
HITES SÁNDOR 

A VERNUNFT TRAGÉDIÁJA 
(Madách Imre főművének újraolvasása a kanti ismeretelmélet horizontján) 

„...kritikusok, akik új kánonokat javasolnak, 
nem azzal foglalkoznak, hogy a könyvek valódi 
jelentését magyarázzák, vagy holmi 'irodalmi ér
demet' értékeljenek. Inkább azzal foglalkoznak, 
hogy könyveket más könyvek kontextusába, fi
gurákat más figurák kontextusába helyeznek." 

Richard Rorty 

Az ember tragédiája hagyományos recepcióját átszövő számos közhely (talán a 
legtöbbféleképpen értelmezhető, talán a legtöbbféleképpen értelmezett, talán az 
egyetlen közvetlen bölcseleti tartalmakat közvetítő, talán az egyetlen egyetemes 
horizontú műve irodalmunknak) közül szembetűnő lehet egy, a fentieknek némi
leg ellentmondó megállapítás. A feltételezett sokrétű egyetemes emberi és bölcse
leti mozzanatok dacára ugyanis az elemzők jórésze óv a „tételes, rendszeres" 
filozófiákkal való egybevetéstől. Aki mégis megkísérli, hogy egy bölcseleti kon
cepció horizontján forduljon a Tragédia felé, szinte bocsánatkérő hangsúllyal teszi. 
A „tételes" és a „rendszeres" kitételek ugyanis ebben a kontextusban részben az 
elrettentés, részben a naivitás jelentéseiben szerepelnek. Elrettentőek lehetnek 
ezek a fogalmak, mivel egy olyan, az irodalmon kívüli szabályrendszer rémével 
fenyegetnek, amelynek szigorú előfeltevései jelentéstartományainak sokszínűsé
gében korlátoznák a közelébe kerülő irodalmi szöveget. És ugyanezért tűnhetnek 
egyszersmind naivnak is egy irodalmi diskurzusban, amennyiben a merev gon
dolkodás béklyóiba hiszik foghatni az autonóm és szertelen literatúrát. 

A tartózkodás és tiltás indokai között egyaránt találni poétikai, életrajzi és filo
lógiai természetűeket. A leggyakoribb hivatkozások: a műalkotás autonómiájá
nak fenti értelemben vett féltése, a bölcseleti források felhasználásának filológiai 
bizonyíthatatlansága, Madách személyes idegenkedése vagy távolság(tartás)a a 
filozófiai rendszerektől, tájékozódásának ilyen-olyan meghatározottsága, szűkös
sége, a mélyebb filozófiai iskolázottság el nem várhatósága.1 Az ilyen kifogások
nak a cáfolatával nem kívánok foglalkozni. Az ember tragédiáját egy olyan hori
zonton kíséreltem meg újraolvasni, amelyen, úgy érzem, ezek az ellenérzések nem 
relevánsak. 

A hagyományos recepció bizonyos értelemben intellektuális lelkiismeretfurda-
lást érzett, valahányszor a filozófiát mozgósította a Tragédia kapcsán. (Jóllehet ezt 
a vétséget mégis kénytelen volt újra és újra elkövetni.) Az utóbbi időkben azonban 
szót kaphattak olyan vélemények is, amelyek megkérdőjelezték a filozófiai és az 
irodalmi szövegek szétválasztásának szigorúságát.2 A derridai dekonstrukció pél
dául nem valamilyen lehatároló, korlátozó jellegű „tiszta" irodalmat tételez, ha
nem különböző típusú szövegek egymásbaszövődését, s épp az egymáson felbuk
kanó szövegek mintázatait olvassa le. 

1 Sőtér például úgy látja, Madách filozófiai érdeklődése „nem tud levetkezni bizonyos amatőr 
jelleget". SŐTÉR István, Álom a történelemről: Madách Imre és Az ember tragédiája, Bp., 1965, 58. 

