a kereskedelmet) a 
szabad emberek számára, s Platón gyakran leszögezi, hogy a lel
kűket a fizikai gyötrelmekkel tönkretevő munkások képtelenek 
a filozófiára és a többi magasabb rendű tevékenységre is. Nincs 
ez másként Arisztotelésznél sem. Az ókori görögöknél a mun
ka megvetése az egyenlőtlenségek elmélyülésével vált csak erő
teljesebbé, de lényeges, hogy alapvető strukturális tendenciáról 
volt szó. Hiszen a görögök mindössze megismételték azt, amit 
Georges Dumézil az indoeurópai társadalmak háromosztatú 
(tripartite) rendszerének nevezett: papok-harcosok-fizikai tevé
kenységet végzők (szuverénnel kiegészítve vagy nélküle). Cice
ro éppen olyan megvetéssel szólt a fizikai munkáról és a bér
munkáról, mint Platón vagy Arisztotelész, és a kétkezi munkát 
a rómaiak is alapvetően az alacsonyabb rendűek és a rabszolgák 
tevékenységének tartották, arisztokráciájuk fő foglalatossága 
pedig az otium és a hélium volt, a pihenés és a harc. A feudá
lis társadalmak -  a kereszténység egalitárius szelleme ellenére 
is -  az általános indoeurópai társadalomszerkezetet ismételték 
meg: oratores-bellatores-laboratores. Noha a fizikai tevékenysé
get végzők az organikus egész részei voltak, csakis megvetésben 
lehetett részük, s az általános szavazati jogért és más jogokért 
folytatott, még a 20. században is elnyúló küzdelmek szintén azt

5 TAMÁS Gáspár Miklós: Its All Over Now, Baby Blue. Antikommu- 
nizmus ma. URL: http://www.rednews.hu/az-elmelet-gyakorlat/ 
default/its-all-over-now-baby-blue-antikommunizmus-ma.html 
(2013. 10. 02.)
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mutatják, hogy milyen súlyú örökségtől kellett megszabadulni. 
Az indoeurópai nyelvek mind ezt a viszonyulást tükrözik: a né
met Arbeit a fizikai munkának kitett árvára vonatkozott, a latin 
laborare a rabszolgák és a láncra vertek szenvedését volt hivatott 
kifejezni, a francia travail és a spanyol trabajo a latin tripalium- 
ból ered, amely a korbácsot jelölte, az orosz robota szótöve pedig 
a szláv rob... A munka tehát szerencsétlenség, a szabad emberek 
egészen egyszerűen nem dolgoznak.

A munkátlanság fogalmát Agamben évezredes, sokrétű ha
gyománnyal szembesülve dolgozhatta ki. Ahhoz azonban, hogy 
a fogalom minden árnyalatát észlelhessük, látnunk kell, hogy 
a 20. századi filozófia miként gondolkodott a munkátlanság- 
ról. Elegendő csupán az agambeni filozófiára -  a már említett 
Foucault meglátásait leszámítva -  talán legnagyobb hatást gya
korló szerzőkön végigtekinteni, hogy szembesülhessünk egy 
nagymérvű törekvés keletkezéstörténetével. Heidegger így ír 
egy helyen: „a materializmus lényegét nem az az állítás képezi, 
hogy minden csak anyag, hanem az a metafizikai meghatározás, 
mely szerint minden létező a munka anyagaként jelenik meg. 
A munka újkori-metafizikai lényege gondolatilag már Hegelnek 
A szellem fenom enológiája  című könyvében előrevetített, mint a 
feltétlen előállítás [Herstellung] magát elrendező folyamata, azaz 
mint a valóság eltárgyiasítása a szubjektivitásként tapasztalt em 
ber által.”6 A létfelejtés az érdektelített alanyiság tevékenysége 
tekintetében azt jelenti, hogy a létezők az előállítás felől vannak 
értékelve. A munka, mint ami -  hagyományosan -  a tapintás 
erőszakos érzékének tevékenysége, lényegénél fogva lehetetle-

6 HEIDEGGER, Martin 1994. Levél a „humanizmusról” = Uő: „...köl
tőien lakozik az em ber..V álogatott írások. T-Twins Kiadó-Pompeji, 
Bp.-Szeged, 145. A heideggeri munkabírálat egyik lehetséges forrá
sa (Jünger Der Arbeiter című művének ambivalens hatása mellett) 
az a Nietzsche, aki a 19. századot a munka évszázadaként határozza 
meg. Nietzsche szerint a művészettel eltöltött idő a kor számára a 
munkaidőhöz viszonyított puszta maradék (1. MA II. WS 170: KGW 
IV. 3, 261). Nietzschéről -  mint a munka kritikusáról -  ír Mihailo 
Duric Nietzsche-könyvében, az Umetnost u dóba rada című alfeje- 
zetben (DURIC, Mihailo 1984. Nice i metafizika. Prosveta, Beograd, 
275-289).
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níti el a lét önkéntes megmutatkozását, elrejtetlenségét. Noha a 
Lét és idő  ben Heidegger élesen bírálta a metafizika eltárgyiasító 
jellegét, amely a létet a használati eszköz munka utáni kéznélle- 
vősége szempontjából értékeli, és igyekezett bevonni a jelenva- 
lólétet a világbeli praxis összefüggéseibe, az igazán karakterisz
tikus heideggeri mondatok maga az előállítás ellen irányulnak. 
A lét felfénylését ezek szerint a megmutatkozásra való passzív 
ráhagyatkozás teszi lehetővé, s a munka a lét elárulása.

Agamben számára szintén rendkívül fontos Georges Bataille 
a munkát mint társadalmi termelést a modern célracionalitás 
kontextusában magyarázta. Értelmezésében a kapitalizmus által 
létrehozott termelékenységeszmény az élet minden mozzanatát 
a termelés-újratermelés körforgásába szorítja be. Az önmaga 
céljává váló termelés a szükségszerűség birodalma, a világ szür- 
kítő varázstalanítása, a végességről, az önmagát a határhelyzetek 
excesszusaiban kiteljesítő alanyiságról, a Szent tapasztalatáról 
való megfeledkezés. Bataille weberi-nietzschei ihletésű moder- 
nitásbírálata a sikerorientált, haszonoptimalizáló cselekvéssel 
a pazarlást, a luxusszámba menő fogyasztást szegezi szembe, 
amely kívül kerülhet a termelékenység gépezetén. A munkát - 
lanság fogalmának megelőlegezőjeként, a négativité sans em ploi 
magasztalójaként Bataille a fölösleges, improduktív tevékenysé
get dicséri. A létezés bataille-i gazdaságtanában „...a szuvereni
tás és a munka erői tűznek össze egymással...”7 -  s ez pontosan 
azt jelenti, hogy a szükségszerűségen túli szabadság tapasztalata 
a munka termelékenységén túl húzódik.

Hannah Arendt is azért fejezte ki újra és újra a nosztalgiáját 
a görög polisz politikai tere iránt, mert a munkán túli szabadság 
közegét látta benne. Azonban nála ez a nosztalgia a modernitás 
kritikájával jár együtt, s a cselekvésnek az újkor óta elmélyülő 
válsága -  az ő olvasatában -  a politika mint a közöttiség sza
badságterének, mint az értelemképző polilógusok közegének 
eltűnése. A politika immár, az arendti diagnózis szerint, nem a 
világról való közös gondolkodás, a világért való közös felelős

7 HABERMAS, Jürgen 1998. Az erotizmus és az általános gazdaságtan 
között: Bataille = Uő: Filozófiai diskurzus a modernségről Helikon 
Kiadó, Bp., 178.
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ség autonóm célszerűséggel bíró szférája, hanem a puszta élet 
újratermelésének eszköze. Az embert mint animal laboránst, 
mint munkavégző lényt határozzák meg, mint önnön pőre lété
nek ismétlésen alapuló, gépies előállítását. A munka az arendti 
gondolkodás értelmezésében a politikának, azaz szabadságunk 
tulajdonképpeni horizontjának a hiánya.

Végül pedig a Soha ne dolgozzatok! tüntető jelszavát a falak
ra véső szituacionisták (Debord egyszer egyenesen azt sugallta, 
hogy ez a jelszó testesíti meg a minimális programjukat) elem
zései azt sugallták, hogy a csereérték önállósult dinamikája foly
tán többé nincs használat. A kapitalizmusban az egyes részeket 
kiüresíti az egészben való létük, a konkrét áru az össztársadalmi 
gépezet kiszolgáltatottjaként tűnik el a viszonyok sokaságában, 
az átlagforma burkában. Minden áru az egész függvényében 
reszket, megannyi hasonmásának társcselekvője, s így a munka
erő is csupán az általános fényözön előállítására szolgál. A cél
racionalitás parancsai által vezényelt spektákulumtársadalom, 
Debord szerint, a munkát mint a vak gépezetet újratermelő esz
közt zsákmányolja ki, az élet pedig maga is áruvá lett, önmagáról 
mond le a bérmunka nekropoliszában. A szituacionisták a város 
mint megannyi alternatív lehetőséget kínáló tér újraértelmezé
sekor többek között azért elevenítették fel a baudelaire-i kószáló 
képét, hogy olyan stratégiákra mutassanak rá, amelyek alterna
tívaként szolgálhatnak a gazdasági szükségszerűséggé lefoko
zott élet számára. Debord és Asger Jorn a szituacionista művek 
létrehozásakor igyekeztek minél kevesebb munkát befektetni a 
vállalkozásba, maga Debord pedig nagyon keveset írt és alko
tott. S feltétlenül meg kell említeni az emberi test Vaneigem által 
kidolgozott energetikáját, amelyben a munka a gyönyör és a kre
ativitás lehetőségének elszívója.

Mindezek mellett Agamben számára kiemelkedő jelentő
ségű lehetett a munkátlanság olasz tapasztalata. Vajon miért lett 
a rifiuto dél lavoro, a munka elutasítása az olasz operaismolAu
tonómia Operaia egyik fő jelszava? Nos, a munka elutasításának 
gondolata mögött a klasszikus munkásmozgalom, illetve az or
todox marxizmusok teljes újraértékelése rejlett (ami nem jelenti 
azt, hogy ne fedezhetnénk fel ezek repedéseiben a majdani olasz 
következtetések megelőlegezését). Az alapvető logika így hang-
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zik: míg a tőkés függ a munkástól mint teremtő szubjektumtól, 
addig a munkás, legalábbis amióta lezárult a munka tényleges 
alávetése a tőkének (reális szubszumció), a tőkés nélkül is létez
het. A szigorú értelemben vett érték és az értéktöbblet a munkás 
hozzájárulása nélkül nem létezhetne, így aztán a munkás-tőkés 
viszonyban neki van primátusa, s a tőkés végső soron csupán a 
munkafolyamat mellett tanyázó puszta élősködő. Ebből a szem
pontból a proletariátus nem az elvont, tőle függetlenül működő 
gépezetek áldozata, hanem elsődleges szereplő. Mario Tronti pe
dig egyenesen így fogalmazott: „kezdetben vala a munkásosz
tály osztályharca” -  s ez a szubverzív gyakorlatok során többek 
között a munka lassításának, a szabotázsnak, az engedetlenség
nek a stratégiáit jelentette (a wobbliesy az Industrial Workers o f  
the World hatása itt meghatározó). Az objektivista marxizmust 
(melyet válsághelyzetben még a Wall Street piaci elemzői is nagy 
előszeretettel használnak) a szubjektivista marxizmus váltja fel, 
aminek nyomán a gazdasági jelenségek már nem a sorsszerű
én felfogott kapitalizmus törvényeinek megnyilvánulásai, azaz 
e prizmán keresztül a bér, a pénz vagy a profitráta is a proletár 
szubjektivitás közreműködésének, nyomásgyakorlásának, har
cának eredményeként jelenik meg. A „mi?” elemző kérdését a 
„ki?” eleve aktivista kérdése váltja fel. A marxizmus koperni
kuszi fordulatának nevezik ezt, s ettől kezdve a kizsákmányolt- 
ként, eltárgyiasultként, elidegenedettként leírt tömeget felváltja 
a rendkívüli erőforrásként, együttműködő közösségként, affir- 
matívan felfogott munkásosztály. John Holloway szerencsés szó- 
használatával: Faust helyett Assisi Ferenc. A munka elutasítása 
jelszó pedig azt jelenti, hogy a munkás szakít a tőke kiszolgálásá
val, megszabadul az élősködők által működtetett gépezet részé
nek lenni. Vagy nietzscheánus értelmezésben: a munkás az Űr, 
ő a teremtőerő, aki nem parazitaként válik mértékadó hatalom
má, akiben az élet önmagát affirmálhatja. Mivel a tőke logikája 
a munkás teremtőerejétől függött, a munkás közreműködése hí
ján összeomlik. Senki nem fog ügyet vetni rá.

Látnunk kell azonban, hogy a rifiuto dél lavoro a munkának 
mint olyannak a bírálata is. Az operaismolAutonómia Operaia 
a rendszerellenes baloldalnak azon rendkívül gazdag hagyomá
nyához illeszkedik, amely Lafargue „hedonista marxizmusától”
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(Kolakowski) Bob Black munkaellenes anarchizmusáig („Világ 
proletárjai, engedjétek el magatokat...”) húzódik. Itt különösen 
fontos, hogy a történelmi materializmus gyakran hajlamos volt 
megismételni a termelékenység tömjénezését, amely a politikai 
gazdaságtan sajátja volt, a klasszikus munkásmozgalom pedig a 
munkás prométheuszi, vörös kalapácsos képével nem kevésbé 
magasztalta a munkát, mint megannyi más mozgalom, a náciz
mustól a szociáldemokráciáig. így például Lenin számára a szo
cializmus végső soron a kapitalizmus beteljesítése, sőt annak 
intenzifikációja.8 A termelési viszonyok ugyan megváltoznak, 
állítólag többé nincs kizsákmányolás, ám maga a termelés nem 
változik, legfeljebb még őrületesebb tempóban halad tovább. A 
szocializmus voltaképpen a termelékenységgel való aszketikus 
számítgatás -  ez a tendencia jelenik meg a taylorizmus iránt ér
zett lenini csodálatban és a „polgári lustaság” ostorozásában. A 
munkásoknak meg kell tanulniuk intenzíven dolgozni, az egész 
társadalomnak gyárrá kell válnia, amelyben az önfeláldozás és a 
fegyelem lesznek a legfőbb erények. Tehát a tulajdoni viszonyok 
újszerűek, de a kapitalista munkaetika végső soron változatlan. 
Ezzel szemben a humanista-romantikus antikapitalizmusban, 
például Fromm esetében, a bírálat fő tárgya az elidegenedett 
munka. Az új típusú munkára való áhítozás annyit tesz, mint 
olyan termelésre vágyni, amely inkább szellemi jellegű (s ezzel 
Fromm megismétli a szellem és a testi munka évezredes hierar
chiáját), amelyben az egyén kiteljesítheti magát, realizálhatja 
képességeit. Az elidegenedés modelljével összhangban értelme
zett munka az elveszett kincs, az autentikus nembeli lényeg, az 
önkiteljesítés közege, amelyhez vissza kell térnünk. A konkrét 
munkát szembeállítják az absztrakt munka anonimitásával. 
Nyilvánvaló, hogy a konzervatív kritika is csupán azért áradozik 
a minőség forradalmáról, hogy a munkát még hangosabban di
csőíthesse. A termelékenység lenini akarása és a humanista-ro

8 Itt jelentős mértékben támaszkodunk a következő fejtegetésre: 
WEEKS, Kathi 2005. The Refusal of Work as Demand and Perspec
tive = Murphy, Timothy S.-Mustapha, Abdul-Karim (eds.): Resis
tance in Practice. The Philosophy o f Antonio Negri. Pluto Press, Lon
don, 109-136.
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mantikus minőségnosztalgia végső soron kiegészítik egymást: 
Lenin több és intenzívebb munkát szeretne, Fromm pedig jobb 
és szellemibb, az önmegvalósításra alkalmasabb munkát.

Ehhez képest a mindkét fél számára hivatkozási alapként 
szolgáló Marx azt is bírálta, ahogyan a konkrét munkafolyama
tok zajlanak, a Grundrisse híres-nevezetes fejtegetései a gépekről 
pedig egyenesen arra a kapitalizmusbeli tendenciára mutatnak, 
amely a munkaidő redukcióját eredményezheti, s mintha az el- 
jövendőt előkészítő mozgalomnak csak erre az immanens lehe
tőségre kellene rákapcsolódnia. Nem a munka felszabadítása a 
cél, hanem a munka alóli felszabadítás. „Az alapfeltétel a mun
kanap megrövidítése”9 -  olvashatjuk A tőke harmadik kötetében. 
Hogy a munka a központi társadalmi kategória, a szocializáció, 
az emberek (és a dolgok) közti közvetítés alapvető közege -  ez 
a kapitalizmus kizárólagos jellegzetessége. A kapitalizmusról be
szélni annyi, mint górcső alá venni azt a bizarr társadalmi formá
ciót, amelyben milliók és milliók idegenítik el munkaerejüket, 
amely így a tőke önértékesítésének, egy tőlük merőben idegen 
folyamatnak az eszközévé válik. Az eredeti tőkefelhalmozás vé
res korszaka során a közjavaktól és a szociokulturális környe
zetüktől megfosztottak, „...a tulajdon nélküliek sokkal inkább 
hajlottak arra, hogy csavargók, tolvajok vagy koldusok legyenek, 
mintsem munkások”10 -  olvashatjuk a Grundrissében. A munka 
elutasítása, a munka rendszerének való ellenállás tehát ott lük
tet már a kapitalizmus első fázisában, az általa hontalanná tett 
néptömegekben is. Az állami össztőke eredeti felhalmozása sem 
zajlott kevésbé erőszakosan a szovjet típusú államkapitalizmu
sokban. A szökésvonalak már a kezdetben megvoltak, hiszen a 
bérmunkára való természetes hajlam nem létezik. S ez a marxi 
mondat implicit módon arra is utal, hogy csak a közvetlen poli
tikai erőszak által lehetett a munka rendszerébe kényszeríteni a 
néptömegeket: a szegénység kriminalizálásával és megbélyegzé
sével, a munkátlanok mértéktelen büntetésével... Mindeközben a 
liberális klasszikusok olyan népről álmodoztak, amelynek összes

9 MARX, Kari 1974. A tőke. III. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 773.
10 Idézi: CLEAVER, Harry 2000. Reading Capital Politically. Calverts 

Press, London, 85.
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tagja dolgozik majd: Bentham azzal bizonyult „progresszívebb- 
nek” Locke álmodozásaihoz képest, hogy úgy vélte, elengedő, ha 
a proletár gyerekek csak négyéves korban kezdenek el dolgozni, 
nem pedig háromévesen... A történelmi-néprajzi leírásokból jól 
tudjuk, hogy a paraszti közösségek gyakran az év egyharmadát 
ünnepléssel töltötték, sőt Kautsky olyan angol faluról is beszá
molt, amelyben évente 240 ünnepnap volt. Valóságos hajsza folyt 
hát e közösségek ünnepei ellen minden eredeti tőkefelhalmozás 
során, a francia forradalmárok pedig (akik egyébként betiltották 
a koldulást és a munkások szabad társulását) egyenesen tíznapos 
„hetet” kívántak bevezetni, amelyen csak egyetlen nap szolgálta 
volna a pihenést. A tőkés viszonyok kiépítésével párhuzamosan 
jött létre az a korábban sosem létezett előítélet, hogy a munka 
minden társadalmi gazdagság forrása. Miközben Locke szívesen 
látta volna a hároméves gyermekeket is a munkagépek mellett, 
azt állította, hogy a dolgokba befektetett munka az előfeltétele a 
tulajdonhoz való természetes jognak, s ő volt az első gondolkodó, 
aki azt állította, hogy a munka az értékek központi forrása. Eb
ben a korszakban jött létre a gazdaságtan is a m orál Sciences vé
dőburka alatt, és a munka vált benne központi kategóriává. Hogy 
a fiziokraták és Adam Smith a munkát tehették meg a kiinduló
pontnak, ennek az eredeti tőkefelhalmozás előidézte strukturális 
változások képezték a feltételét. A kor antinomikus világképében 
az ember mindenekelőtt világteremtő-prométheuszi hom ofaber, 
s csak azután a tőle idegen, aszubjektív, személytelen folyama
toknak kiszolgáltatott piaci szereplő.

A kapitalizmus teljes nóvumot jelentett a társadalmi tér és 
idő szerveződése szempontjából, hiszen bevezette a munkahely 
és a háztartás, illetve a munkaidő és a szabad idő világos különb
ségét, ezek mind kevésbé keveredtek. A munkának pedig immár 
primátusa volt a tér és az idő szempontjából is: a „nem-munka” 
helye a munkahelytől függött, a „nem-munka” ideje a munka
időtől függött (majd csak a munkatársadalom válsága, a rugal
mas tőkefelhalmozás korszaka bolygatja meg erőteljesen ezeket 
a határvonalakat). Az élet igazodik a munkához, nem fordítva. 
Az árutermelés társadalma minden szférát és intézményt a mun
kára való tekintettel egyenlít ki, az alapvető küzdelmek pedig a 
munkamegosztás és a munkához kötődő jogok körül folynak...

195



Az is radikálisan újdonságszámba ment, hogy minden „hivatás” 
munkaként jelent meg: a katolikus pap, a háborúba készülő ka
tona, a gyakorlott zongorista, az ifjú blogszerkesztő és a gyári 
szakmunkás. Ők mind munkásnak minősülnek, feltéve, hogy a 
tevékenységük valamely tőke önértékesítésének aspektusa. Nin
csen köztük kasztos-rendi hierarchia, ugyanazon immanencia- 
síkon helyezkednek el. A munka fogalma már régen nemcsak a 
fizikai munkát jelenti, hanem akármire vonatkozhat. Szenvedé
lyes harcok folynak még azért is, hogy munkaként ismerjék el 
azokat a tevékenységeket is, amelyek eddig a „nem-munkának”, 
a tőke számára közvetlenül nem produktív közegébe tartoztak: 
a házimunkát, az idősekről való gondoskodást... Márpedig még 
mindig vannak társadalmi szférák, amelyeket le lehet igázni. A 
munka fogalma üres forma lett, amelyet bármi betölthet, csak 
járuljon hozzá a tőke önértékesítéséhez.

Az élet vagy a bérmunkában áldozza fel magát, vagy a mun
kanélküliek élet és nem-élet között ingadozó nyomorúságában 
gyötrődik, s eközben még bűnösnek, parazitának is érzi magát. 
Vagy eladod munkaerődet -  mint kalandor entrepreneur - ,  és 
lemondasz a szabad időről, vagy munkanélküli maradsz, és 
képtelen leszel szükségleteid szabad kielégítésére, mindkettőt 
meg fogod bánni. Vagy felajánlod magad egy szerződésben, és 
a kiismerhetetlen rizikótársadalom állandó bizonytalanságban, 
rettegésben tart a munkahelyedet illetően, vagy munkanélkü
li maradsz, és minden holnap bizonytalan jövő lesz számodra, 
mindkettőt meg fogod bánni. A kapitalizmus dinamikája úgy 
alakítja a társadalmi munkamegosztást, hogy egyre keveseb
ben dolgozzanak -  az új munkaarisztokrácia tagjaiként -  m i
nél többet és minél inkább munkamániásán. A rugalmassá tett 
munkaidő azt is lehetővé teszi, hogy a bérmunka által támasz
tott kötelességek a szabad idő utolsó zónáit is felszámolják, 
idegösszeomlások és az antidepresszánsok iránti magas kereslet 
közepette. „Egyetlen uralkodó osztálynak sem volt a történe
lemben ennyire szabadság nélküli és szörnyű élete, mint a M ic
rosoft, a Daim ler-Chrysler vagy a Sony üldözött menedzsereinek. 
[...] Csak a munka bálványának közönséges szolgái, pusztán az 
irracionális társadalmi öncél funkcionális elitje. [...] A reklám- 
ügynökségek, a szórakoztatás hadseregei, a vállalati pszicholó
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gusok, az imázstanácsadók és a drogdílerek felelősek az értelem 
teremtéséért”11 -  így hangzik a Krisis csoport munkaellenes ki
áltványának kíméletlen diagnózisa. Amikor még van energia, 
még nincsen pénz, a munka társadalmára való készülődés el
rabolja az időt az élettől -  amikor már van pénz, nincsen idő 
és energia az életre -  amikor pedig legvégül már van idő, már 
hiába van pénz, mert nem maradt energia. Arbeit macht nicht 
frei. A munka második természetünkké lett kategóriájának fog
lyaként a munkához való jogért, vagy a méltó körülmények kö
zött végigdolgozott munkanapért küzdöttünk mindaddig, míg a 
kései kapitalizmus fel nem számolta a rendszerrel párhuzamo
san létezett, némi ellenállásra képes ellentársadalmakat. Ma már 
azért küzdünk magányosan és fogcsikorgatva, hogy legalább 
zsákmányoljanak ki bennünket, abban bízunk, hogy a piac to
vábbra is képes lesz szimulálni újabb és újabb szükségleteket, a 
munkaidő mennyisége pedig évtizedek óta nem csökkent. S van 
ennél lejjebb is. Ezek már a minden kompromisszumot elvető 
Tiqqun mondatai: „...mi egy olyan generáció tagjai vagyunk, 
[...] amely sosem számított nyugdíjra, munkahelyi jogokra, még 
kevésbé a műnkkhoz való jogra. Amely még csak nem is »pre- 
kárius«, ahogy a balos aktivisták leghaladóbb elemei szeretik 
nevezni, hiszen ez azt jelentené, hogy a munka világához -  azaz 
jelen esetben ennek széteséséhez -  való viszonyunk alapján hatá
roznánk meg magunkat.”12 Kizökkent az idő.

Márpedig az operaismolAutonómia Operaia -  két világ, a 
klasszikus munkásmozgalom és a kései kapitalizmus határán áll
va -  „a munka elutasítása” jelszavával a munkát mint szenvedést 
utasította el, mint ami legfeljebb szükségszerű rossz. Számukra a 
szabad idő mennyiségének növelése a társadalmi felszabadulás 
magától értetődő alapeleme volt. Hiszen a társadalmi és egyéni 
gazdagság tulajdonképpeni mértéke nem a munkaidő, hanem 
az a szabad idő, amellyel rendelkezünk: a nem-munka, a mun-

11 Manifest gegen die Arbeit. (Gruppe Krisis) URL: http://www.krisis. 
org/1999/manifest-gegen-die-arbeit (2013. 10. 01.)

12 Az eljövendő felkelés. (Láthatatlan Bizottság. Szamizdat) URL: http:// 
rednews.hu/a-kozelgo-felkeles/default/a-kozelgo-felkeles.html 
(2013. 10. 03.)

197

http://www.krisis


kátlanság. Az olasz teoretikusok olyan társadalom keletkezésére 
mutattak rá, amelyben a munkaidőt minimalizálni lehet a tech
nikai és szociokulturális fejleményeknek köszönhetően. Szaka
dék választja el ezt a stratégiát a pusztán a munkások önigazgatá
sáért, az elidegenített munkafolyamat ellen küzdők ideológiájától 
(„...hogy a tőke ellen küzdhessen, a munkásosztálynak először 
önmaga ellen kell küzdenie, mert ő maga is tőke”). Ugyanakkor 
ne feledjük -  az olasz mozgalmakat elemezve - ,  hogy esetükben 
még a jóléti állam válságának idejéről volt szó, a „teljes foglal
koztatottság” korának utolsó szakaszáról.13 Hallgassuk meg az 
egykori álláspontját teljesen feladó Antonio Negrit ezzel kap
csolatban: „...többé nem lehetséges a klasszikus szabotázs vagy a 
luddita elutasítás, mert a dolgok kellős közepében vagyunk. Ma
napság a munkás a munkaeszközeit a fejében hordja -  hogyan 
lehetne hát elutasítani vagy szabotálni a munkát? Öngyilkosnak 
kéne lennünk? A munka a mi méltóságunk. A munka elutasítása 
elképzelhető volt a fordista társadalomban, de ma mind kevés
bé elgondolható. Létezik a munka vezérlésének elutasítása, ez 
azonban valami egészen más.”14 Tekintsünk itt el az immateriális 
munka Negri-féle elméletétől, amely ezeknek a mondatoknak a 
hátterében áll, és kíséreljünk meg röviden választ adni a kérdés
re: jelenthet-e még bármit a munka elutasítása?

A válaszadásban segítségünkre lehet az értékkritikai isko
la roppant szövevényes hagyománya. (Ezt a lehető legtágabban 
értelmezzük: „ezoterikus” Marx, I. I. Rubin, E. Pasukanisz, a 
frankfurti iskola bizonyos elemei -  különösen az Adorno-Hork- 
heimer-féle Kiáltvány - ,  Neue Marx-Lektürey Jean-Marie Vin- 
cent, André Gorz, Moishe Postone, valamint a Krisis csoport és 
az Exit! -  az utóbbiak francia, illetve angol követőivel.) Ennek a 
hagyománynak a kiindulópontja ugyanis az, hogy a munka nem

13 Franco Berardi -  „Bifo” egyenesen azt állítja, hogy a neoliberális rend
re jellemző rugalmas, bizonytalan munka a munka elutasításának 
stratégiájára való reakcióként jött létre. A rifiuto del lavoro a társa
dalmi nomadizmus kalandját is jelentette, azt, hogy a fiatalok nem 
hajlandók egy egész életre elköteleződni egyetlen munka mellett.

14 Idézi: THOBURN, Nicholas 2003. Deleuze, Marx and Politics. Rout- 
ledge, London-New York, 192.
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transzhisztorikus-antropológiai kategória, hanem kizárólag a 
kapitalizmusban létezik, s e rendszer meghaladásával eltűnhet a 
történelem színpadáról. Nem pusztán a munkaidő csökkentésé
ről, a bérmunka felszámolásáról és a konkrét munkafolyamatok 
jelentős átalakításáról van szó, hanem arról, hogy a munka mint 
olyan szerepe semmissé lehet. A legradikálisabb értékkritikai di
agnózis szerint az élőmunka arányát minimálissá zsugorító m ik
roelektronikai forradalom (melynek nyomán rendkívüli mértékű 
értékcsökkenés következett be, a termelés terén történő innová
ciók meg gyorsabban haladnak, mint a termékek terén történő 
innovációk, s nincsen olyan tőkeexpanzió, amely ezt utolérhet
né) a -  szigorú, strukturális értelemben vett -  munkát végképp 
anakronisztikussá tette. „Csakugyan, a munkának végre nincs 
méltósága!” Ez azt jelenti, hogy a társadalmi gazdagság gyarapí
tásának jelenlegi termelékenységi fokán (a munkaszervezés, az 
automatizált-robotizált technika és a szociokulturális viszonyok 
mostani szintjén) a kapitalizmus mint az önállósult holt munka 
felhalmozásán alapuló elvont gépezet végképp passé  lett, a szün
telen zajló, tömeges emberi termelés immár nem elengedhetetlen 
a szükségleteink kielégítése számára, sőt egyenesen az útjukban 
áll. Már réges-régen nem a szükségleteink miatt dolgozunk ilyen 
sokat és ilyen intenzíven, hanem csak az absztrakt érték repre
zentánsait állítjuk elő. Noha a tőke kísérteties önértékesítő folya
matai a javak és a szolgáltatások eszméletlen mennyiségben való 
felhalmozását, a társadalmi vagyon lenyűgöző bővülését idézik 
elő, a rendszer -  lényegi ellentmondásai okán -  csak a munkaidő 
növelésére és a strukturális munkanélküliség, a „fizető állások 
szűkösségének” elmélyítésére képes, s ezért a gazdagság is egyre 
kevésbé értékesíthető: nincs idő és/vagy nincs pénz a fogyasz
tásra, miközben a munkaerő önfenntartásának költségei egyre 
alacsonyabbak. A munka társadalmának válsága természetesen 
az árutermelés válsága is. A „humántőke” a tőke öncélként téte
leződő szaporításának nélkülözhetetlen része, lehetetlen nélküle 
a tőke önértékesítése, ez a rendszer alapvető korlátja -  a munka 
elutasítása pontosan ennek mondhatna nemet, nem bohém-he
donista praxis gyanánt, hanem közösségi tett formájában.

*
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A munkátlanság agambeni fogalma mögött tehát a 20. századi 
filozófia munkára vonatkozó kritikáit és az olasz tömegmozgal
mak törekvéseit sejthetjük. Ám Agamben sajátos irányba hajlítja 
a munka bírálatát. A feltámadt testben, az általa hivatkozott teo
lógusok szerint, a szervek függetlenednek a fiziológiai funkciótól, 
és kiállítják önnön képességüket. Amikor Agamben arról beszél, 
hogy a táncoló test cél és szükségszerűség nélkül mozog a térben, 
teljesen világossá válik kapcsolódása a célracionalitás kritikájá
nak örökségéhez (ehhez ráadásul csatlakozik a gépiesség bírálata: 
„...az igazi technika abban a pillanatban kezdődik, amikor az em
ber szembe tud szállni a gépek vak, ellenséges automatizmusá
val...”). A megszokott céloktól, a bevett funkcióktól függetlenített 
szervek és tárgyak nem hiábavalóak, éppen általuk válik lehetővé 
egy új használat. A munkátlanság először is egy hátrafelé tett lé
pés, a szokványos tevékenység felfüggesztése. Agamben számá
ra rendkívül fontosak azok a szöveghelyek, ahol Arisztotelész a 
pozitív potencialitás gondolatát vázolta fel, a lehetőségnek azt a 
típusát, amely nem pusztán az aktualitás „előttje”, hanem önálló 
erőforrás (ahogyan a potentia  is az alulról építkező hatalmat je 
lölte az európai gondolkodásban). Agamben hősei mind ennek 
a potencialitásnak az alakjai: Melville figurája, az „I prefer not 
to” mondatot ismételgető Bartleby, aztán a koncentrációs tábor
beli M uselmann  mint az ellenállás maximuma... Hasonlóképpen 
a megdicsőült test is a szervek képességét, potencialitását állít
ja ki.15 Agamben azonban nem áll meg a célracionalitás kikap
csolásánál, a puszta passzivitásnál (1. a heideggeri kéznéllevőség 
kapcsán elmondottakat: „...ez azonban nem jelenti az eszköz más 
használatát, csupán a minden lehetséges használaton kívüli jelen
létét fejezi ki, amit a filozófus a lét manapság uralkodó elidegene
dett szemléletéhez hasonlít...”). A munkátlanság éppen az újsze
rű, soha-nem-volt, váratlan használat forrása. Egészen más, mint 
egy cél eszközeként való igénybevétel. Ám a munkátlanság nem 
is tehetetlenség, hanem a virtuális képességek bőségének kinyil
vánítása, amely retrospektív módon az egykori célszerűségre is új

15 A megdicsőüléssel való foglalkozás ihletője az a Bataille lehet, aki a 
la consumation de pure gloire kifejezéssel élt. A profanáció szintén 
fontos szerepet játszik a francia gondolkodónál.
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fényt vet, így tehát az új használat az egykori igénybevétel igazsá
ga. A Nápolyban tartózkodó Sohn-Rethel által leírt „tönkrement 
dolog” vagy a megdicsőült székelés ebben a jelentéskörnyezetben 
nyeri el értelmét. Mégis, Agamben profán olvasata nehezménye
zi a teológiai eszmefuttatásokkal kapcsolatban, hogy bennük a 
munkátlanság -  legyen akár a vasárnapi, akár a feltámadt testé -  
csupán az isteni munka dicsőítésére szolgál. Ehelyett Agamben a 
mezítelen földi test etikáját és politikáját vázolja fel.

Meghatározóak Agamben utalásai arra, hogy a használat, m i
vel egy képesség mutatkozik meg benne, csakis közös lehet, és 
nem egyéni vagy privát jellegű. A kortárs olasz filozófiában má
soknál is fellelhető hasonló jellegű törekvés. A már említett An- 
tonio Negri például az új típusú, immateriális munka elméletét 
kidolgozva arról beszél, hogy a kognitív-affektív együttműködés 
olyan termékeket eredményez, amelyek már eleve közösségi je l
legűek, és csak a teremtésen erőszakot téve lehet őket kisajátí
tani.16 Ebben a munkában nincs egyéni tagadás, csak együttes 
affirmáció. Negri már Spinoza-értelmezésében úgy fogalmazott, 
hogy végső soron minden társadalom eleve demokratikus je l
legű, mert közös, mindenki által osztott javaknak köszönhetően 
működik (például nyelv). A ferences mozgalomra való hivatko
zás Negrinél és Agambennál is jelen van, s olyan közösségiségre 
utal, amelyben a birtoklástól független használat a döntő. Míg 
a fogyasztás a tárgy megsemmisítését vonja magával, tehát ne- 
gáció, addig a használat a közös gazdagság megőrzése, amely 
túl van a puszta funkcionalitáson. Az agambeni munkátlanság 
így egyúttal a használat kommunizmusa is. A szervek és a tár
gyak saját potencialitásukat állítják ki, képességeik mindaddig

16 Fontos, hogy a közös használatra való hivatkozás Negrinél is a po- 
tencialitás filozófiájának újragondolásával jár, a Commonwealth sze
rint például a szegénység nem hiány, hanem lehetőség (NEGRI, An- 
tonio-HARDT, Michael 2009. Commonwealth. The Belknap Press 
of Harvard University Press, Cambridge, 11). Ugyanakkor Negri 
Agamben-kritikájában kifejezi távolságtartását az elveszett haszná
lati érték agambeni keresésével szemben (NEGRI, Antonio 2007. 
The Discreet Taste of the Dialectic = Calarco, Matthew-DeCaroli, 
Steven [eds.]: Sovereignty and Life. Stanford University Press, Stan
ford, 124).
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ismeretlen bőségét, és ez a kiállítás mindenki rendelkezésére áll. 
Mindenekelőtt a közös használat „kommun”.

Ugyanakkor rá kell mutatnunk bizonyos feszültségekre az 
agambeni gondolkodásban, amelyek a kiállítás benjamini fogal
mának igénybe vételéből erednek. A modernitás előtt, Benjámin 
szerint, a műalkotás rituális funkciójának betöltésével rendel
kezett használati értékkel. Ranciére joggal hívta fel a figyelmet 
arra, hogy Benjáminnál keveredik a szent szekularizációjának 
és a használati érték csereértékké való átalakulásának elbeszé
lése, hogy a műalkotás aurájának eltűnéséről szóló benjamini 
narratíva ingadozik „...a művészet materialista magyarázata és 
profán teológiává való alakítása között. így lehetséges, hogy a 
kultikusból a kiállításiba való átmenetről szóló benjamini elmé
let ma három rivalizáló beszédmód számára is támaszul szolgál: 
a művészet miszticizmusát demisztifikáló modernséget hirde
tőnek, annak, amelyik a művet és a kiállítási teret a láthatatlan 
megjelenítéseinek szent értékeivel ruházza fel, de annak is, ame
lyik az isteni jelenlétének letűnt idejét a magára hagyott ember, 
a »láthatóságnak kitett lény« idejével állítja szembe.”17 Agamben 
ugyan kifejezetten hangsúlyozza, hogy számára a megdicsőült 
test csupán paradigma, és felrója a teológiának, hogy az üdvö
zöltek munkátlansága valójában éppen egy munka, az isteni 
teremtés dicsőítése, ám a kiállítás fogalmának jelentése nála is 
ingadozik. Más tanulmányaiban Agamben arról ír, ahogyan a 
muzealizáció közszemlére teszi, kiállítja a már nem használha
tó tárgyakat, tereket, s a turisták a használatra való képtelenség 
miatt zarándokolnak, bámulva a réges-régen elmúlt életeket. 
Vagy arról szól, hogy a pornográfiában és a divatbemutatókon 
a szentként kezelt testek kiállítása zajlik, ami ellehetetleníti az 
új használat keresését. A kapitalizmusban minden, „...ami nem 
használható, az vagy a fogyasztás, vagy a látványos kiállítás szfé
rájába kerül”.18 Másfelől azonban, mint láthattuk, a feltámadt 
test pontosan azért került Agamben figyelmének középpontjá

17 RANCIERE, Jacques 2009. Esztétika és politika. Műcsarnok Non- 
profit Kft., Bp., 17.

18 AGAMBEN, Giorgio 2008. A profán dicsérete. Typotex Kiadó, Bp., 
124.
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ba, mert elszakadhat a célszerűségtől, a funkcionalitástól, mert 
kiállíthatja önnön képességeit. A megdicsőült test egy monda
tában pedig egymás mellé szorul a pornográfiabeli és a médiá
ban megjelenő test kiállításának bírálata, illetve annak dicsérete, 
ahogyan az immár inaktív nemi szervek kiállítják a szaporodás 
képességét. A kiállítás fogalmának hangsúlyozása éppen úgy je 
lentheti a célracionalitás kényszereitől megszabadult autonóm 
kifejezés gondolatát, mint az eredeti életösszefüggéseiből kisza
kadt testiség, a puszta látványosság kritikáját. Agamben a tiszta 
ellenállás, a képességek virtualitásának filozófusa is lehetne, ám 
a rendeltetés nélküli eszközt rögvest új használat felé tereli, a po- 
tencialitás máris aktualitássá válik, a munkátlanság új teremtés
be csap át. A profanáció éppen a használatba való visszahelyezés.

Vajon a munkátlanság fogalma rendelkezik elegendő kriti
kai erővel? Minél inkább elveszettnek érezzük a valóságot, annál 
inkább hajiunk az eredeti, a természetes, a valós, az igazi iránti 
nosztalgiára. Ám a visszaszerzés stratégiái sosem bizonyulhat
nak elegendőnek. Vagy kiállítjuk az elveszett valóságot, és a ré
gen elmúlt élet távol marad a jelenbeli használat szükségletétől, 
vagy féktelen fogyasztásba fogunk, és a valóságot egyben meg 
is semmisítjük a bekebelezésével. A tulajdonképpeni valóst a 
muzealitás és a csereérték viszonylatai csakis elvéteni tudják, s ő 
maga, úgy tűnik, megmarad extra com m ercium . Baudrillard volt 
az, aki az autenticitás túlkínálatát, a valóságjelek beözönlését, 
az identitásért szavatoló védjegyek, az „ilyen vagyok!” örömét 
biztosító árucikkek gazdagságát árulkodónak, tünetértékűnek 
vélte. Vajon az elveszett használat iránti agambeni nosztalgia 
milyen helyet foglal el ebben a kontextusban? A célracionali
tás gépiességének, a sikerorientált funkcionalitásnak bírálója
ként Agamben a munkátlanságot tartja az ellenállás esélyének. 
A hanyatlóban levő ünnep vagy a játék azért válnak fontossá a 
számára, mert a kapitalizmus logikáját meghaladó világot kínál
nak. Agamben a „cél nélküli célszerűséget” kívánja beemelni a 
mindennapiságba, egy új, esztétizált testiség és egy új, esztéti- 
zált tárgyiság létrehozásával, túl művészet és élet ellentétén.19

19 Nem véletlen, hogy a munkátlanság agambeni gondolata a művé
szetek számára is kiaknázható. Például ahogyan Lehmann a gesz
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Az autenticitás zsargonja, az igazi fellelésének vágya Agambent 
is megkísérti („az igazi technika abban a pillanatban kezdődik, 
amikor...”). A korai Baudrillard így fogalmazott: „...a funkcioná
lis tékozlás mítosza (»a személyre szabott bőség«) mögött, amely 
valójában az ember szorongatottságát rejtegeti, vajon nem haj- 
lik-e az ember még mindig inkább a világ diszfunkcionalitása, 
mint egyre fokozódó funkcionalitása felé?”20 A célracionalitás 
szükségszerűségei közepette tengődő társadalom mindig meg
teremti a diszfunkcionalitás privát és nyilvános paradicsoma
it is, ahol önfeledten üdülhet. A haszontalanság felfüggeszti a 
munkát, megvásárolható vigaszként szolgál a haszonoptimalizá
lásban elfáradó élet számára, és éppen így teszi alkalmassá a ter
melékenységben való még hatékonyabb részvételre. A pihenés 
csupán a munka folytatása más eszközökkel, a diszfunkcionali
tás dicsérete bennreked a tőke logikájában. Mégis, az agambeni 
munkátlanság nem csupán holmi felfrissülés, lezser sziesztázás 
a termelésnek szánt időmennyiségek között, hanem a potencia- 
litás erejét felhasználó új használat. A megsemmisítő fogyasztás 
Szküllája és a pusztán látványszerű kiállítás Kharübdisze között 
evezve Agamben olyan használatot kínál, amely a közös praxis 
új alakzataival kecsegtet. Vajon a teremtő munkátlanság akarása 
hatékony lehet, míg maga a termelés változatlan marad?