2 „...az irodalom írás, azaz szöveg volta az őt körülvevő, kontextuáló területek írás-, illetve 
szövegszerű voltára is ráirányítja a figyelmet." ORBÁN Jolán, Derrida írás-fordulata, Pécs, 1994, 62. 
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Teoretikus megalapozással legyűrhető tehát a lelkiismeretfurdalás. Különösen, 
ha tekintetbe vesszük, hogy a kifejezetten a filozófia felől érkező megközelítés 
annyira kecsegtető és termékenynek tűnő kísérlet, hogy nélküle nehezen tudnánk 
Az ember tragédiájának recepcióját elgondolni. A Tragédia értelmezéseinek törté
netét olyan skizofrénia jellemzi, amelyik ugyan nem szűnik meg elkülöníteni Ma
dách művét a filozófiától, de - miközben retteg tőle - szinte kikezdhetetlen ká
nonná tette azt a gyakorlatot, mely szerint a dráma értelmezésekor szóhoz kell 
juttatni bizonyos bölcseleti mozzanatokat. A recepció távol tartja magát (és így a 
művet is) a filozófiától, egyúttal azonban bele is írja a szöveghez közelítő elvárá
saink rendszerébe, hogy itt filozófia nélkül nem sokra mehetünk. Leszögezi: a 
Tragédiában a bölcselet költészetté minősül,3 ugyanakkor szinte lehetetlenné teszi 
a filozófiai horizonttól való eltekintést. 

Másrészt mindazok a bölcseleti analógiák, amelyeknek felemlegetése szinte kö
telező érvénnyel bír a Madách-recepcióban,4 legtöbb esetben nem jelentenek töb
bet, mint bizonyos szinguláris filozófiai elemek elszigetelt értelmezésbeli játékba 
hozását. Nem a struktúra nagy részére kiterjedő értelemadásra nyílik ezeken a 
pontokon lehetőség, hanem pusztán részmozzanatok, szerkezettöredékek (az 
egyes színek) kapcsán tehetők filozófiai horizontú megállapítások. Azok a vizs
gálódások, amelyek Kanttal vélik kapcsolatba hozhatónak a madáchi szöveget,5 

szintén jobbára epizódszerűen, jóllehet fontos pontokon illesztenek a dráma je
lentésrétegeire kanti szempontokat. 

Ezekkel az interpretációs műveletekkel szemben a jelen értelmezés a struktúra 
szintjén érvényesülő együtt olvasást kívánja érvényesíteni kanti szövegek és Az 
ember tragédiája viszonyában. Olyan háttérhorizont révén teszi ezt, amely a szöve
gek összeolvasásakor a drámai költemény egészét saját értelmezői hatásköre és 
jelentésadó érvénye alá vonja. Ugyanakkor előrebocsátom, hogy stratégiám nem 
lineáris: hol lefut eredeti pályájáról, hol visszatér hozzá, kirajzolva az értelmezés 
térbeliségét. 

1. (mi az ember?) 

Annak a mozzanatnak a felmutatásával kezdeném, ahol az új ráolvasás során 
Kant és Madách összeolvashatóságának esélye revelálódott. A Tragédiát és Kantot 
egyaránt ismerők számára szembetűnő lehet a kanti és az ádámi kérdésfeltevés 
azonos módjainak, magának a kérdezés tényének, a kérdések természetének erő
teljes egybecsengése.* Ádám három, az Úrhoz intézett kérdése a zárószínben: 

3 SŐTÉR, 2. m., 89. 
4 Az irodalmár akár álmából felkeltve is fel tudná sorolni e nevek nagy részét. Striker Sándor 

elvégezte azt a munkát, hogy összegyűjtötte a recepcióban kanonizált gondolkodók és alkotók neveit: 
Goethe, Kölcsey, Vörösmarty, Milton, Byron, Shakespeare, Dante, Hegel, Schelling, Feuerbach, Héro
dotosz, Humboldt, Comte, Büchner, Tocqueville, Mill, Hogarth, Pascal, Fourier, Owen, Saint-Simon, 
Lamarck, Rousseau... Lásd STRIKER Sándor, Az ember tragédiája rekonstrukciója, Bp., 1996, 73. 