*

Blanchot számára a munkátlanság (désœ uvrem ent) az iro
dalmi szöveg bőséges értelemképződését, az instrumentalizált 
jelentéshasználat korlátaitól megszabadult, lehetőségekkel teli 
kifejezés túláradását jelentette. Barthes nem véletlenül beszélt a 
műről (œuvre) a szövegre való áttérésről, értelmezésében ez a

tus szerepét értelmezi a posztdramatikus színházban a potencialitás 
agambeni fogalma segítségével (LEHMANN, Hans-Thies 2009. A 
posztdramatikus színház. Balassi Kiadó, Bp., 197).

20 BAUDRILLARD, Jean 1987. A tárgyak rendszere. Gondolat, Bp., 
153. Baudrillard maga is -  mindenekelőtt Bataille követőjeként -  a 
termelékenység kritikusa, de egyúttal a termelés sémáját a szimulá
ció sémájával felváltó kor diagnosztája is.
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munkátlanítás a kódok és jelentések sokaságának affirmálása -  
a szöveg sokrétű szervezőelvei végtelen befogadást eredmé
nyeznek, az írott potencialitása kimeríthetetlen. Bataille szerint 
Kafka számára az írás bűnös aktus volt, a társadalommal való 
szembehelyezkedés, a gyermekkor számítgatás nélküli örömei
hez való visszatérés, pontosan azért, mert a munka rendszerén 
kívül található. Kafka egy alkalommal tizenöt nap szabadságot 
vett ki, csak azért, hogy „engedelmeskedni tudjon az írás leg- 
magasztosabb követelésének”. Olyan időbe kell átmenni, mond
ta, „amelyben nincs munka”. Aki ír, egy másik világ polgárává 
válik, határsértő, immár nem az uralkodó társadalom hatékony 
csavarja, hanem az önmagáért való írás haszontalan szabadsá
gában él. Mindent egybevetve: írni annyi, mint elköteleződni a 
munkátlanság mellett. A megdicsőült test maga is egy munkát - 
lanság eredménye, a lehetőségek sokaságával. Túldeterminált 
szöveg, amely társadalmi mozgalmakkal és a munka szigorú kri
tikáját végző filozófiai hagyománnyal a háta mögött kínál utakat 
az értelmezés számára. Úgy alkotja az alkotáson túlit, hogy a 
gondolkodás már a gondolkodás tárgyának gyakorlása legyen. 
A munkátlanság mintha már nem is csak a jelenben rejlő he
terogén jövő lenne, hanem meg is valósulna. Egy ilyen írással a 
Messiás bármikor betoppanhat.

(2011)
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III.





KÍSÉRTŐ MINDENNAPISÁG
A kartéziánus értelem vizsgálatához

A PREFILOZÓFIA REDŐZÉSE

Vajon felfüggeszthetjük a mindennapi ént? Vajon létrejöhet 
egy fogalom a naivitás, a természetesség kritikájának munkája 
nélkül? Vajon a mindennapisághoz való viszonyulás szükség
szerűen része a filozófia önértelmezésének?

Ügy tűnhet, hogy a filozófia megalapozása kimondatlanul is 
egy olyan döntést feltételez, amely -  túlságosan magától értető
dően -  eleve elkülöníti a filozófiát attól, ami megelőzi: a prefi- 
lozófiától. A filozófiáról eszerint nem lehet hitelesen megnyi
latkozni egy külső pozícióból, benne vagyunk már azzal, hogy 
fogalmilag elgondoljuk. „Mi a filozófia?” -  már ez az elemi kér
dés magával sodorja a kérdezőt, a kérdés tárgyához köti, egészen 
az azonosulásig, amikor a kérdés tárgya és a kérdező pozíciója 
már egybeesnek. A filozófiai és a prefilozófiai beállítódás között 
tehát diszkontinuitás van, melynek nyomán hátat lehet fordítani 
a mindennapiságnak és bálványainak. Nincs az a küszöb, nincs 
az a fokozatos átmenet, nincs az a liminális közvetítés, amely
nek révén e beállítódásokat egymás mellett tárgyalhatnánk. Igen 
egyszerű a képlet: ahol van filozófia, ott megszűnik a minden- 
napiság, ahol mindennapiság van, ott -  egyelőre -  nem létezik 
filozófia. A mindennapiság tere a filozófián kívül található, ide
gen, megzabolázandó, vad, félelmetes tartomány. Filozófiával 
foglalkozni mindenekelőtt annyi, mint elhagyni az árnyakkal 
teli barlangot a napfény kedvéért, a túlságosan szűk ablakkal 
rendelkező szobát egy végtelennek tűnő táj érdekében, a nyelvi 
tévelygésektől hangos piacteret a fogalmi szigor végett, a dog
mák bemutatására használt színházat a szabad szellemek tanyája 
vagy az előítéletekkel terhelt törzset a felvilágosult polisz ked
véért. És egyáltalán, a filozófia nem más, mint elhagyás, felül- 
múlás, deterritorializálás, valóságos kivonulás egy másik terület 
elérése céljából. Kárt okozni a butaságnak, az iróniát vagy az
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ideológiakritikát bevetve leleplezni, megalázni a mindennapisá- 
got -  ez csupán egy eltérő helyzetből lehetséges.

Azonban előbb-utóbb kénytelenek vagyunk tudomásul ven
ni a filozófia és a prefilozófia összefonódását. Parmenidészt 
értelmezvén Heidegger a „redő”, a „hajlat” (Faltung) kifejezést 
használta, hogy leírja a lét és a nem-lét, a tudás és a nem-tu
dás kereszteződését. Hiszen egyfelől a tudás is magában foglal
ja a puszta vélekedés ismeretét, sőt feltételezi, másfelől a doxa  
is valamiképpen viszonyul azokhoz, akik tudnak, és a véleke
dés birodalmában tengődök is kimondhatják olykor-olykor a 
tudás meghatározó szavait: „lét”, „Egy”, „igazság”... Az is meg
történhet, hogy gorombán kinevetik a tudatlanok barlangjába 
visszatérőket, és akár meg is ölhetik őket... Másrészt már Par- 
menidésznél feltűnik egy alternatív doxay amely a tudás kiegé
szítőjeként viszi közelebb a józan észt az igazsághoz. Minden
esetre a filozófia visszatekintő értelemadásának a hajlat, a redő 
reflexióját is tartalmaznia kell. Ennek a belátásnak az elfogadá
sával viszont a prefilozófiai álláspont elhagyása többé nem egy 
ugrás eredményének számít, a mindennapiság immár a filozófia 
lehetőségeként értelmeződik. Mintha a filozófia a mindennapos 
beállítódás immanens lehetőségeiből keletkezne, mintha a fo- 
galmiság csíraként lapulna ott is, ahol sosem számítanánk rá, s 
egészen váratlanul törne fel, hogy burjánzani kezdjen... Vegyük 
sorra ennek a megközelítésnek néhány mintáját. Arisztotelész: 
minden ember természeténél fogva törekszik a tudásra. Hegel: 
a közvetlen adottságok tagadása, az általános felé való irányulás 
az érzéki bizonyosság legsajátabb szükségszerűsége (az „ez”, az 
„itt” és a „most” már eleve megszüntetve-megőrzöttek A szellem  
fen om en o lóg iá jám k  nyitánya szerint); noha az abszolút tudás 
távolodott el leginkább a természetes tudattól, meghatározása 
szerint mégis a kezdeti bizonyosság termékeny megismétlése. 
Husserl: a filozófia felfüggeszti a világ előzetes adottságába ve
tett naiv hitet, zárójelezi a prereflexív beállítódást, de a vele való 
szakítás feloldódik a mindennapiság elgondolásában, az életvi
lág fenomenológiai megragadásában. Heidegger: az ontológiá
nak szem előtt kell tartania a lét preontologikus megértését, a 
mindennapiságot. Gramsci: nem lehet egy metapozícióból vég
rehajtani a kapitalizmus bírálatát, ennek ugyanis a forradalmi
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munkásosztály eleve meglevő, spontán filozófiája öntudatos 
kifejtésének kell lennie (és Gramsci megy el a végsőkig egyete
mesen inkluzív, egalitárius állításával: minden ember filozófus). 
A hajlatnak, a redőnek ezek az alakzatai a prefilozófia protofilo- 
zófiai mozzanataira utalnak. így már nem lehet a diszkontinui
tás metaforáival leírni a filozófia és a prefilozófia viszonyát, nem 
szakadásról vagy törésről van többé szó, hanem körről. A termé
szetes beállítódáson való túllépés voltaképpen a mindennapiság 
elmélyítése, radikális önértelmezése. Amint pedig a doxa  elleni 
küzdelem túlontúl erőszakossá válik, mintegy ellenreakcióként 
máris megjelenik a mindennapiság rehabilitálásának igénye, a 
filozófia és prefilozófia szükségszerű cirkularitását hangsúlyoz
ván, emlékeztetvén a filozófiát elvághatatlan gyökereire. M in
dent egybevetve, a filozófia autentikus önértelmezése nem nél
külözheti a mindennapi én elgondolását.

Amennyiben a filozófia és a prefilozófia között feltétlen foly
tonosságot állapítunk meg, azt is sugalljuk egyúttal, hogy azok 
a filozófiák is szükségszerűen visszautalnak a mindennapiságra, 
amelyek ennek nincsenek tudatában, sőt letagadnák még a min- 
dennapisággal való távoli rokonságot is. Egy óvatos interpretáció 
azonosíthatja a mindennapiság nyomait abban a filozófiában is, 
amely magát a természetes beállítódás teljes felfüggesztéseként 
értelmezi. Ahogyan a redőzés sem növeli meg egy ruhadarab 
felületét, és nem is válhat le róla, csupán összetettebbé formálja, 
úgy a filozófia sem függetlenítheti magát teljesen a mindennapi- 
ságtól, inkább csak bonyolultabbá teszi. Ám miként a redő sem 
idomul szolgai módon a test kontúrjaihoz, a filozófia is szert te
het bizonyos szabadságra a feltételeihez képest.

A K IM O N D A T L A N , A F E L SZ ÍN  
ÉS A M IN D E N N A P I ÉN

Azonosítani a mindennapiság nyomait abban a filozófiában 
is, amely magát a természetes beállítódás teljes felfüggesztése
ként értelmezi -  úgy tűnik, hogy az efféle interpretáció a latens, 
a szövegek felszínén túli jelentések feltárása. Descartes írásaiban 
gyakran megjelenik a rejtőzködés stratégiájára való utalás. Nap
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lójának első bejegyzésében felhagy a passzív néző szerepével, 
a színpadra lép, mint fogalmaz: „álarcban lépek elő” (larvatus 
prodeo).1 Tizennégy évvel később, amikor a Mersenne számára 
íródott levélben a békés, meghitt élet iránti vágyát fejezi ki, Des
cartes idézi Ovidius mondatát, miszerint az élt jól, aki rejtőzköd
ve élt (bene vixity bene qui latuit).2 Ezek a megjegyzések képezik a 
végső bizonyítékait a leleplezés hermeneutikájának, amely Des
cartes műveit a kimondatlan lényeg felől olvasta. Henri Gouhier 
szerint, aki elkészítette a francia Descartes-recepció tipológiáját, 
az értelmezők egy áramlata Descartes mondatait mintegy ketté
osztotta: azokra, amelyekben a szándékolt értelem közvetlenül 
nyilvánul meg, és azokra, amelyekben egy még feltárandó érte
lem bújik meg. így például a 19. század uralkodó Descartes-ér- 
telmezése Descartes-ot vallásellenes fizikusnak tekintette, aki -  
mint Charles Adam fogalmazott: -  „kettős játékot játszott”. Ez 
az olvasási stratégia végül Maximé Leroy könyvében kulminá- 
lódott, aki az álarc motívumát már a könyve címével (Descartes, 
le philosophe au masquey 1929) is a figyelem középpontjába állí
totta. Az álarcos filozófus paradigmáját pedig még Leó Strauss is 
megtámogatta a premodern filozófiai művek ezoterikus, eretnek 
aspektusával kapcsolatos eszmefuttatásaiban. Ezekben Descartes 
is olyan filozófusként jelenik meg, mint aki a társadalmi üldözte
tés közepette kénytelen volt elrejteni fő gondolatait.3

A leleplezés hermeneutikája kétellyel viseltetik a szövegfelszín 
iránt, és a közvetlen értelem mögötti gazdag hátteret hangsúlyoz
za. E hermeneutikai stratégia szerint a descartes-i életmű olvasa
takor pontosan a tiszta stílus hinterlandja a lényegi. Azonban a 
kimondatlan feltárásának igénye nem csupán bizonytalan, koc
kázatos vállalkozás, hanem a kimondott, a felszín leértékelésének

1 AT I., 285-286.; AT X., 213. (A Descartes szövegeire való hivatko
zások a következő kiadványra utalnak: ADAM, Charles-TANNERY, 
Paul [eds.] 1996. Œuvres de Descartes. Vrin, Paris.) Vö. NANCY, 
Jean-Luc 1979. Ego sum. Flammarion, Paris, 74.

2 AT I., 285-286. (Az idézet Ovidius Tristiájából származik: III., IV., 
25.)

3 STRAUSS, Leó 1952. Persecution and the Art o f  Writing. The Uni
versity of Chicago Press, Chicago, 33.
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veszélyét is jelenti. Maga Descartes is felhívta a figyelmet arra, 
hogy tévedés azt gondolni, hogy nyomást gyakoroltak volna rá, 
vagy nem írhatott meglátásainak megfelelően.4 A gyanú regiu- 
si hermeneutikájának maga Descartes szegezte szembe a textus 
gazdag felszínét. A „mély interpretáció” terméketlenségét szem 
előtt tartván Gouhier is arra a következtetésre jutott, hogy visz- 
sza kell térnünk a szövegek szó szerinti értelmezéséhez.5 Az igazi 
kihívás voltaképpen nem a sötétbe burkolózó háttér, a titkos, lap
pangó tartalom, hanem a tökéletesen sima síkság, amelyre nem 
vetül egyetlen árnyék sem. A felszín archeológiája elvonatkoztat 
a szerzői szándék állítólagos tisztázatlanságától, és -  legalábbis 
átmenetileg -  fittyet hány a szövegek heteronómiájára.

Ugyanakkor a descartes-i filozófia mindennapisághoz való 
viszonyának tematizálása valami kimondatlan feltárásának tű
nik. A dolgok közepébe vágva: ha Descartes filozófiája a bizo
nyosság filozófiája, amely a kétségbevonhatatlan gondolatok 
rendjét teremti meg, akkor hogyan lehetséges benne a minden
napi énről való beszéd? A mindennapiságot Cartesius gyakran 
írja le úgy, mint a zavaros gondolkodás esetlegességét, amely 
híján van a bizonyosság minimumának is. Hogyan is lehetne 
helyet találni a bizonytalanságnak a bizonyosság rendjében? Az 
a gondolkodás, amely a természetes világosságban való auto- 
transzparencia, amely egy kétségtelen alaptól indul el, hogy 
minden bizonyosan elgondolható asszimilációjára törjön, úgy 
tűnik, kizárja a mindennapi én elemzésének mindennemű le
hetőségét. Amennyiben a kartéziánus koordináta-rendszerben a 
természetes világosság a szellem számára való jelenlét, írja Jean 
Laporte, annyiban a homályos, elkülönítetlen képzet valami, 
ami hiányzik a szellemből („...est absente de lesprit...”).6 Ami
képpen a zavaros gondolkodás hiányzik a szellemből, akképpen 
marad hát ki a mindennapi én is a bizonyosság filozófiájából. 
A mindennapi én szerepéről beszélni Descartes filozófiájában

4 AT IV., 256.
5 GOUHIER, Henri 1924. La pensée religieuse de Descartes. Librairie 

Philosophique de J. Vrin, Paris, 20.
6 LAPORTE, Jean 2000. Le rationalisme de Descartes. Presses Uni

versitaires de France, Paris, 480.
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eszerint egy hiányról való beszédet jelent. Ez a filozófia lényegi 
okokból nem teheti tárgyává a zavaros gondolkodást, hiszen az, 
mint pusztán privát ív jelenség, a kételytől mentes bizonyosság 
keretein kívül található. Nincs olyan nexus rationum, amelyben 
a mindennapi én láncszem lehetne -  még csak a leggyengébb 
sem lehet, amelyet öröm lenne megtámadni. A mindennapi én 
sorsa Descartes filozófiájában a hozzáférhetetlenség.

Heidegger írja Hegel tapasztalatfogalmáról írott tanulmá
nyában: „Hegel útja annyiban más, hogy ő tudja: csak akkor 
létezhet abszolút tudás, ha akárhogyan is, de az abszolútsággal 
kezdődik. Ezért jelenik meg először az ő gondolkodása számára 
a természetes tudat a maga saját tartományában, míg Descartes, 
bár rálép az újkori filozófia földjére, melyet a subiectum  mint az 
ego cogito fémjelez, ám alapjában véve nem látja a tartományt.”7 
A „kétely útja” A szellem fen om en ológ iá jában  lényegi módon 
különbözik Descartes kételyétől, mert Hegel a természetes tu
datból indul ki. Mivel az abszolút tudat magabizonyosságához 
vezető út az érzéki bizonyossággal kezdődik, a fenomenológia 
cirkularitásában a bizonyosság egyszerre kezdet és vég. Des
cartes azért véti el a természetes tudat tartományát, mert a nega- 
tivitást képtelen beilleszteni a bizonyosság útjába. Míg a hegeli 
fenomenológia úgy írja le a tévedést, a sikertelenséget és a ho
mályt, mint az igazság mozzanatait, mint az abszolút tudáshoz

7 HEIDEGGER, Martin 2006. Hegel tapasztalatfogalma = Uő: Rejtek- 
utak. Osiris Kiadó, Bp., 134. Az Alltäglichkeit filozófusaként Hei
degger több alkalommal úgy írta le Descartes-ot, mint a minden- 
napiság ellenségét. A Bevezetés a fenomenológiai kutatásba című mű 
(HEIDEGGER, Martin 2003. A rés cogitans [a tudat] létkaraktere = 
Vulgo, 4. 92-104.) szerint Descartes-nál a nem-bizonyos nem-léte
zőnek van nyilvánítva. A nem-létezők kizártak, nem-bizonyosságuk 
státuszának kérdése fel sem merülhet: Nicht-in-Frage-kommen-las- 
sen. Ez a descartes-i Endsituation: az ego a Semmi előtt találja magát. 
A Lét és idő ben Descartes úgy jelenik meg, mint az a filozófus, aki 
egészen elvéti a világ fenoménjét. Ami a természetes tudat hegeli fo
galmát illeti, legitim ezzel kapcsolatban mindennapiságról beszélni, 
hiszen ez magának Hegelnek a szóhasználata is egyben (HEGEL, 
Georg Wilhelm Friedrich 1979. A logika. Enciklopédia I. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 39-40).
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vezető úton tett termékeny lépést, addig Descartes esetében va
lóságos demarkációs vonal húzódik a világos, bizonyos és igaz 
módszer, illetve a zavaros, a puszta valószínűségre alapozó min- 
dennapiság között.

Ám Descartes-nak már a bizonyosság-vállalkozások legi
timációjához is szüksége van a mindennapi én megemlítésére. 
Elegendő egy odavetett pillantás az alapvető művekre. Hogy 
nyilvánvaló legyen számunkra az intuitív-dedukciós módszer 
jelentősége és újdonsága, a Szabályok... úgy írja le a zavaros gon
dolkodást, mint az evidencia erejével bíró belátások összekap
csolására való képtelenséget. Hogy rámutasson egy új alap szük
ségességére, az Értekezés... a mindennapi szokások sokaságát írja 
le, a gyermekkor előítéleteit és az evidens tudás hiányát az iskolai 
tanításokban. Hogy az olvasó belássa a hiperbolikus, metafizikai 
kétely szükségszerűségét, az Elm élkedések... rámutat a minden
napi naivitás törékenységére. Hogy ellehetetlenítse a tévedést, 
A filozó fia  alapelvei mindennapi ítéleteink átláthatatlanságát 
hangsúlyozza, és a mindennapos szóhasználat veszélyeire em 
lékeztet. A bizonyosság projektumai tehát éppen a mindennapi 
lét hiányosságai miatt szükségesek, pontosan a mindennapiság 
korlátoltsága legitimálja a gondolkodás radikális újrakezdését.

A természetes tudat így hát mégis jelen van Descartes filozófi
ájában, nem csupán mint a helyes gondolkodás pusztán negatív 
ellenképe, nem olyan idegen alteritásként, amely elhallgatásra 
ítélve reked kívül mindörökre a bizonyosság áttetszőségén, ha
nem mint konstitutív, meghatározó külső. Helyzete különleges, 
mert kívül van ugyan, de az értelem felettébb nagyra törő vállal
kozása elképzelhetetlen nélküle. A szellemnek „...hangos lárma
ként és egy ellentétessel mint olyannal való erőszakos harcként 
kell léteznie, [...] amit így a tiszta belátás mint mását, amit mint 
tévedést és hazugságot mond ki, nem lehet más, mint ő maga; 
csak azt kárhoztatja, ami. Ami nem ésszerű, abban nincs igazság, 
vagyis amit nem fogunk fel, az nincs [...]. Ez a harc az ellentéttel 
[...] az ész megvalósítása.”8 Descartes talán arra van kárhoztat
va, hogy a felvilágosodás előfutáraként a felvilágosodás alapvető

8 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1973. A szellem fenomenológiája. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 281.
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stratégiáját is előre megvalósítsa: a tudás számára a mindennapi 
én nem létezik, az igazi racionalitás mégis a vele folytatott küz
delem nyomán alakul ki. A mindennapi én a nem-mondottnak 
tűnhetett a megismerés rendjének szigorúságában, csenddel öve
zett hiánynak, ám valójában a bizonyos gondolkodás folyama
tának szükségszerű margóját képezi, és jókora lárma közepette 
ostorozzák. (Ki tudja, talán még arra is fény derülhet, hogy az 
evidencia ereje pontosan a különféle nem-bizonyosságok köze
pette mutatkozik meg: így arról lenne szó, ami olyannyira evi
dens, hogy semmilyen tévedés, illúzió, álom nem kérdőjelezheti 
meg -  s éppen a különféle nem-bizonyosságok gondolata jele
nik meg „az elsődleges evidencia helyeként”.9) Mindenesetre ha 
a mindennapi én mégis feltűnik a descartes-i filozófia margóin, 
akkor a szövegek határainak feltárására van szükség, az odave
tett megjegyzések alapján való rekonstrukcióra.

így már az is érthető, miért panaszkodik például John Car- 
riero, hogy Descartes-nál nincs jól artikulált és rendszerezett 
elmélet a világhoz való mindennapi viszonyulásról.10 Mégis, ez 
a munka azt tűzte ki célul, hogy mindennek ellenére rámutas
son a mindennapisághoz való descartes-i viszony sajátos rend
szerességére, sőt egyenesen arra, hogy a mindennapi én nem 
is egyszerűen konstitutív külső a bizonyosság projektumaiban, 
hanem szerepét legbelül nyeri el. Azt sugalljuk majd, hogy a 
mindennapi én nem huszadrangú mellékszereplő, hanem a des- 
cartes-i filozófia voltaképpeni kiindulópontja. Ha a feladata nem

9 FOUCAULT, Michel 2000. A szavak és a dolgok. Osiris Kiadó, Bp., 
362. A cogito és az elgondolatlan című fejezetben Foucault arról ír, 
hogy a modern cogito gondolata tagadja a cogito szuverén transz- 
parenciájának lehetőségét. Szó esik arról a távolságról, amely a gon
dolkodás jelenléte és aközött van, ami „a gondolkodásból a nem-el- 
gondoltban gyökerezik”. Tehát a cogito léte áll a középpontban, nem 
az igazság. Annak elemzése, ami a gondolkodásban -  körülötte és 
alatta -  van, teszi lehetővé a mindennapi énről való beszédet. Des
cartes horizontja ellehetetleníti a mindennapiság elgondolását, a 
kartéziánus cogito átlátszóságában nincs hely a gondolkodásban levő 
nem-elgondolt tematizációja számára.

10 CARRIERO, John 2009. Between Two Worlds. A Reading ofDescartess 
Meditations. Princeton University Press, Princeton-Oxford, 33.
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is olvasható ki elsőre a szövegekből, ha nem is irányítja magára 
rögvest a figyelmet, mégsem rejtőzködik -  a szövegek felszínén 
azonosíthatjuk.

ADEKVÁCIÓ ÉS TRANSZPARENCIAHIÁNY

A kartéziánus „gondolkodom”, a cogito elemzésekor, Paul Ri- 
coeur szerint, különbséget kell tenni apodikticitás és adekváció 
között.11 Míg az apodikticitás létem tagadhatatlan mozzanatát 
jelöli, az ego evidenciáját, amely túléli a naivitás mindennemű 
leleplezését, addig az adekváció arra vonatkozik, ahogyan az én 
önmagához viszonyul. Az adekváció bizonyos eltérést jelent, a 
megjelenés szféráját: „úgy jelenek meg a magam számára, mint...” 
Az apodikticitás és az adekváció közti különbségtétel lehetővé 
teszi, hogy megragadhassuk az áttetszőség hiányát a kartéziá
nus egoban. Az elterjedt olvasattól eltérően ugyanis Descartes 
sohasem gondolta, hogy a cogito újdonság lenne. Éppen ellenke
zőleg, az „én gondolkodom, én vagyok” tétel banalitásáról, m a
gától értetődőségéről beszélt („cette banalité”, „ce vieux dicton”), 
hiszen bárki beláthatja e tétel értelmét.12 Azon ellenvetés, amely 
már a 17. században megjelent Huet írásában13, miszerint az én

11 RICOEUR, Paul 1974. The Question of the Subject. The Challenge 
of Semiology = Uő: The Conflict o f Interpretations: Essays in Herme
neutics. Northwestern University Press, Evanston, 243. A különbség- 
tétel husserli ihletésű, ám Ricoeur kiemeli, hogy csupán Freud óta 
nyilvánvaló, hogy nem keverhetjük össze az apodikticitást az adek- 
vációval.

12 AT VII., 551. E tétel banalitásáról: MARION, Jean-Luc 2000. Sur 
lontologie grise de Descartes. Vrin, Paris, 206.

13 JOLLEY, Nicholas 2005. The reception of Descartes philosophy = 
Cottingham, John (ed.): The Cambridge Companion to Descartes. 
Cambridge University Press, Cambridge, 412. Descartes és Ágos
ton rokonságát Arnauld és Mersenne is észrevették. A Descartes és 
Ágoston közti jelentős különbségről: MARION, Jean-Luc 2008. Au 
lieu de sói. Lhpproche de Saint Augustin. Presses Universitaires de 
France, Paris, 91., 95.
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evidenciája nem újdonság, és már Ágostonnál megtalálható, el
véti a descartes-i filozófia tényleges mondandóját. Az ego evi
denciája maga Descartes szerint is triviális, egészen addig, míg 
nem válik olyan elvvé, amelynek pontos helye van a megismerés 
rendjének szerkezetében.

Az ego mindenekelőtt kétségbevonhatatlan transzcenden
tális feltétel, nélküle egyetlen cogitatio sem lehetséges. Már a 
Szabályok... lapjain is arra figyelmeztet Descartes, hogy minden 
dolgot az énre való vonatkozásában kell leírni. Mégis, az adek- 
váció folyamatában különböző utak lehetségesek, mert az ego 
különböző módokon mutatkozik meg önmagának. Talán még 
ennél is fontosabb: a fenomenalitás sokrétű mezejében, amely
ben az én feltűnik, a bizonyosság nem szükségszerű. Jean-Luc 
Marion mutatott rá az ego és a m ihi, az én és a tárgyként vagy 
megszólítottként megjelenő magam közti távolságra a meditá
ciókban14, s ezt a belátást akár tovább is gondolhatjuk. Az ego 
csak az alterációban ismerheti meg önmagát, a különbségben, 
amely a magához való viszonyba íródott be. Mielőtt a legben
sőbb titkainkba is belátó, bennünket mindenhová követő Isten 
gondolatának paranoiája fellépne, már a színpadra lép egyfajta 
másság: az önmagam mint másik. Mindazonáltal az önmagaság 
nem egy másik én. Noha Descartes gyakorta szól a gondolkodá
si módok (m ódi cogitandi) sokaságáról, mindig hangsúlyozza, 
hogy a lélek egy és oszthatatlan. Ám az önmagaság nem is a ma
gától értetődő apodikticitás. Az ego megjelenik a maga számára, 
és ebben az eltérésben, amely kényszerű késés és lefaraghatatlan 
távolság, szükségképpen vannak olyan mozzanatok, amelyeket 
az ego nem uralhat. Nincs „intim önjelenlét”.15 íme Descartes, 
aki idejekorán lerombolta a jelenlét metafizikáját -  nem léte
zik prezencia, csak a feltartózhatatlan differenciálódás. Sokszor 
kiemeli, hogy csak az attribútumokat ismerjük meg, soha nem 
magát a szubsztanciát. Nyilvánvaló ugyan, hogy a gondolko
dás lehetetlen gondolkodó dolog nélkül, de ezt a szubsztanciát

14 MARION, Jean-Luc 1996. Laltérité originaire de légo = Uő: Ques
tions cartésiennes II. Presses Universitaires de France, Paris, 26., 27.

15 Ezt a kifejezést Alquié használta (ALQUIÉ, Ferdinand 1950. La dé
couverte métaphysique de Vhomme chez Descartes. PUF, Paris, 189).
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nem közvetlenül ismerjük meg, hanem csupán a tevékenységén 
keresztül.16 Ez pedig azt jelenti, hogy az eredendő tudásunk 
nem az „én gondolkodom” bensőséges folytonossága, hanem 
a „gondolkodás történik” eseményszerű semlegessége. Az ego 
önadódása nem egy szuverén létező, egy önmagának alapjaként 
szolgáló szubsztancia belsejében zajlik, hanem a megjelenés 
mezejében, a fenomenalitás sokrétű viszonylataiban. Kezdetben 
vala a cogitatio.

Descartes filozófiája szerint a velünk született ideák, az íté
leteink, a szenvedélyeink, a testiségünk, az akaratunk vagy a 
hitünk nem szükségszerűen transzparensek. Először is, noha a 
velünk született ideák minden emberben megtalálhatók, tartal
muk nem világos mindenki számára, sőt számos velünk született 
ideának nem vagyunk tudatában. Az emberek például gyakran 
tagadják a lélek létezését, némely ateisták nem is tudnak isten
ről stb. A viasz észlelésének elemzése a második elmélkedésben 
megmutatta, hogy a viasznak önazonos tárgyként való észlelése 
az ego szintetikus aktivitását feltételezi, és noha a szintézist nem 
az érzékiség vagy a képzelet végzi, hanem értelmünk ítéletéről 
van szó, mindez mégsem tekinthető önreflexív gondolatnak. Az 
én spontaneitása mutatkozik meg ennek az eszmefuttatásnak a 
folytatásában is, amely arra vonatkozik, ahogyan a kalapot vi
selő testet automatikusan m int embert észlelem, noha magát az 
embert nem láthatom az ablakom magasából. Lépjünk tovább: 
A lélek szenvedélyei szerint nem azok ismerik a legjobban a szen
vedélyeket, akik a leginkább a hatásuk alatt vannak.17 A Cha- 
nut számára írott levelében Descartes megemlíti, hogy a nők 
egy fajtáját sokáig nagyon vonzónak találta, mindaddig, míg ezt 
nem tudatosította a maga számára.18 Descartes gyakran felidézi 
a nem létező szerv hamis fájdalmának példáját, ez esetben az 
ego téved a fájdalom létezését illetően. A negyedik elmélkedés 
tárgya az akarat, amely homályos tárgyakra is irányulhat. A lélek 
szenvedélyeiben , amelyben a csodálat (adm iration ) a legnagyobb

16 AT VII., 175-176.; AT VIII./A, 25.
17 A lélek szenvedélyei, AT XI., 349.
18 AT V., 57. Vö. GOMBAY, André 2007. Descartes. Blackwell, Lon

don, 91.
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szenvedélyként mutatkozik meg, Cartesius arról a pillanatról 
is beszél, amikor a csodálatot a saját akaratom váltja ki, amely 
egészen váratlanul irányul valamire, amiről korábban nem hi
hettem, hogy bármikor is akarni fogom.19 Másutt Descartes azt 
az embert hozza fel példaként, aki a felesége temetésén nincs 
tudatában annak, hogy voltaképpen örül.20 Az Értekezés...-ben 
Descartes arról ír, hogy nehéz megtudni, miben hisznek az 
emberek, és sokkal hasznosabb azt figyelni, mit tesznek tény
legesen, mintsem azt hallgatni, hogyan vélekednek cselekede
teikről, hiszen hit és tudás különböző dolgok.21 E példákat látva, 
bármennyire különböznek is egyébként, szertefoszlik a mítosz, 
amely szerint Descartes az áttetsző reprezentációk filozófusa.

A mai vitákat is szem előtt tartva azt mondhatjuk, hogy a 
mentális transzparenciának legalább két értelme lehet. Először; 
jelentheti azt, hogy amikor egy mentális állapotban vagyok, 
akkor képtelen vagyok nem tudatában lenni ennek a mentális 
állapotnak. M ásodszor; a transzparencia azt is jelentheti, hogy 
amikor azt gondolom, hogy egy mentális állapotban vagyok, 
akkor valóban abban a mentális állapotban vagyok. Descartes, 
mint láthattuk, nem fogadja el a mentális transzparencia meg
létét a szó első jelentésében, csak a második jelentés lelhető fel a 
descartes-i életműben. Mint a „látom, hogy látok” (videor vide- 
re) elve esetében, ezt például nem lehet kétségbe vonni. Edward 
Curley nyomán (aki „a weak version of the doctrine of privi- 
liged access”22 kifejezéssel élt) sajátos gyenge transzparenciáról 
beszélhetünk Descartes filozófiájában. A cogito apodikticitása 
az ego különleges tulajdonsága ugyan, különleges kiváltsága, és 
nélküle nem létezhetne a bizonyosság rendje sem, de ebből még
sem következik annak lehetetlensége, hogy valamely mentális 
állapotomnak ne legyek tudatában. Csupán az öntudatos mentá
lis állapotokat nincs értelme megkérdőjelezni. Descartes annak

19 A lélek szenvedélyei, AT XI., 444-445.
20 AT XI., 441.

21 Értekezés..., AT VI., 23.
22 CURLEY, Edward 2006. The Cogito and the Foundations of Know

ledge = Gaukroger, Stephen (ed.): The Blackwell Guide to Descartes’ 
Meditations. Blackwell, London, 45.

220



a hagyománynak a része, amelyben az „ismerd meg önmagad!” 
kívánalma éppen azért meghatározó, mert az önmagunkhoz 
való hozzáférés nehéz, rendkívüli kihívást jelent. Amikor M a
rion arról beszélt, hogy szakítani kell a „transzparens értelme
zés” magától értetődőségével, azt hangsúlyozta, hogy az egonak  
Descartes-nál nem csak egyetlen, univokális jelentése van.23 Az 
autotranszparencia hiányvonatkozásaiban megmutatkozhatnak 
az ego és a megjelenése közti különböző eltérések, a késés és a 
távolság megannyi irreflexív alakzata. Csupán az önmagaság 
sokrétűsége, az adekvációk sokasága létezik. Valóban van kar
téziánus színház, de meghökkentő díszlettel, mozgó színpaddal, 
függönnyel, megannyi jelmezt rejtő öltözőkkel.

KÖZÖS TERMÉSZETES KÉPESSÉGEINK

Noha Descartes tagadja, hogy a „cogito, ergo sum” mögött 
szillogizmus rejtőzik, többször is elismeri, hogy ez a tétel vala
milyen általános tudást fejez ki.24 Descartes szerint magától ér
tetődik, hogy e tétel kijelentése előtt már tudjuk, mi a gondolko
dás, az egzisztencia és a bizonyosság, még ha e tétel belátásakor 
nem is vagyunk tudatában az előfeltevéseknek. A filozófusok 
abban tévednek, hogy definiálni akarják ezeket a legegyszerűbb 
és önmaguknál fogva ismert terminusokat, amelyeket éppen a 
meghatározás kísérlete tesz ködössé. Létezik tehát a magától ér
tetődő tartalmak sajátos szférája, amelyet minden további ma
gyarázat csak elhomályosítani tud, az egyszerű természeteké, 
amely a bizonyosság minden descartes-i vállalkozásában jelen 
van. Noha az egyszerű természetek különböző néven szere
pelnek (mint natúrae simplices a Szabály ok ...-bán, illetve mint 
simplices notiones A filozó fia  alapelveiben ), és a listájuk is vala
melyest különbözik, ez a szféra Cartesius filozófiájának állandó 
hivatkozási pontja.

23 MARION, Jean-Luc 1996. L’altérité originaire de l’ego = Uô: Ques
tions cartésiennes IL Presses Universitaires de France, Paris, 6.

24 AT VIII. 1,8.; AT V., 147.
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Az egyszerű természetek, elnevezésük ellenére, „...nem is egy
szerűek, de nem is természetek”.25 Az egyszerű természet nem 
más, mint a megismerésünkből kiindulva fölfogott tárgy: nem 
ontológiai, hanem episztemológiai státusza van. Csakis ezekkel 
a természetekkel és keverékeikkel lehetséges a megismerés.26 A 
Szabályok... az egyszerű természet három fajtáját különbözteti 
meg: a tisztán értelmi természeteket (például kételkedés, megis
merés), a tisztán anyagi természeteket (például alak és mozgás) 
és a közös fogalmakat (amelyek lehetnek reálisak vagy logikai 
kapcsolatok). A korai mű, a Szabályok... voltaképpeni kudarca 
a megalapozást illetően nem jelenti azt, hogy Descartes magu
kat az egyszerű természeteket is elvetette volna. Marion -  aki 
egyébként nem győzi hangsúlyozni a Kanttal való rokonságot -  
pontosan kimutatta, hogy A filozó fia  alapelveiben  megjelenő 
egyszerű fogalmak listája csaknem teljességgel megfelel a korai 
mű listájának, és hogy hasonló az Elm élkedések...-ben is rekonst
ruálható.27 Az ártatlannak tűnő következetesség tétje rendkívüli, 
valóságos forradalom zajlik: a hangsúly a létről a megismerésre 
kerül, a magától értetődően megmutatkozó világról a transzcen
dentális szubjektivitásra.

A bizonyosságláncolatot A filozó fia  alapelveiben  -  ahogyan 
az Elm élkedések...-ben is -  a metafizikai kétely szédülete előzi 
meg, majd kezdetét veszi az ego evidenciájával, valamint Isten 
létezésével. Azonban mindegyik említett mozzanat feltételez 
valamilyen egyszerű fogalmat. így például a metafizikai kétely, 
legyen akár álombéli képzelgések hatása alatt a meditáló, feltéte
lezi a kétely egyszerű fogalmát. Mint láthattuk, Descartes szerint 
a „cogito, ergo sum” feltételezi az egzisztencia, a gondolkodás és 
a bizonyosság fogalmait. Ugyanígy Isten létezésének a posterio- 
ri bizonyítása is feltételezi például a végtelen és az ok fogalmát.

25 MARION, Jean-Luc 2005. Cartesian Metaphysics and the role of the 
simple natures = Cottingham, John (ed.): The Cambridge Compa
nion to Descartes. Cambridge University Press, Cambridge, 115.

26 Szabályok..., AT X., 422.

27 MARION, Jean-Luc 2005. Cartesian Metaphysics and the role of the 
simple natures = Cottingham, John (ed.): The Cambridge Compa
nion to Descartes. Cambridge University Press, Cambridge, 122-129.
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így aztán Descartes leszögezi, hogy nincs értelme kételkedni az 
egyszerű fogalmakban, ugyanakkor azt állítja, hogy a kétely fel
erősítése során megtévesztem magam (m e ipsum faliere) annak 
érdekében, hogy eljussak a bizonyosság helyes rendjéhez. Ez az 
önmegtévesztés átmenetileg diszkvalifikálja a materiális egysze
rű fogalmakat, akárha valamiféle angyali létből részesednénk, 
de csupán azért, hogy a későbbi elmélkedések helyreállítsák a 
szerepüket. A filozó fia  alapelvei és az Elm élkedések... végső soron 
annak a tudománynak a megalapozása, amely az egyszerű fogal
makkal operál. A tudás lehetőségfeltételeiről szólván Descartes 
az egyszerű fogalmak adottságát írja le, sőt hangsúlyozza, hogy a 
mindennapos, megszokott események (usitata ista) -  mint a ka
bát viselése vagy a kandalló előtti ücsörgés is -  egyszerű és egye
temes fogalmakat feltételeznek.28 A mindennapi események, 
nyomorult létünk legkevésbé jelentékeny pillanatai is alkalmak 
az egyszerű fogalmak aktiválására.29 Az egyszerű fogalmak ter
mészetes képességeink tartalmát képezik, az ego ezek rezervoár- 
ja. Evidens fogalmakról van szó, olyanokról, amelyek evidensek, 
maguktól fogva ismertek, további explikációjuk pedig egyene
sen veszélyes. Például mindenki számára világos, hogy mi a 
mozgás, míg a skolasztikus definíció („a mozgás a lehetőség va
lósága”) fölösleges nehézségeket teremt. Amikor Erzsébet her
cegnő azt kérdezte Descartes-tól, hogy léteznek-e érvek a lélek 
és a test egységét illetően, Descartes nemes egyszerűséggel azt 
felelte, hogy ez az egység nyilvánvaló, hogy ennek az uniónak 
az érzése szüntelenül jelen van mindennapi életünkben -  igen, 
ez a descartes-i szóhasználat: la vie ordinaire.30 Akit nem zavart 
meg a filozófiai meghatározások homályossága, már eleve eb
ben az egységben gondolkodik. Itt is láthatjuk, hogy létezik az 
apodikticitásnak egy olyan szférája, amely jóval kiterjedtebb az 
én magabizonyosságánál. Az egyszerű fogalmak adottsága for
málja mindennapi életünket, de egyúttal a metafizika, illetve a 
tudomány kiindulópontja is.