5 A zárószín kapcsán, de pusztán etikai megfontolásokat emel az értelmezésbe többek között: 
GALAMB Sándor, Kant és Madách, ItK, 1917,181-183; EISEMANN György, Létértelmező motívumok Az ember 
tragédiájában = E. Gy., Keresztutak és labirintusok, Bp., 1991, 37-68. 

6 Ugyanerre a felismerésre jutott Lotze Madách-monográfiájában: „The three basic questions Kant 
raises are the same that Adam asks after his dream visions...". Dieter P. LOTZE, Imre Madách, Boston, 
1981, 97. 
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„E szűk határú lét-e mindenem?" 
„Megy-é majdan előbbre fajzatom?" 
„Van-é jutalma e nemes kebelnek?"7 

E három mondat konkretizált s poétikus variánsaként tűnik elő a kanti szöve
gek több pontján8 megtalálható kérdéssornak: 

„Mit lehet tudnom? Ezt mutatja meg a metafizika. 
Mit kell tennem? Ezt mutatja meg a morál. 
Mit szabad remélnem? Erről tanít a vallás." 

A két kérdéssor mintha átjátszható lenne egymásba, s a két szövegvilág első
ként itt érintkezik. A közös episztémé,9 amely ezekben a kérdezésekben érvényre 
jut, lehetővé teszi a nem pusztán az értelmezői önkény generálta tükröztetést. 
Ahhoz, hogy feltárjuk, mi az a közös mozzanat, amely mindkét kérdéssort, s így 
mindkét szövegvilágot mozgatja, a kérdezés Heidegger értelmezte általános ter
mészetének és törvényszerűségeinek felhasználása és figyelembevétele vezet el. 
„Minden kérdezés keresés. Minden keresésnek előre irányt szab, amit keresünk... 
A megismerő keresés vizsgálódássá válhat, mintegy annak feltáró meghatározá
sává, amire a kérdés irányul. A kérdezésnek mint valamire irányuló kérdezésnek 
van kérdezettje. Minden valamire irányuló kérdezés valamilyen módon tudakozó
dás valakinél. A kérdezetten kívül a kérdezéshez tartozik a kikérdezett. A vizsgáló
dó, azaz sajátosan teoretikus kérdésben meg kell határozni és fogalmára kell hozni 
a kérdezettet. A kérdezésben ekkor mint a kérdezés tulajdonképpeni intencionáltja 
benne rejlik a rákérdezett, melynél a kérdezés célba ér... A kérdezés előzetesen már 
tisztázta önmaga számára a kérdést konstituáló valamennyi említett mozzana
tot."1" A kérdezés hármas struktúrájában tehát a megkérdezett az, ahonnan a kér
dés előzetes irányát veszi, a rákérdezett a fogalmi alakra hozott megkérdezett, a 
kikérdezett pedig az, akinél a kérdezősködés folyik. A két idézett kérdéssorban ez 
a hármas struktúra együtt mozog. Közös megkérdezettjük maga a lét, közös rákér
dezett] ük a kérdésekre adható lehetséges válaszok értelemkonstitúciói, az emberi 
lét paraméterei. Közös kikérdezettjüket pedig, akinél a tudakozódás történik, Kant 
egy negyedik kérdésben explicitté is teszi: „mi az ember? Erről tanít az antropoló
gia." Azt a mozzanatot, amelyben a két kérdéssor horizontjai összeolvadnak, Kant 
fenti kérdése alapján az ember státuszának, antropológiai pozíciónak nevezhetjük. 
A dráma és a kanti bölcselet tehát egyaránt az antropológiai pozíciót kérdezi ki. 