28 AT VII., 19-20.
29 AT VIII. 2, 358.
30 AT III., 691.

223



Mindazonáltal az evidencia önreferencialitására, az egyszerű 
fogalmak apodikticitására való hivatkozás nem elégséges, hiszen 
a mindent felforgató kétely során a gonosz szellem az evidens 
belátásokat illetően is megtéveszthet bennünket. Isten éppen 
mint az egyszerű fogalmak kihívást jelentő határa, mint radikális 
külső jelenti az interioritás és a bizonyosság társításának bizto
sítékát. Descartes gyakran kiemeli, hogy mindaddig, míg Isten 
léte nem bizonyított, semmi más nem lehet bizonyos. A „ga
rancia garanciája, amit Isten igazságszeretete képez...”31 az ordo 
essendi szintetikus rendjének kiindulópontja. Az egyszerű igaz
ságokra vonatkozó kétely tehát szükséges, de csupán addig, míg 
az instrumentalizált Isten-fogalom bevezetésre nem kerül. Nem 
véletlen, hogy  A filozófia  alapelveiben  az egyszerű fogalmak lis
tája csupán az istenbizonyítás után jelenik meg -  Isten az igazság 
garanciájaként (Deus verax) forrása az egyszerű fogalmaknak. 
Ezen fogalmaknak abszolút kényszerítő ereje van a gondolkodá
som számára, végességem felülmúlhatatlan korlátai nyilvánulnak 
meg bennük, de teremtett következmények annak vonatkozásá
ban, aki önmaga létének oka. Ezen bizonyítástól kezdve elegen
dő az evidencia érzésére való emlékezés. Amikor a tárgyakhoz 
való viszony kérdése merül fel, Descartes hangsúlyozza, hogy a 
mindennapi életünk során állandóan működésben van az a haj
lam (propensio), hogy azt gondoljuk, a testi dolgok ideái maguk 
a dolgok hatására keletkeznek. És mivel Isten nem tévesztene 
meg bennünket egy ilyen állandó hajlamot illetően, bizonyosra 
vehetjük, hogy valóban kapcsolatban vagyunk a világgal. A vég
telen Isten kívülisége a világ valódi kívüliségének bizonyítéka, ez 
az ego kettős transzcendenciájában levő sajátos kereszteződés. 
Odakinn az Úr, tehát odakinn a világ is, s íme, szertefoszlott a 
metafizikai magány. Már nincs annyira hideg.

Mint ismeretes, az úgynevezett kartéziánus kör (amelyre 
már Arnauld is felfigyelt) a bizonyosság rendjével kapcsolatos 
nehézségre vonatkozik: miként lehetséges világos és elkülönített 
tudás Isten létezéséről, amikor Isten a világos és elkülönített tu
dás feltétele általában véve? Curley arra mutatott rá, hogy a des- 
cartes-i érvelésben még egy kör bújik meg: hogyan lehetséges a

31 RIKER, Pol 2004. Sopstvo kao drugi. Jasen, Beograd, 18.
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végtelennek az egóbán megtalálható ideája nyomán történő bi
zonyítás, amikor a hiperbolikus kétely az én magabizonyosságát 
is megkérdőjelezte?32 Mi azonban a mindennapiság kérdésére 
figyelve egy harmadik körre bukkantunk, az egyszerű fogalmak 
körére. Talán így lehetne megfogalmazni e kör mibenlétét: ho
gyan lehetséges az egzisztencia, a tartam, az egység stb. alapján 
történő bizonyítás, ha a metafizikai kétely az egyszerű fogalmak 
apodikticitására is vonatkozik? Úgy tűnik, hogy a garancia (az 
egyszerű fogalom) megelőzi a garancia garanciáját (Istent). Itt 
segítségünkre lehet Kenny különbségtétele a kétely két rendje 
között.33 Az elemi fogalmak a legtökéletesebb bizonyossággal 
rendelkeznek (perfectissim a certitudo), ezek a fogalmak ellen
állnak a kételynek, evidenciájuk tagadhatatlan. Mégis, puszta 
ismeretük nem méltó arra, hogy tudománynak nevezzük.34 A 
kétely második rendjében -  nevezetesen a hiperbolikus kétely
ben -  még ezek érvényessége is felfüggesztésre kerül, és Isten, 
a bizonyosság rendjének alapja nélkül nincs tudományos érté
kük. A bizonyosság rendjében az egyszerű fogalmak mindössze 
derivativ evidenciák Istenhez képest. Ez azt is jelenti, hogy az 
ateisták képesek az evidens belátásra, de képtelenek tudomá
nyos kijelentéseket tenni. Tehát „...nem a megtévesztést és a bi
zonyosságot kell szembeállítani egymással [...], hanem a megté
vesztést és a tudományt”.35 Az egyszerű fogalmak bizonyosságát 
nem állíthatjuk szembe a preteoretikus ego bizonytalanságával, 
hiszen a mindennapi én vele született evidenciákkal rendelke
zik. Mint láthattuk, végül Descartes vállalkozása az egyszerű 
fogalmak rehabilitációjába torkollik, amelyek a valódi alap fel
fedezése után a gondolkodás vezérfonalaként szolgálhatnak. Az

32 CURLEY, Edward 2006. The Cogito and the Foundations of Know
ledge = Gaukroger, Stephen (ed.): The Blackwell Guide to Descartes’ 
Meditations. Blackwell, London, 41.

33 KENNY, Anthony 1968. Descartes, a study o f  his philosophy. Ran
dom House, New York, 184.

34 AT VII., 140.; illetve: AT III., 65.
35 BEYSSADE, Jean-Marie 2001. Création des vérités éternelles et 

doute métaphysique = Uô: Descartes au fil de lordre. Presses Uni
versitaires de France, Paris, 131.
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egyszerű fogalom -  mint a mindennapi én képességeiben eleve 
fennálló elem -  ebben a filozófiában a nélkülözhetetlen előfelté
tel szerepét tölti be, az evidens banalitások csak azért tűnnek el, 
hogy megújultan térhessenek vissza a színre.

Az értelem előzetes megformáltsága minden emberben azo
nos, Descartes közismert kijelentése szerint a józan ész oszlik 
meg a legjobban az emberek között. A gondolkodás képessége 
egalitarizmusának köszönhetően hangsúlyozhatja Descartes, 
hogy az olvasóknak úgy fog tűnni, ők maguk fedezték fel, m i
ként kell megteremteni a bizonyosság rendjét. Ez a tevékenység, 
a bizonyosság láncolatának kovácsolása csupán az eleve adott 
egyszerű fogalmak beteljesítése.

Szem előtt kell tartanunk, hogy a kartéziánus ego mindenek
előtt passzivitás. Egyfelől passzívan fogadja az anyagi dolgok 
ideáit, egy viaszhoz hasonlatosan, de másfelől passzívan viseli 
el az egyszerű fogalmak apodikticitását is. Az én az anyagi dol
gok ideáinak vég nélküli befogadója, és egyúttal olyan végesség, 
amelyet meghatároznak természetes képességei és hajlamai. Az 
értelem nem szuverén teremtő képesség, hanem csupán alá
zatos konstatálás. Az egyszerű fogalmak garanciája korlátozza 
Descartes vállalkozásának radikalitását. A kétely voltaképpen 
megáll az értelem preformációjánál, csupán annyiban függeszti 
fel, amennyiben még nem képezi tudományos kijelentések tar
talmát. Descartes vállalkozása feltételezi a mindennapi én képét, 
akinek természetes képességei és hajlamai nélkülözhetetlen hi
vatkozási pontok. Ezért elmondhatjuk, hogy a mindennapi én 
Descartes filozófiájában nem pusztán mint konstitutív külső je 
lenik meg, hanem a mindennapi én maga a kiindulópont. Gilles 
Deleuze írja: Descartes „...igyekszik minden objektív feltétele
zést félreállítani [...]. Mégis, nyilvánvaló, hogy nem sikerül neki 
egy más fajta feltételezéstől megszabadulni, a szubjektív vagy 
implicit feltételezéstől, amely egy érzésben gyökerezik a fogalom 
helyett: feltételezi, hogy mindenki tudja, mit jelent gondolkod
ni, létezni, hogy mi az én.”36 A természetes gondolkodás formá
ja a „mindenki tudja...”, a „senki sem tagadhatja...”, az „akárki 
megmondhatja...” Descartes ennek folytatásaképpen feltételezi

36 DELEUZE, Gilles 1968. Différence et répétition. PUF, Paris, 169.
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a mindennapi képességek egyetemességét és kommunikálha- 
tóságát. Ez egyúttal magyarázat arra, miért és hogyan hangsú
lyozhatja, hogy a fogásait könnyű megismételnie bárkinek. A 
prefilozófiai én premisszái a radikálisnak, felforgatónak m on
dott bizonyosság vállalkozások kiindulópontjai. Az erőfeszítést, 
befektetett munkát igénylő tapasztalatra és a mindenki által 
osztott, előzetesen adott transzcendentalitásra való felosztás 
tulajdonképpen a kezdet előtti kezdet, ez határozza meg előre 
a gondolkodás érinthetetlen pontjait. A descartes-i életműben 
megannyi helyen jelen van a transzcendentális, természetes tar
talmak kifejtésének tiltása. A filozófia így csupán a megjelenési 
formája, meghosszabbítása a cogitatio natura universalisnak : a 
mindennapiság folytatása, más eszközökkel. Kifejtését megelőzi 
a pedagógiai teleológiára való hivatkozás, amely szerint minden 
ember képes a bizonyosságrend következtetéseinek belátására, 
akárha a kartezianizmus ösztönös hívének születtünk volna. A 
„mi” a -  józan ész kvázi-kollektív alanyaként -  már eleve aktív, 
mindennemű szolipszizmus, mindenféle episztemológiai robin- 
zonád előtt. A szerző és az olvasó közti párbeszéd itt, a természe
tes gondolkodás közösen osztott terében történik. Az Erzsébet 
hercegnőnek adott válasz tünetértékű: „...a mindennapi életben 
mindig érezzük...” Az egalitarizmus axiómája magától értetődő 
tartalmakra utal, így hát a közös, többnyire kimondatlan előfel
tevésekre elegendő emlékeztetni.

Azonban a természetes képességeinkre való puszta hivatko
zás még nem kínál magyarázatot a tévedés létezésére, a bizonyos
ságrend hiányának lehetőségére. Hogyan lehetséges egyáltalán 
zavaros gondolkodás? Az ego mely tevékenysége lehetetleníti 
el természetes adottságaink helyes használatát? Hogyan legiti- 
málódik az új módszer, illetve a metafizika követelménye? Az 
én olyan adekvációinak leírása szükséges, amelyekben az apo- 
dikticitás elveszti eligazító szerepét. A zavaros gondolkodás és a 
tévedés létezésének magyarázata rendkívül fontos karika a bizo
nyosság láncolatában.
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DESCARTES DOXOGRÁFIÁI

1. Az elimináció és az összefonódás. Descartes a Szabályok...-bán  
azt állítja, hogy sokan foglalkoznak a szokásokkal, de senki sem 
foglalkozik az értelem egyetemes tudományával. Mégis, már az 
első szabályt magyarázó első mondat így kezdődik: „Az a szoká
sa az embereknek, hogy...” (Ea est hom inum  consuetudo). S csak
ugyan, valahol az új módszer határain tartózkodván Descartes 
leírja a zavaros gondolkodás szokásait. Milyen leírásról van szó, 
milyen a státusza? Hogyan lehetséges egyáltalán? Van-e számára 
hely az intuitív-dedukciós módszer szigorúságában? Az új mód
szerből Descartes kizárja a mindennapi énnek a pusztán való
színűre való ráhagyatkozását, és felfüggeszti a vélekedést mint 
olyant. A valószínűségnek nincs helye ebben a vállalkozásban, s 
mivel a nagy emberek vélekedéseiből is számtalan van, a legjobb 
eltekinteni tőlük is. A második szabály szerint az új módszer 
csak azokra a tárgyakra vonatkozik, amelyeket kétségbevon
hatatlan módon megismerhetünk. Amint az értelem olyan tár
gyakkal találkozik, amelyeket ilyen módon nem ismerhet meg, 
a kutatásnak meg kell állnia, mert tartózkodni kell a fölösleges 
munkától. A véges értelem energetikájában a bizonytalanság 
erőfeszítés-többletét egészen egyszerűen nem engedhetjük meg 
magunknak. A nem-tudás hiányzik a módszerből úgy, hogy an
nak határát képezi. Ám a felvilágosodás már említett logikája 
arra kényszeríti Descartes-ot, hogy luxusszerű meglátásokkal 
is foglalkozzon, innen a paradoxon: „...a nem-tudás annál in
kább ismert (mint határ), minél inkább eliminálja a bizonyosság 
módszere”.37 A bizonytalanság bizonyos határairól való beszéd 
nem csupán az új módszer legitimációja érdekében szükséges, 
hanem e módszer önszabályozási elvei miatt is. Egyidejűleg azo
nosíthatjuk a tudás és a vélekedés közti szigorú demarkációs vo
nalat, a köztük levő „brutális törést”38, valamint szükségszerű 
összefonódásukat. A vélekedés mint forma ki van küszöbölve,

37 MARION, Jean-Luc 2000. Sur lontologiegrise de Descartes. Vrin, Pa
ris, 152. Marion szembeállítja a nem-tudás descartes-i elemzését a 
nem-tudás arisztotelészi felfogásával.

38 Uo.
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a módszer radikálisan szakít vele, de tartalma mégis visszatér 
mint a bizonyosság rendjének ellenképe. A mindennapi én itt 
konstitutív külsőként van jelen.

Descartes egyfelől leírja az iskolázatlan mindennapi ént. Elő
ször is megemlíti, hogy a tömeghez tartozók hiú dicsőségre vagy 
gyalázatos nyereségre törnek. A tömegnek kifejezetten negatív 
konnotációi vannak -  mint tudatlan, csodahívő sokaság jelenik 
meg - ,  azonban irracionalizmusa nagyon kevés helyet foglal el 
a Szabályok...-bán. A bizonytalanság descartes-i eliminációja 
sokkal inkább az iskolázott énre vonatkozik, aki tekintélyekre 
támaszkodik. Arról az énről van szó, aki kritikátlanul fogadja el 
a skolasztika vélekedéseit. A skolasztika, Descartes szerint, csu
pán a kételkedést gyarapítja, következtetései pedig híján vannak 
a megalapozottságnak, igazolatlan vélekedések sora a mankó
juk. Ex datis indul ki, a már adottból, s nem a bizonyosságrend 
szempontjai szerint jár el.

A skolasztikus énnek a pusztán valószínűre való ráhagyatko- 
zása helyett Cartesius az intuitív-dedukciós módszer elfogadá
sát követeli, amely megteremti a bizonyosság láncolatát. Ekkor, 
egészen váratlanul, a Szabályok... menetének kellős közepén, az 
iskolázatlan én tulajdonságai csaknem ellentétükbe csapnak át. 
Descartes arról beszél, hogy az iskola hatása alatt levő embe
rekként a mindennapi életben annyi különböző tévedésről olva
sunk és hallunk (quotidie tót errores diversos legendo et audien- 
d o )y hogy az igazság velünk született magjai elfojtásra kerülnek. 
A skolasztika tudósai eszerint összezavarják az egyszerű termé
szeteket, azt is elhomályosítják, ami még egy paraszt számára 
is evidens (quae p er  se evidentia sunt atque a rusticis nunquam  
ignorantur). Platón, Arisztotelész és a többiek állításait tudják 
legfeljebb feleleveníteni, folyton a történeti-filológiai emléke
zetet erőltetik, s ezzel is csak kimerítik az értelmet. Amit Des
cartes egyszerű természeteknek nevez, a skolasztikusok defini
álják (például a mozgást), holott nem a meghatározásuk káros, 
csak meg kellene különböztetni őket egymástól. Ezeket az ön
ként kínálkozó igazságokat először is minden válogatás nélkül 
össze kell gyűjteni, felsorolásukkal veszi kezdetét a tudomány. 
A paraszt alakja még egyszer megjelenik a kiterjedés skolaszti
kus fogalmának bírálatakor. Descartes, a polgárság csillaga úgy
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fogalmaz, hogy a tudósok finom distinkciói összezavarnak ben
nünket annak kapcsán is, ami egy paraszt számára is világos a 
természetes világosságban (ut lumen naturale dissipent, et teneb- 
ras inveniant etiam  in illis qu ae a rusticis nunquam  ignorantur). 
A paraszt helyzete különleges, hiszen a sokaság képviselőjeként 
még nem távolodott el az egyszerű természetek evidenciájától, 
episztemológiai képességei felülmúlják holmi tudósok vélekedé
sét. Míg az iskola retteg attól, ami könnyű, addig Descartes olyan 
módszert alkot, mely az egyszerű természetektől és az egyszerű 
műveletektől indul ki. Descartes abban bízik, hogy olyan olva
sója lesz, aki hajlandó aritmetikával és geometriával foglalkozni, 
majd hozzáteszi: az olvasó inkább még ne legyen jártas ezekben 
a tudományokban, mintsem hogy az iskola tévedései által befo
lyásolva legyen.

Az új módszer ideális befogadója tehát a mindennapi én, aki 
még nem volt kitéve az iskolai bizonytalanságnak. Az ő esetében 
nem szükséges a felejtés fáradalmas munkája. Hiperbolikusán 
fogalmazva: a legalkalmasabb olvasó az, aki még nem olvasott. 
Ez az olvasó lector in fabu la , ő az iskolázatlan én, akiről a szöveg 
beszél, aki még nem fojtotta el természetes képességeit. A 20. 
századi szemiológia nyelvezetével: Descartes megalkotja minta
olvasóját, aki egyúttal filozófiájának eszményi alanya. Ne hagy
játok az iskolát?! Nem kell csüggedniük az iskolakerülőknek, a 
bukásra állóknak, a betegség miatt kimaradóknak, a csínytevé
sek miatt felfüggesztett rakoncátlanoknak: ők a leendő karté
ziánusok, bennük van az egyszerű természetek országa. Minél 
kevesebbet vagyunk az iskola közelében, annál bizonyosabbak 
vagyunk, hogy miben is? -  hát azt nem is kell magyarázni... 
Emellett pedig nem lehet eléggé nagy jelentőséget tulajdonítani 
a tömegre tett megjegyzéseknek, a protokarteziánus paraszt ké
pének, amely szintén arra figyelmeztet, hogy a mindennapi én, a 
mindennapokhoz csakugyan hű maradt én az értelem letétemé
nyese.39 Vannak a modernitás kezdeteiről olyan, a szokásostól 
eltérő elbeszélések, amelyek a radikális egyenlőség népi, kom

39 Izgalmas hozzájárulás ehhez a kérdéskörhöz: BICZÓ Gábor 2008. 
Csillagok vándora. Antropológiai portré a domokosi Szász Jánosról. 
Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, Miskolc.
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munalista vállalkozásaira (bogumilok, táboriták, anabaptisták, 
diggerek...) helyezik a hangsúlyt. Mintha Descartes rusztikus 
utalásaiban is e politikailag kudarcot vallott alternatíva lüktet
ne... De vajon az ő filozófiájában is kudarcot vallott?

Ha nem azt kérdezzük, hogy „mi a filozófus?”, hanem inkább 
arra figyelünk, hogy történetileg milyen válaszokat adtak a „ki a 
filozófus?” kérdésre, akkor a Descartes által említett paraszt kü
lönleges színben tűnik fel. Eszünkbe juthat az az évszázadokon 
átnyúló hagyomány, amely a fizikai munkát végzőket -  tehát a 
szükségszerűségnek alávetetteket -  kizárta a nyilvánosság gya
korlataiból, s így a filozófiára is méltatlannak találta őket. A test 
gürcölése eszerint -  szabad idő, szabad tér híján -  elkorcsosult 
lelket eredményez, amely képtelen a fogalmakkal való foglala
toskodásra. Talán senki nem írt erről inventívebben, mint Ran- 
ciére (Le philosophe et ses pauvres), aki a filozófusnak ezeket a 
negatív ellenképeit elemezte Platóntól Sartre-ig. A plebs, a kéz
művesek, a nép, a közönséges emberek, a szegények, a tömegek, 
a proletárok, a sokaság, a lumpen elemek... -  csupa olyan szó, 
amely gyanús alakokra utalt, olyanokra, akik a filozófus ellen
ségei lehetnek, de legalábbis fenyegetőek rá nézve. A filozófia 
tárgyai lehettek, de a filozofálás alanyai nem. Vajon Descartes 
szövege felfüggesztette ennek a hagyománynak az érvényessé
gét? Descartes leírása felettébb kétértelmű. A paraszt azért m i
nősül megfelelő filozófusjelöltnek, mert -  állítólag -  nem került 
kapcsolatba a dogmatikus tudással úgy, hogy az túlontúl hatott 
volna rá. Vajon nem leegyszerűsítő ez a leírás? Hát nem léteztek 
Ginzburg Menocchiójának paraszti változatai? Nem cáfolta-e 
meg ezt a diagnózist a dogmáknak való ellenállás népi eretnek
ségeinek sora? Descartes a parasztot filozófiája alkalmas befo
gadójaként tünteti fel, de azon az áron, hogy közben teljesen 
tudatlanként mutatja be. Felkarolás és megvetés.