7 A Tragédia szövegét a következő kiadásból idézem: MADÁCH Imre Válogatott művei, szerk. HORVÁTH 
Károly, KERÉNYI Ferenc, Bp., 1989. 

8 Lásd: Pólitz-féle metafizikai előadások, ford. VIDRÁNYI Katalin = I. K., A vallás a puszta ész határain 
belül, Bp., 1980,126; KANT, A tiszta ész kritikája, ford. ALEXANDER Bernát, BÁNÓCZI József, Bp., 1913, 507. 

9 Kantot és Madáchot annyiban tekintem közös episztéméhez tartozónak, amennyiben mindketten 
egy olyan értésmód horizontjába ágyazottak, amely az antropológia mint az ember természeti 
végességét megfogalmazó diskurzus által meghatározott. Foucault szerint a 18. század vége előtt az 
Ember mint a természetet megismerő természeti lény nem létezett, s ilyenként éppen Kant teremtmé
nye. Megelőzőleg előre adott helye volt a reprezentációk rendszerében, amelyről nem volt leválaszt
ható. „Egészen új keletű teremtmény ez, amelyet a tudás demiurgosza sajátkezűleg gyártott nem 
egészen kétszáz évvel ezelőtt." Lásd Michel FOUCAULT, Les mots et les choses, Paris, 1966, 393; idézi 
ANGYALOSI Gergely, „Az ember derűs halála" = A. G., A költő hét bordája, Debrecen, 1996, 309. 

10 Martin HEIDEGGER, Lét és idő, ford. VAJDA Mihály, ANGYALOSI Gergely, BACSÓ Béla, KARDOS András, 
OROSZ István, Bp., 1989, 91-92. 
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Madách költeménye hol annak működése során (a dráma történeti színei), hol a 
róla történő beszédben (a darab zárószíne) teszi ezt. Az összeolvashatóság le
hetősége tehát a két szövegvilágot egybejátszató kérdezés (illetve a horizontjukon 
egymással érintkezőként felmutatott emberi státusz) révén adódik. 

A kanti kérdések bizonyos tekintetben hierarchizáltak. Differenciáltságuk szö
vegszerűen is kiemelt: „Az egészet antropológiának nevezhetnők, mivel az első 
három kérdés az utolsóra vonatkozik." Az, hogy az egyes kérdésekhez hozzáren
delt diszciplínák milyen státuszban jelennek meg, az értelmezésben szintén figye
lembe veendő megfontolásokat jelöl. A metafizika és a morál „megmutat", míg a 
vallás és az antropológia „tanít". Valaminek a megmutatása és a valamiről való 
tanítás érzékelhetően bizonyosságot és (már a megfogalmazásban, a nyelvben 
működésbe lépve) bizonytalanságot állít szembe. Azt képes vagyok megmutatni, 
hogy mit tudhatok, állítja Kant, valamint azt is, hogy mit kell tennem, itt tehát 
biztos, egzakt határokkal jelölt, „megmutatható" válasz adható. De arról csupán 
tanítás szólhat, hogy mit remélhetek. Tanítás és nem megmutatás, módosítható, 
felcserélhető, más tanításokkal átírható. Tehát egy bizonytalan mozzanat lép já
tékba a harmadik kérdés számbavételénél. S mivel „az első három kérdés az utol
sóra vonatkozik", és mivel a negyedik kérdés az antropológia teljességével kér
dezi meg a létet, ezért az antropológiai pozíció, a kikérdezett az, amiben összefut 
bizonyosság és bizonytalanság, sajátos hangsúllyal az utóbbin. Tehát a harmadik 
kérdés rákérdezettjének („remény", illetve „jutalom", azaz a jutalom reménye) 
bizonytalansága jelöl át az összefoglaló, a kikérdezettet explikáló kérdésbe, s ezzel 
magát az antropológiai pozíciót, az emberi állapotot teszi bizonytalanná. Az ant
ropológia így szintén csupán „tanít". 