2. A felejtés és a konverzió. Az Értekezés...-ben a természe
tes képességek egyenlősége nem csupán tartalom, hanem forma 
is. Ez a mű, amely a megismerésbeli egalitarizmus axiómájá
val kezdődik -  a józan ész egyenlő eloszlásának alapelvével - ,  
francia nyelven íródott. A szöveg végén Descartes kifejti, hogy 
miért: szívesebben ír franciául, mintsem latinul, azaz a tanítói
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nak nyelvén, mert azt reméli, hogy jobban értik majd azok, akik 
csakis a tiszta értelemre támaszkodnak, mint azok, akik csak a 
régi könyvekben hisznek. Itt tehát a nyelv kiválasztása, a szö
veg adresszáltjának meghatározása is a kartéziánus gondolkodás 
szerkezetét tükrözi: a nép nyelvén (en langue vulgaire) való írás 
párhuzamos az egyszerű fogalmakból való kiindulással. Akik 
bebiflázták a deklinációkat, alaposan bemagolták az okhatáro
zói mondat alakzatait, vagy kifogástalan latin szókincset hal
moztak fel, a kartéziánus vállalkozásba nagy eséllyel beletörik a 
bicskájuk. Mellesleg Descartes megemlíti a kínaiak és a perzsák 
egyenlő mentális képességeit is, hogy nyilvánvaló legyen, csak
ugyan minden nép osztozik a józan észben. Meglepő módon 
egy régi képhez is visszanyúl, a barlanghasonlat metaforáival 
él, hogy szemléltethesse a skolasztikusok nemtudását.40 Ennek 
ellenére a szerzői én narratív identitásának leírása éppen az is
kola tapasztalatával kezdődik. A szerzői én először is a tudósok 
vélekedéseinek hatása alatt levő iskolázott én. Vajon nem kö
vetkezik-e ebből, figyelembe véve a fentebb elmondottakat is, 
hogy a szerzői én nem lehetne saját könyveinek ideális olvasója? 
Mégis, a „módszeres felejtés” (Harald Weinrich) segítségével az 
így bemutatott Descartes megszabadulhat a puszta véleménytől. 
Ez utóbbi áttekinthetetlen. A vélekedések sokasága miatt a doxa  
katalogizációja nem is lehetséges, a kétely radikális felerősíté
se szükséges tehát, amely még a magától értetődő vélekedése
ket is megkérdőjelezi. Az Értekezés... új, biztos alapot követel, 
nem a már meglevő tudás újragondolását. Egyszeri eseményről 
van szó, a megismerés damaszkuszi útjáról, amely törést képez 
az én narratív identitásában. Ezen epizód során az iskolázott én 
elfelejtődik, a természetes gondolkodás mindennapi énje pedig 
felfüggesztődik. Mint láttuk, csupán ideiglenes felfüggesztésről 
van szó. Az É rtekezés...-ben  már megjelennek a reflektálatlan 
mindennapi énnel és a természetes képességek skolasztikus fel
fogásával szembeni ellenvetések, amelyeket Descartes még ala
posabban kidolgoz későbbi műveiben.

40 Erröl: BLUMENBERG, Hans 1957. Licht als Metapher der Wahr
heit. Im Vorfeld der philosophischen Begriffsbildung = Studium Ge
nerale, 10. 438,
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3. Az interioritás elsődlegessége. Az Elm élkedések... és A f i lo 
zófia alapelvei igazi címzettje is a mindennapi én, akit még nem 
terhelnek meg az iskola által szajkózott vélekedések. Descartes 
szerint az elmélkedések ideális követője az, aki még járatlan a 
filozófia terén, s ezáltal a tiszta racionalitás lehetséges befoga
dója.41 A késői Descartes tankönyve is azokat az olvasókat cé
lozza meg, akiknek legfeljebb minimális tudásuk van a filozófia 
dolgában, ugyanis a hivatalos filozófusok kevésbé bölcsek. A 
prefilozófiai én a legalkalmasabb tehát az új filozófia elveinek 
elsajátítására. Úgy tűnhet, hogy a skolasztikus tanítások teljesen 
hiányoznak ezekből a művekből, és csak az iskolázatlan én elő
ítéletei relevánsak. Azonban egy óvatos interpretáció megmu
tathatja, hogy egészen másról van szó.

Az első elmélkedésben Descartes arról beszél, hogy nem 
szükséges a vélemények egyenkénti kritikája, hanem a minden
napi felfogás alapjaira kell összpontosítani.42 Megalkotja a tör
ténetieden képét a mindennapi énnek, aki egyedül az érzékeire 
támaszkodik, naivan hisz testének adottságában, valamint szá
mára magától értetődő az ideák és a dolgok hasonlósága. Ez az 
én vak ösztöntől indíttatva (ex caeco aliquo impulsu) fogadja el 
a külső világ létezését. Az első elmélkedés egyszerre a neki szánt 
propedeutika és terapeutika -  bevezetés és gyógyítás. Úgy lépte
ti be az első filozófiába az olvasót, hogy közben megszabadítja a 
mindennapok vélekedéseitől. Az is megmutatkozik, hogy a lel
ket és Istent tudjuk a leginkább megismerni, hogy a bizonyosság 
rendjében megelőzik a testet, s az érzékek majd csak az igazság
szerető Isten létének bizonyítása után kerülnek rehabilitálásra. 
Cartesius rendszeresen aláássa a mindennapi világértelmezést, 
és azt sugallja, hogy az idea és a dolog között nincs kvalitatív 
hasonlóság, viszonyuk sokkal inkább jel és referens kapcsolata. 
Ám a természetes beállítódás kritikájának árnyékában az ural
kodó tomizmus bírálata is megjelenik. Példának okáért Des

41 Erről Descartes a Burmannal folytatott beszélgetésekben nyilatko
zott meg: AT V., 146.

42 Erről: CARRIERO, John 2009. Between Two Worlds. A Reading o f 
Descartes's Meditations. Princeton University Press, Princeton-Ox- 
ford, 35.
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cartes elutasítja, hogy a gondolkodó ént az ember arisztotelészi 
meghatározásával összhangban határozza meg mint anim al ra- 
tionalét. A lélek oszthatatlanságát hangsúlyozza a gondolkodási 
módok sokasága ellenére, a lélek részeiről alkotott hagyományos 
elméletnek szembeszegülve. A viasz elemzésekor ugyanilyen 
szellemben utasítja el azt a felfogást, miszerint a dolgok lényegét 
az érzékek, illetve a képzelet segítségével ismerhetjük meg. Ezek 
a megjegyzések szükségszerűvé teszik a descartes-i filozófiának 
a tomizmus felőli értelmezését.

A tomizmus szerint minden megismerés az érzékekből indul 
ki. Nincs semmi az értelemben, ami korábban nem lett volna 
meg az érzékekben, a lélek a tapasztalattól való elvonatkoztatás 
alkalmával is a világ asszimilációját folytatja. A megismerő és 
a megismert konaturalitása, eredendő rokonsága magától érte
tődő. A megismert formájának elsajátítása során az egyetemes 
megismerésig az érzékelésen és a képzeleten keresztül jutunk 
el, az értelem absztrahál a testi képeknek (fantazmáknak) az 
emlékezetben levő tartalmától. Velünk született ideák nincse
nek, a lélek tabula rasa. Az intelligibilitáshoz (s idetartoznak a 
matematika elemei is mint a mennyiség anyagbeli akcidensei) 
csakis az érzékiségen keresztül vezet út. Ugyan az értelem ké
pes meglelni a közöst a különböző fajokban, de csakis önnön 
tevékenységén keresztül ismerheti meg magát, nem a világot 
zárójelező meditálás segítségével. Nem egy lényeg közvetlen 
megismerését jelenti az önmegismerés, hanem legfeljebb annak 
a tevékenységnek a megismerését, amely az intelligibilis fogal
makat elvonatkoztatja az érzéki tárgyaktól. A lélek megismerése 
nem képez kivételt az általános szabály alól, miszerint az emberi 
megismerés az érzéki szemlélettől függ. Egyszerűen az értelmes 
lélek képtelen érzéki képek nélkül gondolkodni, az immateri- 
ális szubsztanciák közvetlen megismerése pedig lehetetlen. Ha 
Isten nem lépne közbe, akkor a purgatóriumban az érzékek szá
mára feltűnő dolgok híján nem lenne megismerés. Ráadásul a 
feltámadás előtt nem ismerhetjük meg Istent közvetlenül, csak 
közvetetten, amennyiben a tárgyak utalnak létezésére. A tomis
ta ismeretelmélet szerint az értelmes lélek az érzéki tartalmak 
szüntelen purifikációja, az ember az állati lélektől az absztrahá- 
lás képességében különbözik.
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Nos, Descartes a fenti állítások egyikét sem fogadja el. Noha 
bizonyos skolasztikus terminusoknak (objektív és formális re
alitás, formális és eminens kauzalitás stb.) fontos szerepe van 
az Elm élkedések ...-ben és A filozó fia  a lapelveiben , Descartes bi
zonyosságvállalkozását úgy is olvashatjuk, mint a tomizmussal 
folytatott polémiák sorát. Először is a léleknek nincsenek részei. 
Már az elmélkedések korai fázisában is Descartes úgy határozza 
meg az érzékiséget és az imaginációt, mint a cogitatio változatait. 
Hajlamos volt arra, hogy tagadja az állati érzékelés és képzelet 
létezését, s ez is annak része volt, hogy filozófiájában az ember 
és az állat közti távolság lényegesen megnőtt. A velünk született 
ideák, Descartes szerint, lehetővé teszik, hogy a lélek az érzéki 
tárgyaktól függetlenül is gondolkodhasson, s ekképpen az ego 
megismerheti Istent is, közvetlenül a képességeire támaszkodva. 
Míg Aquinói Tamásnál az Istenhez vezető út hosszú, megannyi 
létezőn keresztül vezet, addig Descartes-nál Isten a bizonyosság 
rendjének első eleme. Az ego önmegismerése sem a külső dol
gok képeinek megtisztítása révén történik, hanem az érzékiség 
ideiglenes felfüggesztésével veszi kezdetét. Descartes megfordít
ja az értelem és az érzékiség, illetve az imagináció viszonyát. A 
viaszelemzésben megmutatkozik, hogy nem az értelem függ az 
érzéki képektől és a fantazmáktól, hanem éppen ellenkezőleg. 
A meditációk alanya nem a nem- és fajfogalom alapján kerül 
meghatározásra mint gondolkodó dolog, hanem közvetlen tevé
kenysége alapján. A klasszifikációs gondolkodás, a hierarchiák
ba való rendezés helyén pedig a jó  ítéletek meghozatala áll.

Ezek a megállapítások nem jelentik azt, hogy Descartes-nál 
a „Phantom leib  illokalizációja” (Richir) történne, az érzékiség és 
a képzelet intelligibilissé tétele. A későbbi elmélkedések nagyon 
is hangsúlyozzák az érzékiség és a képzelet szerepét, hiszen a 
képzelet segít a geometriai igazságok megértésében, míg az ér
zékek segítenek az anyagi világban való tájékozódásban és tes
tünk megóvásában. Descartes-ot mindenekelőtt a bizonyosság 
rendje és a fokozatosság foglalkoztatja. Nem zárja ki az érzéki
séget vagy a képzeletet, csupán azt mondja, hogy nélkülük kell 
gondolkodnunk, amíg csak lehetséges. Az értelem mint a meg
ismerés instanciája Descartes-nál önállóbb, mint a tomizmus- 
ban, az értelemnek nem kell a világra hagyatkoznia ahhoz, hogy
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eljusson bizonyos igazságokhoz. Szerepe is széleskörűbb, nem 
csupán egy képessége az embernek, hanem a lélek minden tevé
kenységét áthatja. Descartes nem állítja, hogy az ego test nélkül 
létezik, mindössze annyit mond, hogy az értelem működéséhez 
nem feltétlenül szükségesek a testi eredetű ideák.

A tomista én előítéletei az iskolázatlan én előítéleteire emlé
keztetnek, amennyiben mindkettő az érzéki tárgyakból indul ki. 
A történetieden mindennapi én kritikája egy történelmi alak
zat, a tomizmus kritikájával kereszteződik, akárha a tomizmus 
az emberi hajlamok meghosszabbítása lenne.43 Descartes nem 
abban különbözik Arisztotelésztől, hogy a mindennapi énnek 
lényegesen különböző jellegzetességeket tulajdonítana. Descar
tes szerint is az emberek természetüknél fogva az érzéki tárgyak
tól indulnak ki. De ezzel a hajlammal Descartes a bizonyosság 
rendjének új módszerét szegezi szembe, amely éppen az érzéki 
bizonyosság naiv hitének felfüggesztésével kezdődik. Minthogy 
olyan eljárásról van szó, amely teljességgel eltér a természetes 
beállítódástól, nem véletlen, hogy az új pozíció mindig úgy je 
lenik meg, mint egy ugrás, afféle vallási konverzió eredménye. 
Ennek pillanatáig az egyszerű fogalmak az érzékiség anyagá
val keveredtek, nem észlelhettük hát őket a megfelelő módon, 
ha viszont hátat fordítunk a testiségnek, akkor az apodikticitás 
szférája lesz megismerésünk vezérfonala. így jön  létre az én 
olyan adekvációja, amely immár nem a velünk született adott
ságok elfelejtése. Amennyiben szem előtt tartjuk az iskolázatlan 
én és a tomizmus kritikájának összefonódását, megérthetjük, 
miért vannak olyannyira különböző értelmezések arról, hogy 
mire irányul a hiperbolikus kétely: a mindennapi énre vagy va
lamely korábbi filozófiára. E kritikák közti ingadozás azonban 
része a descartes-i szövegeknek. Vajon ez azt jelentené, hogy e 
kritikák megkülönböztetése fölösleges, vagy nem eléggé igazolt? 
Nem. Míg a későbbi elmélkedések, illetve A filozó fia  alapelvei 
többé-kevésbé rehabilitálták a természetes beállítódást, addig 
a tomizmus tételei örökre elutasítást nyertek. Az, amire a ter
mészet tanít bennünket, mindig tartalmaz legalább valamennyi

43 Egy helyütt Descartes kísérletet tesz arra, hogy leírja, miként szár
mazik egy tomista gondolat a mindennapiságból: AT VII., 356.
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igazságot. Ez a részleges veritatív dimenzió érvényes például az 
érzéki észlelésnek a kellemesre és kellemetlenre vonatkozó su
gallataira. A mindennapi életben nem kell tévesnek tartanunk 
azt, ami csak valószínű.

Csak most vált nyilvánvalóvá, hogy Descartes számára mit 
jelent a zavaros gondolkodás elutasítása: az én többé nem tu
lajdoníthatja a természetnek azt, aminek az érzékiség a forrása. 
El kell vetni a mindennapi doxa  azon részét, amely a dolgok
nak tulajdonítja azt, ami nélkülünk nem létezne. így például a 
külső testek létezéséről tanúskodhat a szín is, de a szín észlelése 
semmit sem mond maguknak a dolgoknak a természetéről. Az 
anyag elsődleges tulajdonsága a kiterjedés, tartózkodni kell hát 
olyan ítéletek meghozatalától, amelyek a kvalitatív érzéki tartal
mak alapján vonatkoznak magukra a dolgokra. A dolgok nem 
olyanok, amilyenekként az érzékiségben megjelennek (quales 
apparent). így hát Descartes utal az érzékiség bőséges szférájá
ra, de nem tematizálja. A minőségi természetű érzékiség záró
jelbe kerül az új metafizika és fizika eljárásai közepette, a test 
affekt¿vitásával a kiterjedés észlelésének reprezentatív jellege 
kerül szembe. A zavaros gondolkodásban nem egy puszta hiány 
nyilvánul meg, hanem sui generis valóságos állapotról van szó, 
amelynek egy jelentős részét fel kell függeszteni.

4. A z ego megszemélyesítései. Descartes-nak A z igazság ku 
tatása a természetes világosság által című írása igazolja a három 
éntípus közti különbségtétel jogosságát. A dialógus szereplői -  
Epistemón, Eudoxus, Poliander -  a különböző egók megsze
mélyesítései. Epistemón a kimerült iskolázott én, akit a latin és 
görög művek vélekedései terhelnek meg. Előítéletek határozzák 
meg (az embert például úgy definiálná, mint an im al rationalét) 
és retteg a kétely kalandjától. Epistemón túlságosan a tekintélyek 
hatása alatt van ahhoz, hogy az értelem természetes világossá
gára támaszkodhasson. Ezzel szemben Eudoxus az a típusú ego, 
aki már elérte az én igazi adekvációját, tudása megfelelő módon 
indul ki az apodikticitás szférájából. Kész arra, hogy a harmadik 
személyt a hiperbolikus kétely útján vezesse. A harmadik sze
replő pedig Poliander, az iskolázatlan, mindennapi én, aki a dia
lógus kezdetén még csodálja Epistemón olvasottságát. Azonban
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Eudoxus felvilágosítja, hogy előnyben van Epistemónhoz képest, 
hiszen az iskolázott én előítéletei nélkül könnyen elfogadhatja 
a bizonyosság rendjét. A kétely az érzékiség érvényességének 
felfüggesztésével kezdődik, mert természetes hajlamaink meg
romlottak. Az első részben Poliander még vakon hisz az érzéki 
tárgyak és saját testének létezésében. Eudoxus ráveszi, hogy -  
mindennemű logika és szabály nélkül, tisztán a józan észre tá
maszkodva -  belássa, az ego léte a legbizonyosabb. Ugyanakkor 
elismeri, hogy szükség van valamilyen előzetes tudásra azzal 
kapcsolatban, hogy mi a gondolkodás, hogy mi a lét, és azt is 
hangsúlyozza, hogy a genus proxim um  és a differentia specifica 
segítségével történő definíció nemcsak fölösleges, hanem káros 
is: elegendő ítéletet hozni annak alapján, ami magától fogva is
mert, elegendő kinyitni a szemünket. így például senkinek nem 
kell megtanulnia, hogy mi a lét.

Míg Epistemón objektív feltevéseit elvetik, megtartják mind
azt, ami része a minden ember által osztott, közös apodikticitás- 
nak: az egyszerű fogalmakat. Descartes „...szembeállítja az »idió
tát« a mindentudóval, Eudoxust Epistemónnal, a jó  szándékot a 
túlontúl telített értelemmel, a saját természetes gondolkodásával 
megajándékozott különleges embert a korának általánosságaitól 
kimerülttel. A filozófia az idióta pártját fogja, a feltevések nélküli 
emberét. Valójában Eudoxusnak nincs kevesebb előfeltevése, mint 
Epistemónnak, legfeljebb más formában. Eudoxus előfeltevései
nek formája implicit, szubjektív, »privát«, és nem »nyilvános« -  a 
természetes gondolkodás formája, amely lehetővé teszi a filozófia 
számára, hogy úgy tegyen, mintha elkezdődne, és mintha ezt elő
feltevések nélkül tenné.”44 Tehát a szubjektív előfeltevéseket ré
szesítik előnyben az objektív előfeltevésekkel szemben. Eudoxus 
a jó vélemény, az igazság valódi képviselője. A dialógus szerkezete 
megmutatja, hogy Descartes filozófiája csupán egyetlen autoritást 
vet el, jelesül azt, amelyik az objektív előfeltevéseket propagálja.45

44 DELEUZE, Gilles 1968. Différence et répétition. PUF, Paris, 170.
45 Gadamer úgy írta le Descartes-ot, mint az európai felvilágosodás 

képviselőjét, aki élesen bírálta az autoritást (GADAMER, Hans- 
Georg 1984. Igazság és módszer. Gondolat, Bp., 199).
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Eudoxus46 az iskolázatlan én autentikus tanítója-vezetője, neki 
köszönhetően Poliander könnyen megszabadulhat a természe
tes beállítódás téves hajlamaitól. Az autoritás is rehabilitálódik, 
mint az értelem természetes fényének helytartója, az iskolázat
lan énnek ezen új tekintélyre kell támaszkodnia.

46 Mire utalhat az „Eudoxus” jelölő? Mint láttuk, Descartes hajlamos 
volt minden valószínűséget kizárni a bizonyosság rendjéből. A min
dennemű probabilizmus kizárásának bírálata már Leibniznél megje
lenik, aki úgy vélte, hogy a valószínűség fogalmát Descartes tévesen 
az arisztotelészi endoxával azonosítja, és figyelmen kívül hagyja azt 
a valószínűséget, amely magából a dolog természetéből következik 
(LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm 2005. Újabb értekezések az emberi ér
telemről. L’Harmattan Kiadó-Szegedi Tudományegyetem Filozófia 
Tanszék, Bp., 355). Azonban Descartes és Arisztotelész óvatosabb 
összehasonlítása azt mutatja meg, hogy kettejük viszonya össze
tettebb. Az arisztotelészi filozófia -  mint az esetlegesség és a való
színűség rehabilitációja -  nem csupán az egyetemes és szükségszerű 
tudományára tér ki, hanem a valószínűség alapján való következte
tésre is -  a vélekedés is igaz lehet. A dialektikus szillogizmus abból 
indul ki, ami ta endoxa, azaz a valószínű premisszákból, amelyek 
összhangban vannak az autoritások, illetve minden vagy a legtöbb 
ember vélekedésével. A következtetés egy érvelés eredménye. A di
alektikus szillogizmus plauzibilis volta nem puszta gyakorlatozás, 
hanem hasznos a tudomány számára is. Mivel a tudomány első elvei 
nem verifikálhatok, ezért azon kijelentések közvetítésével érdemes 
őket megközelíteni, amelyekkel a dialektika foglalkozik (ROSS, Sir 
David 1996. Arisztotelész. Osiris Kiadó, Bp., 79). Ha szem előtt tart
juk, hogy Arisztotelész szerint a jó vélekedés fontos a tudomány első 
elveit illetően, akkor Eudoxus alakja sem fog számunkra a vélekedés 
arisztotelészi felfogása ellenképének tűnni. Eudoxus az egyszerű fo
galmak közvetlenségéből indul ki, amelyeknek további explikációja 
szükségtelen. Ezek a fogalmak a tudományos kijelentések vezérfo
nalai. Eudoxus a mindennapiság szubjektív feltevéseire hivatkozik, 
ez tekintélyének feltétele. Descartes, ahogyan Arisztotelész is, hivat
kozik a vélekedésre a tudományos elemi mozzanatairól való beszéd
ben. Mégis, Descartes-nál a vélekedés szubjektív horizontjáról van 
szó, az evidencia interioritásáról, amely megelőzi a „nyilvános” véle
kedést. Nem az iskolázott én az autoritás, nem is a „többség”, hanem 
a természetes képességek mindennapisága.

239



E dialógus a bizonyíték arra, hogy joggal különböztethetünk 
meg három ént Descartes-nál. Először, az ént, aki az iskola és a 
könyvek hatása alatt áll, akinek emlékezetébe túlságosan bele
vésődtek az előítéletek. Tudása elhomályosítja az apodikticitás 
szféráját, az ő esetében -  vélekedéseinek rögzültsége okán -  még 
inkább szükséges a radikális kétely, de könnyen kudarcot vall
hat. M ásodszor, a mindennapi, prefilozófiai ént, akire az iskola és 
a könyvek előítéletei nem, vagy csak kevéssé hatnak. Még nem 
távolodott el a természetes képességektől, ám nála az egyszerű 
fogalmak túlzottan keverednek az érzéki tartalmakkal, mert 
hajlamos vakon hinni a világ közvetlen adódásában. A hiper
bolikus kétely teszi lehetővé átalakulását az én harmadik alakjá
vá. H arm adszor, az ego autentikus adekvációjáról beszélhetünk, 
amelyben megmutatkoznak az értelem mindennapi, természe
tes képességei mint a megismerés konstitutív elemei, de úgy is, 
mint a bizonyosság rendjének szükségszerű mozzanatai. A har
madik szereplő a konstruált én, mely az isteni egzisztenciát kö
veti a lényeg rendjében. Mint a bizonyosság láncolatának lánc
szeme, mint az egyszerű fogalmak rezervoárja, ő a tudományos 
kijelentések szükségszerű feltétele, de egyúttal a gondolkodás 
megregulázója is, aki a mindennapi életben is igyekszik elkerül
ni a tévedést.

EGY DISKURZÍV STRATÉGIA HATÁRAI

A filozófiai szövegek mikrofilológiai elemzésével a demuzea- 
lizáció teremtő jellegű hermeneutikáját szembeállítván Adorno 
a Kantról tartott előadásaiban arról beszélt, hogy amennyiben 
túl közel vagyunk egy szöveghez, nem tudjuk felismerni az ér
telmét -  bizonyos távolság szükséges ahhoz, hogy észlelhessük 
a rejtett jelentéseket.47 Noha láttuk, hogy a mindennapi én Des
cartes műveiben nem egy leleplezendő rétegben lelhető fel, tehát 
nem csupán a margók alapján lehet rekonstruálni, a mindennapi

47 ADORNO, Theodor Wiesengrund 1995. Kants »Kritik der reinen 
Vernunft«. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 62.
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én önálló mezője a szövegtől való távolságtartás, a visszatekintő 
történelmi perspektíva nélkül nem mutatkozott volna meg.

Descartes látja ugyan a természetes tudat tartományát (Hei- 
degger tehát téved), és az egyszerű fogalmaktól mint abszolútu- 
moktól indul ki ahhoz, hogy eljusson az igazi bizonyossághoz, 
ám a mindennapi ént sohasem teszi tárgyává tisztán önmagáért. 
Mint természetes beállítódás, a mindennapi én csak mint az új 
bizonyosságrend önlegitimációjának és önszabályozásának ré
sze jelenik meg. Az iskolázott én pedig a maga részéről azért 
lép a színtérre, hogy kicsivel később már el is tűnjön, véleke
déseit örökre elvetették. A mindennapiság rehabilitálásra kerül 
a részleges veritatív tartalmak helyeként, de mint ilyen, a m in
dennapi én csupán a metafizikáról a fizikára való átmenet moz
zanata. A világ felé irányuló természetes hajlam rehabilitálása 
nyitja meg a tapasztalati tudományok lehetőségét. Mindig egy 
domesztikált énről van szó, a mindennapiságnak a bizonyosság 
felőli értékeléséről, a mindennapi én régiója csupán a bizonyos
ság rendjének árnyéka. Egészen egyszerűen hiányzik a világgal 
való eredendő promiszkuitásunk, az észlelés gazdagsága. Des- 
cartes-ot nem foglalkoztatják az „episztemológiai felszínek” 
(Carriero), az érzéki homályosságok. A mindennapi én, aki az 
érzéki bizonytalanságában tengődik, úgy jelenik meg, mint egy 
ahistorikus invariáns. Magától értetődő létezésének magától ér
tetődő leírása felel meg, tematizálásának eszközei és módozatai 
sohasem lesznek a reflexió tárgyává. Ahogyan az iskolázatlan 
én előítéletei készen vettek, úgy természetes képességei is már 
eleve megtaláltak. Az evidencia szférája ez, mely autentikusabb- 
nak van nyilvánítva a világhoz való mindennapi viszonyulásnál. 
Az apodikticitás jelentősen kitágított terepét Descartes mintegy 
deklaratívan fogadtatja el, ennek további kifejtése egyenesen ti
los. A kartéziánus filozófia tehát kijelenti, hogy az apodikticitás 
szférája nem tartozik a filozófia fennhatósága alá, ekképpen zaj
lik a fogalmiság autonómiájának elfojtása. Az egyszerű fogalom 
voltaképpen nem fogalom, hiszen pontosan a „mi a...?” kérdésé
nek felfüggesztésével párhuzamosan jut a felszínre. A bizonyos
ságrend a fogalmiság nullfokával kezdődik.

A józan ész diskurzusa, amelynek formája a „mindenki tudja” 
és a „senki sem tagadhatja”, a könnyűségre és a közös képességek
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kommunikálhatóságára apellál. Az „akárki” a kartezianizmus 
alanya, benne emelkednek szólásra a magától értetődő elvek. Ez 
a posztulált mindennapiság a kartezianizmus plebejus mozza
nata, a vie ordinaire közegére való puszta utalás korlátozza a vál
lalkozás radikalitását. A szigorú módszer arisztokratizmusa és a 
józan ész egalitarizmusa kéz a kézben lépnek fel. Descartes egy
idejűleg panaszkodik azért, mert olvasói túlságosan a szubjektív 
előítéletek hatása alatt állnak, és nem szoktak hozzá, hogy hátat 
fordítsanak a testi ideáknak, illetve reménykedik abban, hogy az 
új, könnyen belátható módszer befogadóinak az lesz a benyo
mása, ők maguk fedezték fel a bizonyosság rendjét -  az ingado
zás e különös logikája Descartes filozófiájának legsajátabb moz
zanataiból következik. A nativizmus azt a gondolkodást jelöli, 
amely a virtuálisan eleve jelen levő természetes képességek ab
szolút voltára hivatkozik. Márpedig a bizonyosságrend tényleges 
folyamata annak az eredendő döntésnek a végrehajtása, amely 
előre határoz arról, mi tartozik a filozófiailag megmunkálandó 
dolgok körébe, és mi nem. A filozófia megalapozását megelőzi 
az apodikticitás prefilozófiai szférája. Valahol a filozófia határán 
található a filozófia és a nem-filozófia közötti elválasztó vonalról 
hozott döntés: a filozófia kiindulópontjára vonatkozik, de egy
úttal azt a szférát is meghatározza, amelynek a filozófia exter- 
ritorialitásában kell maradnia. Az egyszerű fogalom adottságát 
mint ahistorikus invariánst a gondolkodás nem a mindennapi 
tapasztalat redukciójával ragadja meg, hanem abban a pillanat
ban, amikor a mindennapiság már teljesen felfüggesztésre ke
rült. Csak az egyszerű fogalmaknak az e világon túli eredetére 
való hivatkozás után lehetséges a világunkba való visszatérés. A 
fogalmi beavatkozás részleges kizárása fontos karika a bizonyos
ság láncolatában, ez teremti meg a kvázi-diskurzív teret, amelyet 
nem lehet kritika tárgyává tenni. Filozófia és mindennapiság 
valódi, körszerű viszonya helyett az egyszerű fogalmak cirkula- 
ritásának nehézsége kelt zavart. Az egyszerű fogalmak a végső
kig vitt kétely során is működésben vannak, és „mindenki tudja, 
hogy mi a kétely”... Ez a filozófia tabula rasát követel az előítéle
tek tekintetében, de mintegy kinyilatkoztatja a magától értetődő 
fogalmak listáját. A prekritikai álláspont elvetését a természetes 
képességekre való kritikátlan hivatkozás követi, közvetlen átér-
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zésük. Hume ellenvetése, miszerint a kartéziánus kétely vissza
vonhatatlanul egy örvénybe ránt bennünket, nem helyénvaló: az 
önmegtévesztés látszata ez, amely túlságosan is gyorsan tűnik el 
a „garancia garanciájának” bevezetése után.

Nem nehéz kimutatni a hermeneutikai tudatosság hiányát 
Descartes-nál. Egyfelől, noha támadja a skolasztikát, amiért 
dogmatikusan ismételgeti a vélekedéseket, maga Descartes au
tomatikusan vesz át tőle megannyi fogalmat. Gilson vagy Koyré 
joggal mutattak rá megannyi reflektálatlan jelentésre. Másfelől 
Descartes a felvilágosodás erőszakos oldalának militáns opti
mizmusára emlékeztetőén minden előítélet elvetését követeli, s 
kifejezi a vágyát egy olyan korszak iránt, amely teljesen mentes 
lesz a tévedésektől. Descartes rehabilitálja a világ adottságában 
való hitet a fizikára való átmenet kedvéért, de a praejudicium ot 
nem. A világ előzetes adottságának és az előítéleteknek nincs he
lye ebben a filozófiában. Az ellenvetés, mely szerint lehetetlen 
egy egész életet eltölteni a filozófiai beállítódás szigorúságában, 
elvéti a descartes-i filozófia mondanivalóját. Descartes kiemeli, 
hogy az érzékek többnyire jól tanúskodnak a világ valóságos ál
lásáról, és helyesen sugallják, mi kellemes, és mi nem. A metafi
zikai bizonyosság nem bír orientáló szereppel a mindennapiság- 
ban. Descartes az olvasótól csak a zavaros ideák alapján történő 
ítélethozataltól való tartózkodást várja el, az akarat önkorláto
zását. A hiperbolikus kétely mérsékelt szkepticizmussá változik, 
amely a bizonyosság rendjéből kizárja a bizonytalanságot.

Láthattuk, Descartes több alkalommal hangsúlyozza, hogy fi
lozófiájának eszményi befogadója az iskolázatlan én, azonban a 
szerzői én narratív identitása mindig úgy jelenik meg, mint egy 
iskolázott én önazonossága.48 A „descartes-i Bildungsroman” 
(Lyotard) középpontjában olyan én áll, aki nem lehetne Eudoxus 
ideális beszélgetőtársa. Miben áll akkor az iskolázatlan, nem ol
vasott én előnye? A „könnyű” szerepe így relativizálódik. Úgy tű
nik, hogy a szerzői én gazdag tapasztalatának leírása azért fontos,

48 Harald Weinrich -  Tulving nyomán -  joggal mutatott rá arra, hogy itt 
narratív-epizodikus emlékezetről van szó (amelyet Descartes elítél), 
és nem szemantikai-szisztematikus emlékezetről (WEINRICH, Ha
rald 2002. Léthé. A felejtés művészete és kritikája. Atlantisz, Bp., 95).
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hogy az előítéletek sokasága mintegy dialektikusán az ellentétébe 
csaphasson át: a rengeteg könyvnek és tapasztalatnak köszönhe
tően az én egyszerre csak tabula rasa lesz. Annyira a különböző 
vélekedések hatása alatt állt, hogy végül már egyiket sem fogad
hatta el, s a mindennapi tapasztalatok közepette felvette az ítélet- 
hozataltól való tartózkodás habitusát. Történeti prizmán keresz
tül: Descartes 1619-ben katonaként Neuburgban tartózkodott, 
és a tél folyamán magányosan ült szobájában. Az Értekezés... 
egyenesen úgy írja le ezt az állapotot, mint a hiperbolikus kétely 
lehetőségfeltételét. A szobába való bezártság a descartes-i filo
zófia szimbóluma lehetne: a bizonyosság filozófiájának kezdete 
a belsőbe való visszatérés, a világ elfelejtése.49 Az ego demondi- 
alizációja a természetes képességekhez való odafordulás. A naiv, 
természetes beállítódás felfüggesztődik, a skolasztikus vélekedés 
nem számít többé. Végre megmutatkozhat, hogy az autentikus 
megismerés az ego tói halad az uralmunk kiteljesedésére szolgáló 
világ felé, és nem fordítva. A természetes beállítódás kifordítá
sa e filozófia legradikálisabb mozzanata -  Descartes óta hajla
mosak vagyunk a létet belülről kiindulva megközelíteni. Noha 
Descartes nem volt az ego áttetszőségének álláspontján, hitt az 
én sajátos intimitásában. így is fogalmazhatnánk: ipszeológiája, 
az önmagukhoz való viszonyról alkotott képe nem távolodott el 
az egológia tiszta apodikticitásába vetett hittől. Descartes az apo- 
dikticitást, amely közvetlenül elérhető idealitásokból áll, már a 
bizonyosságrend kutatása előtt megtalálta.

Az állítás, miszerint Cartesius soha nem tematizálja a min
dennapi ént önmagáért, nem jelenti azt, hogy a mindennapiság 
léte egészen e filozófián kívül reked. Bizonyos értelemben Des
cartes éppen a mindennapiságot keresi, a mindennapiság előtti 
mindennapiságot, a mindennapi események lehetőségfeltételeit, 
azonban az egyszerű fogalmak posztulált szférájának kikiáltása 
semmit sem mond arról, milyen a mindennapiság valójában. A 
mindennapi én sem az újdonsült bizonyosságrend önlegitimá
ciójaként, illetve önszabályozásaként, sem az iskolai vélekedések

49 A hegeli antropológia úgy írja le a tél diszpozícióját, mint az interio- 
ritásba való visszatérést (HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich 1981. A 
szellem filozófiája. Enciklopédia III. Akadémiai Kiadó, Bp., 56).
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ismétléseként, sem az egyszerű fogalmak tartályaként, sem a fi
zikára való átmenet feltételeként nem mutatkozhat meg a maga 
teljességében. Mivel a descartes-i filozófia híján van a minden
napi én valódi megjelenítésének, bizonyosságrendje arra ítélte
tett, hogy kezdetét egy irracionális ugrás, egy kegyelmi pillanat 
eredményeként tüntesse fel. Descartes tudatában van, hogy 
minden tapasztalati tudomány feltételez egyfajta észlelési hitet, 
de a mindennapi ént csak a világ kiterjedésében való korláto
zott tájékozódásként rehabilitálja. A véges értelem energetikája 
felfüggeszti ítélethozatalai jelentős részét, a világ felé való nyi
tottsága lényegi módon korlátozott. Mint Merleau-Ponty írja, 
ez a „hús szublimációja”, a világ és a köztünk levő kiazmus do- 
mesztikációja.50 Márpedig ha a filozófia a világ felejtésével nyit, 
ez a gesztus nem múlhat el büntetlenül. Nem lehet az interiori- 
tásba húzódni, majd ezt követően visszatérni úgy, hogy ennek 
a mindennapiság ne lássa kárát. A korrelátumok nélküli tiszta 
a prioriban, a közvetlen evidenciák bugyrában való tartózko
dás pedig agyszüleménynek tűnik -  puszta fikciónak. Az, hogy 
a mindennapi én miképpen törli el önmagát, szükségképpen e 
centripetális filozófiáról alkotott diagnózis részének kell lennie.

A filozófia és a prefilozófia kereszteződése a descartes-i gon
dolkodás lényegi mozzanata, ám egy torz viszonynak lehetünk 
tanúi. Ahol kidolgozott közvetítésre, finom átmenetre számíta
nánk, váratlan ugrást látunk -  az ego áttérése („megkeresztellek 
téged a Bizonyosság, a Metafizika és a Tudomány nevében”) a 
filozófia kezdete. Másfelől, amikor a legfontosabb terminusok 
további kifejtését várjuk el, egy deklaráció zárja ki a fogalmi 
megközelítést. A filozófia határait a szubjektív feltevésekre való 
hivatkozás határozza meg, a közvetlen adottságokra vonatkozó 
eredeti döntés váltja fel a doxáwal való hivalkodó szakítást.

Úgy is lehet a Descartes-elemzésünket kezelni, mint a mo- 
dernitás archeológiájához való hozzájárulást, amely azt firtatja, 
hogy mi az, ami a kijelenthető mezőjébe tartozik, ami megjelen
het a felszínen, s mi az, ami nem. Elbeszélhető egy olyan történet

50 MERLEAU-PONTY, Maurice 2007. A látható és a láthatatlan. 
L’Harmattan Kiadó-Szegedi Tudományegyetem Filozófia Tanszék, 
Bp., 175.
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á la Toulmin, amely arra helyezné a hangsúlyt, hogy Descartes 
figyelmen kívül hagyta a tudás kontextualitásának kérdését, a 
valódi életbe való ágyazottságát, s mindennapi létünk ennek 
nyomán csak jelentősen cenzúrázottan jelenhetett meg a filo
zófiai és tudományos diskurzusokban. Vajon amikor például 
azt halljuk, hogy egy de Certeau vagy egy Böhringer olyasmit 
jelenít meg, amit az életvilágunkra fittyet hányó tudomány vagy 
a karosszékből művelt, akadémikus hangvételű filozófia teljesen 
elhanyagoltak, nem a descartes-i örökség kísért továbbra is? Va
jon nem azért lehet ekkora jelentőséget tulajdonítani ezeknek 
a rendhagyó témájú és stílusú leírásoknak, mert a modernitás 
uralkodó beszédmódja kitaszította magából mindazt, ami nem 
tartozik az igaz és az igazolható tartományába, amely mentes az 
esetlegességektől? Ám nem feledkezhetünk meg az érem másik 
oldaláról sem: nem csupán a mindennapiság leértékelésének 
kartéziánus gyakorlata létezett, hanem egészen más irányban 
haladó irányulások is. Hiszen amióta Vico fellázadt Descartes 
ellen, egy alternatív tendencia is jelen volt. „Ha Descartes leg
főbb törekvései az »első igaz«-ra irányulnak, akkor a puszta le
hetőség területét, s ezzel a »valószínű«-nek a tartományát szük
ségszerűen ki kell zárnia a filozófiából. így siklik át pl. Descartes 
a beszéd művészete, a képzőművészetek és a történelem fölött, 
mivel ezeket olyan területeknek tekinti, ahol nem az igazság, 
hanem a »valószínű« élvez prioritást”51 -  írja Ernesto Grassi, s 
ezzel szembeállítja a reneszánsznak az antikvitásra támaszkodó 
gazdag belátásait, illetve a Vicóval kezdődő alternatívát. Nem 
árt megjegyezni, hogy Grassi szerint a reneszánsz természet- 
tudomány nagyjai alávetették magukat a gyakorlati céloknak, s 
elzárkóztak az elvont ismeretelméleti kérdésektől; így hát Gras
si merőben más képet vázol fel, mint Husserl válságelmélete a 
szubjektivitást elvétő galileánus redukcióról. E modernitásel- 
méletben tehát az életvilág szempontjait felfüggesztő tudomány 
története Descartes nevével veszi kezdetét, nem Galilei fellépé
sével. Számunkra különösen fontos, hogy Descartes nemcsak a 
megélt nyelv, a művészi hatás, a politikai retorika vagy a fantázi

51 GRASSI, Ernesto 1992. A humanista tradíció: a »rés« és a »verba« 
egysége = Athenaeum, I. 59.
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át működésbe hozó képiség jelentőségét vitatta el, hanem a min- 
dennapiságot mint olyant vetette alá bírálatnak, és minimalizál
ta a mozgásterét. Egyszer meg kellene írni a modern filozófia 
történetét a mindennapiság szemszögéből.

Nem azt kell hát leszűrnünk mindebből, hogy a filozófia nem 
tekinthet el az eredendő d ox á tói, az észlelési hittől és a minden
napiság többi alakzatától? A világ vad, szituatív tapasztalata már 
eleve fennáll -  a szigorúan rögzített szintaxisokat és idealitásokat 
megelőzően. A gondolkodás és az elgondolt szüntelenül össze
fonódnak a mindennapi tapasztalatban, még mielőtt felmerülne 
egy elvont „önmagaság” lehetősége. E mindennapi közegben 
mindig vannak olyan mozzanatok, amelyeket nem uralhatunk 
teljesen, amelyek kicsúsznak az ellenőrzésünk alól, de az ab
szolút bizonyosság hiánya még nem jelenti azt, hogy elemzésük 
fölösleges lenne. Ha a mindennapiság és a filozófia viszonyát re
kurzív kapcsolatként fogjuk fel, akkor az én horizontális és ver
tikális gazdagságát nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A konstru
ált egót megelőzően létezik egy olyan nyitottság a világra, amely 
semmi másra nem vezethető vissza. Rá kell mutatnunk, hogy 
a kétely is csak azért létezik, mert a mindennapiság már eleve 
fennáll. Ennek a tapasztalati mezőnek a felmutatása során az in- 
terszubjektivitás élménye nem indulhat ki a természetes képes
ségek puszta eloszlásából, hanem olyan feszültségtérként kellene 
elképzelni, amelyben az én a közvetlen Másik, illetve az anonim 
Ők vonatkozásában konstituálódik. A kiindulópont nem az én 
előzetes felépítése lenne, hanem a világ közös tapasztalata. A 
mindennapiságot önmagáért kell megszólaltatni.

(2010)
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IV.





AZ ESEMÉNY 
ÉS A KÖLTÉSZET IGAZSÁGA

A francia filozófia különösen érzékeny a nem-filozófiá
val, a filozófián kívüli gondolkodással való találkozásokra. A 
20. századi francia filozófiát gyakran jellemzik az irodalom
hoz való közelségével, olykor dicsérően, olykor bírálóan. Az 
új stílus kidolgozásának vágya talán azért született meg, mert 
a filozófia elégedetlen volt a tiszta fogalmiság gyengeségével, és 
megirigyelte a más típusú gondolkodásformák hatékonyságát, 
érzéki erejét. A filozófia itt mindig a filozófia radikális kritiká
ját is jelenti, amely számot vet a fogalmiság elégtelenségével (a 
tömegek cselekvéséhez vagy akár a műalkotás plaszticitásához 
képest), és egyúttal kimutatja, hogy milyen földalatti erők mun
kálkodnak benne. A francia filozófus, Bourdieu kifejezésével 
élve a „totális értelmiségi” igyekszik az élet minden szegmen
tumában jelen lenni, az önkifejezés minél több alakzatát fel
használni. Éppen úgy megnyilvánulhat a szexuális gyönyör új 
gyakorlatainak szószólójaként, mint egy felforgató mikropoli- 
tikai mozgalom militáns híveként. Ami számunkra különösen 
fontos: a francia filozófus rengeteget ír, olykor a grafománia gya
nújába keveredve, és rendkívüli szenzibilitású olvasója az iroda
lomnak. A francia filozófia irodalmiságát az intézményes háttér 
is erősíti: az agrégation  során a vizsgázónak kiváló retorikájú, 
finom stílusú szövegekkel kell előállnia, amelyek közül némelyik 
a filozófiai hagyomány textusainak figyelmes kommentárja kell 
hogy legyen. A thèse d ’Etat egy hosszú, sokáig írandó szöveget 
jelentett, Foucault barokkos műve a bolondságról, vagy Deleuze 
hatalmas értekezése a különbségről és az ismétlésről, valamint a 
kifejezés kérdéséről Spinozánál ezen követelmény eredménye. A 
francia filozófus -  akit nemegyszer a kontinentálisnak mondott, 
és a vádak szerint a hagyományhoz fűzött puszta lábjegyzetként 
működő filozófia tulajdonképpeni művelőjeként mutatnak be -  
zseniális olvasó is egyúttal, aki odafigyel a textusok lábjegyzetei
re, metaforáira vagy elszólásaira is. Nem csupán filozófiai szöve
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gek módszeres újraértelmezéséről van szó, hiszen az irodalom 
tanszékeken szerte a világban használják Derrida vagy éppen 
Ricoeur olvasási stratégiáit az irodalmi szövegek inventívebb ér
telmezésének eszközeként. És még a francia analitikus filozófia 
egyik legkiemelkedőbb képviselőjének tartott Jacques Bouve- 
resse is mértékadó elemzést írt Musilról. Mintha egyetlen szö
veget sem lenne elegendő csupán elolvasni, mintha mindegyik 
eleve scriptible is lenne...

Alain Badiou a kortárs francia filozófiáról szóló írásában1 
filozófia és irodalom szövetségét az egyik legfontosabb jellegze
tességként határozza meg. Egyben emlékeztet bennünket, hogy 
ennek a szövetségnek gazdag előtörténete van, amely Pascaltól 
és a francia felvilágosodás szerzőitől Alainig és a szürrealistákig 
húzódik. A 20. században a filozófiai kifejezés különösen szoros 
viszonyt létesít gondolat és mondat között, egy új stílus, egy új 
ritmus jön létre. És maga Badiou -  akárcsak Sartre -  regény- és 
drámaíró is egyúttal. Ugyanakkor A filozó fia  visszatérése a kö l
tem ényhez  című írás nem csupán filozófia és irodalom össze
kapcsolódását, hanem a kettő különbségének mibenlétét is meg 
kívánja ragadni -  a viszonyt éppen úgy, mint a nem-viszonyt. 
Badiou visszatér a filozófia feltételeinek kérdéséhez.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Badiou írása ere
detileg egy Heideggerről szóló kollokviumra készült. Ahogy a 
Heidegger franciaországi közönségére tett utalás is jelzi, többről 
van szó, mint egy pusztán filozófiatörténeti jelentőségű elem
zésről. A francia Heidegger-viták újra és újra fellángoltak a 20. 
század során, megfosztván ártatlanságától a létről való paszto- 
rális gondolkodást/gondoskodást. A Jean Beaufret-hez intézett, 
humanizmusról szóló levél értelmezései mutatják a legizgalma
sabban a feszültség nagyságrendjét. Heidegger talán azért fo
lyamodott a postázási stratégiához, mert arra gondolt, hogy a 
politikai kétértelműségek elpárolognak az idegen közegben, és 
a francia befogadás majd várhatóan léttörténeti kérdéssé szub
limálja az eredetileg közvetlenül társadalmi relevanciájú nyel
vezetet. A heideggeri gesztus és recepciója talán a 20. századi

1 BADIOU, Alain 2005. The Adventure of French Philosophy = New 
Left Review, 35. 67-77.
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filozófia sűrített képe is lehetne, annak képe, ahogyan a francia 
befogadás elfedi-eltussolja a démonikus környezetben feltűnt 
német gondolkodás voltaképpeni hátterét. A postázás eszerint 
a német küldemény veszélyes konnotációinak ártalmatlanítása, 
a jelek azért utaznak, hogy csak néhány jelentés érkezzen meg -  
postázni annyi, mint szelektálni. Mégis, ez a gigantikus, nagy
ra törő kép tévesen adná vissza a Heideggerhez való francia vi
szonyulás történetét. Elegendő csupán azokra gondolni (Sartre, 
Merleau-Ponty, Lévinas, Wahl...), akik elutasították, hogy jelen 
legyenek Heidegger Cerisyben tett látogatásakor. Badiou írá
sát illetően éppen e feszültségek ismeretében rendkívül fontos, 
hogy a Heidegger körüli afféroktól teljesen függetleníteni kíván
ja  magát, annak ellenére, hogy az írás elején leszögezi: Heideg
ger militáns módon gyakorolta a nemzetiszocialista politikát. A 
kritika a német gondolkodónak a nyelvhez, a költészethez és a 
filozófiatörténethez való viszonyára irányul, Badiou azonban el
utasítja a politikaira való közvetlen redukciót.

Heideggernek a nyelvhez való viszonya kétértelműségekkel 
terhelt. Az akárki fecsegését ostorozó, a hagyományos term i
nológiát módszeresen meggyanúsító, az önmagát közlő nyelv
re hagyatkozó gondolkodó újra és újra a csendet, a hallgatást 
dadogja, és a hallgatásnak ezt az eldadogását pontosan egy 
terjengősségre hajlamos, az inventivitás varázsával körülvett 
Begriffsdichtungvégzi. Heidegger autoritatívan alázatos. A tulaj- 
donképpeniség retorikája összecsengő szavakat helyez egymás 
mellé, alliterációkkal él, szómágiájával a köznapi szavak köré 
meglepő aurát teremt, csúsztat a hagyományos jelentéseken, 
neologizmusokat használ, áthúzásokkal és idézőjelekkel vonja 
meg a leírtak közvetlenségét. A szigorúság és az asszociáció kéz 
a kézben járnak. A heideggeri szöveg azon dolgozik, hogy meg
szabja önnön befogadási normáit. A nyelvi bűvészmutatványok 
arra is szolgálnak, hogy az olvasókat elvezessék a beavatottság 
kapujáig: hogy azt sugallják, a leírtak a közvetlen jelentésnél 
sokkal mélyebbre nyúlnak, oda, ahová kevesek képesek alászáll- 
ni. Itt tehát „stratégiai rejtőzködésről”2 van szó. Badiou ezeket a

2 BOURDIEU, Pierre 1999. Martin Heideggerpolitikai ontológiája. Jó
szöveg Műhely Kiadó, Bp., 124.
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feszültségeket filozófia és költészet viszonya felől közelíti meg. 
A heideggeri gondolkodás, a badiou-i olvasat szerint, megma
rad prefilozófiai jellegűnek, mert megreked a profetikus, mély 
kifejezésben, elmulasztja a mathémával való szembesülést, mert 
a közvetlenül adódó nyelvben véli megtalálni az igazság helyét. 
Míg Heideggernél „a világfeltáró nyelv megvilágító ereje hiposz- 
tazálva van”3, addig Badiou a megvonás, a minimalizáció, vagy 
éppen a túltelítés módszereit hangsúlyozza. A művészeti igazság 
sem az eleve adottra való ráhagyatkozásban jelenik meg, nem 
az eltűnt istenek nyomait őrzi. Heidegger visszafordul a költe
mény igazságához, végrehajtja a művészetet tárgyként, pusztán 
kívülről tematizáló esztétika radikális bírálatát, ám ez a gesztus 
egyúttal a filozófia önmegszüntetése is. A filozófia visszavonul, 
hogy átadja helyét a költő mondásának, és egyáltalán: az értel
mezés célja, hogy „magyarázataival eltűnjék a költemény tiszta 
itt-állása elől”.4 Ezzel szemben Badiou számára a költemény a 
filozófia egyik feltétele. Feltétele, mert a filozófia az igazságfolya
matokról való gondolkodásként, a velük való szembesülésként 
nem pusztán megőriz, hanem az egyes világokat meghaladó 
igazság szerkezetét, eseményjellegét elemzi. Csak egyik feltétele, 
mert más igazságfolyamatok is léteznek, ellentétben az igazság
funkciót kizárólag a műalkotás számára fenntartó romantikus 
sémával (amelynek egyik képviselője, Badiou szerint, Heideg
ger). A filozófia ne zsákmányolja ki a művészetet, ne tegye pusz
ta tárggyá, ám ne is olvadjon össze vele. Pontosan ezért beszél 
Badiou /^esztétikáról.

Noha Badiou elutasítja a „filozófia végéről” szóló elbeszélése
ket, a filozófia önállóságát csakis a feltételei (a politika, a mathé- 
ma, a művészet és a szerelem) vonatkozásában tudja elképzelni. 
Ahogyan Deleuze arról beszélt, hogy a filozófia a Külsővel való 
szembesülésből, az általa előidézett erőszakos eseményből fakad, 
úgy Badiou is akként fogalmaz, hogy a filozófia más igazságfo
lyamatok elgondolása, azaz feltételekhez kötött. A korai Badiou

3 HABERMAS, Jürgen 1998. Filozófiai diskurzus a modernségről. He
likon Kiadó, Bp., 129.

4 HEIDEGGER, Martin 1998. Magyarázatok Hölderlin költészetéhez. 
Latin Betűk, Debrecen, 8.
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legfontosabb műve, a Théorie du sujet (A szubjektum  elmélete) is 
Mallarméval igyekezett megragadni az elmélet mibenlétét, és az 
egész könyv stílusa a Mallarmé által kijelölt ösvényen halad. A 
fő művének, a V étre et Vévénement (Lét és esemény) lapjain sem 
marad el a költészet tematizálása; a l l .  meditáció mathéma és 
költészet különbségét elemzi (és megállapítja, hogy az idea hi
ánylétesítés, a jelen, a létezés megvonása), a 19. meditáció pedig 
egy Mallarmé-elemzés. „A század” Mandelstam, Brecht, Pessoa 
és mások nyomán elemzi a Valós szenvedélyét a 20. században. 
Logiques des mondes (A világok logikái) egy helyén5 pedig egye
nesen azt olvashatjuk, hogy a szerző filozófiája, azaz a badiou-i 
filozófia talán nem más, mint Beckett és Mallarmé meglátásai
nak elgondolása. Badiou számára tehát a műalkotásokkal való 
szembenézés a filozófia szükségszerű része.

A műalkotáshoz való badiou-i viszonyulásnak már önm a
gában is „militáns” jelentősége van, az irodalmi üzem magától 
értetődő mozzanatai ellen irányul. Abban a korban, amely m in
dig a doxát, a puszta vélekedést részesíti előnyben az igazság 
ellenében (1. ehhez Badiou filozófiai kiáltványait), amelyben a 
demokratikus-kommunikatív fecsegés szükségessége általános 
népi előítéletté vált, az irodalmi üzem is csatlakozott a vélekedé
sek tömeggyártásához. Ahogyan Badiou filozófiájában a „poszt
modern szofisták” közhelyeit ostorozza, úgy a művészetről való 
gondolkodás során is, kimondatlanul vagy explicit módon, a 
kornak a műalkotással kapcsolatos kliséit vonja bírálat alá. Az 
irodalomkritikus tevékenységének posztulátumai ezek: a szöveg 
értelmezést kíván, egy eredendő poliszémia jellemzi, lehetősé
gekkel teli értelemképződése kimeríthetetlen, plurális jellegű. 
Egy sajátos feszültségről van szó: a szöveget azért kell értelmez
ni, m ert lehetetlen lezárni értelmezését. Az irodalmi üzem így 
nem csupán az értelmezés szükségességét biztosítja be, hanem 
egyben végtelen folyamattá is nyilvánítja, mindig megmarad 
egy elnyújtott konszenzuskeresésnek. Az eleve opcionálissá tett, 
feltételes módban írott interpretáció, az értelmezés örök hipo- 
tetikussága kezeskedik afelől, hogy az irodalomkritikus ne ma

5 BADIOU, Alain 2006. Logiques des mondes. Éditions du Seuil, Paris, 
574.
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radjon feladat nélkül. Tehetetlensége, időbeli korlátozottsága a 
hatalma. Tevékenysége nem is új igazságok létrehozása, nem is 
az igazságfolyamatok elgondolása, hanem a doxa  terméketlen 
öngerjesztése. A jelentésárnyalatok sokaságát felfedő hermene- 
utának Badiou a 20. század gyakorlatát vágja a szemébe: „Ha a 
művet értelmezni kell, ha lehet értelmezni, az azt jelenti, hogy 
túl sok partikularitás maradt benne, hogy nem jutott el az aktus 
tiszta átláthatóságához, hogy nem meztelenítette le saját valósá
gát. Hogy nem egyértelmű.”6 Például a Mallarmé-vers Badiou 
számára tiszta jelenlét, a valós önprezentációja, így a hozzá való 
helyes viszonyulás nem az értelem eljövetelére való messianisz- 
tikus várakozás. A költemény nem ábrázol semmit, nem fejez ki 
semmit -  egészen egyszerűen nem explanandum: műveletei van
nak, amelyek nem interpretációt, hanem bizonyos intervenciót 
igényelnek. A filozófia nem  az igazságfolyamatok értelmezője. A 
mallarméi szintaxisból fakadó olvasói nehézségek (céljuk: „időt 
adni az ideának”) nem jelentik azt, hogy a szemantikai szinten 
is káosz uralkodna. Nem a nyelv végessége, nem a kommunika- 
tivitás számít. A jelentés egy-értelmű; a szintaxis inkább detaxis, 
szürtaxis. A szerkezet gond nélkül feltárható, s így Mallarmé 
verse is közvetlenül prózára fordítható, a benne megtalálható fo
galmak letisztulva jelennek meg. Badiou-nál tehát a költemény 
fogalmiságáról, vagy pontosabban: a fogalmi következményei
ről való beszéd szorosabbra fűzi irodalom és filozófia viszonyát. 
Ám a költeményben még nem egy tudás nyilvánul meg, csupán 
mint gondolkodásmód képezi a filozófia feltételét. A költemény 
kimondja az ideát, de igazságát nem ragadja meg. Másrészt pe
dig a filozófia nem határozhatja meg, mi a művészet, hanem az 
egyes műalkotásokon túlmutató, végtelen termelést lehetővé 
tevő művészeti konfigurációkat (például a regényt mint szek
venciát, az atonalitást mint szekvenciát...) azonosíthatja csupán.

Badiou álláspontjára talán úgy lehet a legkönnyebben rá
világítani, ha az interpretációs paradigmát bíráló Susan Sontag 
esszéivel (A csönd esztétikájay Az értelm ezés ellen) ütköztetjük. 
Badiou nem azt nehezményezi, hogy a sematizáló-programozó 
történelmi tudat terhe ellehetetleníti a műalkotás érzéki közvet

6 BADIOU, Alain 2010. A század. Typotex Kiadó, Bp., 282.
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lenségével való találkozást, de nem is az ideológiai túlinterpre- 
tációk okozta értelmezési kényszert találja problematikusnak. 
Nála az értelmezés kritikája nem a „művészet erotikájának” 
rehabilitációja, az intrepretációs paradigma bírálata semmikép
pen sem antiintellektualizmus, ellenkezőleg. Badiou számára az 
idea mint érzékiség -  egyetemessége, hozzáférhetősége és vég
telen, az egyes világokon túlnyúló ismételhetősége -  fontos. És 
ebből következően a testi végességnek a kortárs művészetben 
való túlhangsúlyozása számára kifejezetten dekadens jelenség. 
A történelmi teher partikularizmusával tehát nem a közvetlen 
testiség, hanem az univerzalitás áll szemben.

Badiou esetében gyakran felmerül, hogy a filozófia voltakép
pen nem a költemény kizsákmányolója-e, hogy a filozófia nem 
csak saját meglátásait vetíti-e vissza a műalkotásba. Ranciére ar
ról írt Badiou-bírálatában7, hogy a költemény valójában csupán 
a filozófia puszta illusztrációjaként szolgál, érzékisége eltűnik 
az idea diadalában. Azonban Badiou újra és újra hangsúlyozza, 
hogy a műalkotás pontosan a formátlannak, formálhatatlannak 
gondolt érzékiség megformálásával éri el a tiszta „itt” tapaszta
latát. Maga a jelenlét mint idea keletkezik a költeményben, a le- 
csupaszításnak vagy éppen az excesszus jellegű túltelítésnek kö
szönhetően. A műalkotás nem az eszme érzéki látszata, hanem 
az önmagát megjelenítő érzéki, egy önálló, másra visszavezethe- 
tetlen igazságfolyamat. Testszerű és anyagi -  de nem puszta test, 
és nem pusztán materiális. A művészeti igazság is a fennállóval, 
a megszokottal való szakítás, kimeríthetetlen végtelensége lyu
kat váj a szituativitás végességében. Márpedig ha a rendelkezésre 
álló nyelv testisége is a fennálló helyzet korlátoltságának része, 
akkor a költemények által előidézett eseményszerű szakadásnak 
a megnevezhetetlenre kell vonatkoznia. A nyelv képességeit a 
költemény úgy állítja ki, hogy túlmutasson a nyelv végességén. 
Azzal, hogy érzékiségét új formában mutatja fel, meghaladja be
vett alakzatait. Innen következik a paradoxon: „minél hermeti- 
kusabbnak tűnik egy költemény a nyelvi szituáció felől tekint

7 RANCIÈRE, Jacques 2007. Le poète chez le philosophe = Uô: Poli
tique de la littérature. Galilée, Paris, 205-229.
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ve, annál általánosabb a felhívása”.8 Az egyetemes pontosan így 
nyilvánulhat meg. És Badiou kiemeli, hogy a művészetben meg
testesülő egyetemesség „politikai” jelentőségű, mert túllép a ka
pitalizmus teremtette puszta globalitás világszerűségén. Eszerint 
a költemény is, mint a nyelv végességének meghaladása, mili- 
táns rendeltetésű: az univerzalizmus keletkezéséhez járul hozzá. 
Noha Badiou sokszor ír az eredetiségről, a meglepetés erejéről 
és az újdonságról, a művészeti igazságfolyamat lényege számára 
mégsem az „új” előállítása. Az avant-garde hisztérikus új-ke
resésével szemben, amely megreked a kapitalizmus dinamiká
jára jellemző kreatív destrukcióban, a műalkotás-sorozatokban 
kifejeződő invariáns örökkévalóságot hangsúlyozza.9 A fennál
ló helyzet korlátoltságának és az eseményszerű szakadásnak a 
vitáját tehát sokkal inkább egy ahistorikus viszonyulásként kell 
elgondolnunk...

Igazság és művészet viszonyát, Badiou szerint, háromféle
képpen közelítették meg. A romantikus séma szerint csupán a 
művészet alkalmas az igazság kifejezésére (így tehát filozófia és 
költészet igazsága azonos); a didaktikus séma történetében, ahol 
Brecht a paradigmatikus figura, a műalkotást alávetik a rajta 
kívül létrejövő igazságnak (s ekképpen a filozófiai belátás meg
előzheti a műalkotást), a művészet jelentősége csupán az igaz
ság-effektusok érzéki termelésében van; a klasszikus sémában 
pedig a művészetet megfosztják erejétől, kognitív önállóságától, 
pusztán reprezentáló közösségi szolgává teszik, mimetikusságá- 
nak terapeutikus hatását az állam használhatja ki leginkább (a 
művészet a lét egy régiójává lesz, a filozófiai tudás osztályozza). 
Ennek megfelelően a filozófia lehetséges viszonyulásai a költe
ményhez: azonosuló rivalitás, argumentativ távolság, esztétikai

8 HALLWARD, Peter 2003. Badiou: a Subject to Truth. University of 
Minnesota Press, Minneapolis-London, 198.

9 A kortárs művészet, Badiou szerint, a halál ünneplése: vagy a véges 
hús viszontagságait mutatja be (ennyiben maximuma a művész ön- 
gyilkossága), és a formát ennek áldozza fel, vagy pedig a világszerű 
testiséget áldozza fel a formának. A kor művészete számára tehát 
a voltaképpeni kihívás az idea materializmusának megteremtése, 
amely egyesíteni tudja a testiség és az egyetemesség szempontjait.
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regionalitás. A filozófia irigyli a költeményt, vetélkedik vele, 
esetleg osztályozza a létben elfoglalt szerepe tekintetében, vagy 
teljesen elvitatja igazságteremtő lehetőségeit. Ezekben a viszo
nyulásokban az a közös, hogy egyik sem képes úgy közelíteni a 
művészethez, mint az igazságfolyamatok egyikéhez. Badiou szá
mára itt rendkívül fontos két szó: immanencia és szingularitás. 
A művészetnek nem kell kívülről kölcsönöznie, mert önállóan, 
csak rá jellemző módon tud létrehozni igazságokat.

A filozó fia  visszatérése a költem ényhez  éppen úgy ragaszko
dik a művészet autonómiájához, mint a filozófia önállóságához. 
A filozófia a megvonás műveleteit szenvedi el: elveszti az égi le
gitimációt, a kép és az elbeszélés tekintélyét, presztízsét, izgal
mát, lemond a szenvedélyről... Ám ettől még a filozófia és a köl
temény negyedik viszonya, amely nem identitásválságba sodró 
egybeolvadás, nem egyértelmű távolság, de nem is osztályozó 
esztétika, Badiou szerint nincs szükségszerűen híján bizonyos 
irodalmiságnak. A kiüresedett értelemhorizont igényli a nyelv 
megnevező erejét, a nyelvből fakadó többletgyönyört. Ha tehát 
Badiou filozófiai műveiben nem csupán barbár, lecsupaszított, a 
nyelvi aszkézis szellemében fogant mondatokra lelünk, ez azért 
van, mert a filozófia magába fogadja az egyik feltételét képező 
igazságfolyamatot. Az esemény megnevezése pedig, amely fel
rúgja az eleve adott nyelv korlátait, mindig poétikus.

(2012)
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