Jól érezhető a Tragédia levegője e bizonytalanság körül. A két szövegvilág itt is 
egymásba ér, egymásra írásukra és együttolvasásukra az értelmezés újabb bizta
tást kap. Ugyanakkor szándékosan utaltuk a drámai költeményt a kanti kérdések 
köré és nem fordítva: Kant művét a madáchi kérdésekhez. Nem hatásviszonyt 
kívánunk ugyanis feltárni, hanem a szövegek érintkezését tárgyalnánk meg. Kant 
szövegei érintkeznek a kor, a múlt század szövegeinek egészével. Ezekre a Kanttól 
megérintett szövegekre íródik rá a dráma. Ilyenformán nem egy sokadik forrást 
találtunk (ki) Madáchnak, nem szeretnénk a drámát (Kantból) magyarázni, ha
nem a két szövegvilágot szövegszerűségükben működni hagyva, egymás mellé 
helyezve, mellérendelésük nyomán törekszünk az interpretációra. De nem két 
statikus, körülhatárolt műegészként, hanem egymásbajátszó szövegekként fogva 
fel mindkettőt.11 Az együttes rátekintésben kerül tehát a drámai költemény az 
értelmezés előterébe. így olyan interpretációs stratégiát választottam12, amely Az 
ember tragédiáját kanti nyelven átszövegezi, a kanti fogalmi apparátust a drámához 
alkalmazkodtatja és azt ebben a kontextusban mutatja fel. Egy kantiánus antro
pológiát mozgató Madách-szövegre számítunk, az értelmezés erre apellál. A vál
lalt előfeltevés nem külső tartalmaknak a szövegen belülre értése a kifejezés poé-
tikailag pejoratív értelmében, hiszen nem egymástól elzárt műveket, hanem egy
más mögött felsejlő szövegvilágokat, azok egymásra írtságát feltételezzük. Olva-

11 „... [Derrida] a szövegfelszínek lassú és differenciált megközelítésével a szövegek olyan új 
optikáját teremti meg, ahol ... a ... felszíni mozgások és textúrák strukturalitása feloldja a korábbi 
diszciplináris határvonalakat, és a szövegeket mint szövegeket olvassa egymásba." ORBÁN, i. m., 66. 

12 Illetve választott az ki engem, hiszen egy adott értelmezési szituációt meghatározó előfeltevéseink 
az értelmezésben éppúgy rendelkeznek velünk, mint mi velük. 
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satunk tehát „nem a hatásoknak sejtelmes és zavaros hozzátételét jelenti, hanem 
több szöveg asszimilációjának és transzformációjának munkáját, melyet egy olyan 
centírozó szöveg irányít, amely kisajátítja a szöveg értelmének leadershipjét."13 

Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy ez a stratégia természetesen nem állítja saját 
felcserélhetetlenségét vagy átír(ód)hatatlanságát: egy lehetséges értelmezési hori
zont csupán. 

Nem szándékom a Tragédia „rejtett tartalmainak" felszínre hozása, dekódolása, 
ahogy nem célom a jelentésrétegek „teljességének" maradéktalan feltárása sem. 
A szövegek egymás kontextusába helyezésekor maradnak lefedetlen összefüggé
sek mindkét struktúra szövetében. Ezek más szöveghez fordulások számára le
hetnek hozzáférhetőek. Természetesen eltérő jelentések is megalkothatóak, akár 
Kant filozófiájának más irányú játékba hozása révén is. 

2. (a tudás-dráma nyitánya) 

Ahogy már szóba került, a költeménybe beírt antropológiai pozíció az, ami 
egybejátszhatónak tűnik Kant antropológiai megfontolásaival.14 Mivel annak a 
módnak a feltérképezése a célom, ahogy a szövegben ennek az antropológiai 
pozíciónak a mozgása megmutatkozik, így a Tragédia stratégiám számára először 
az ember megjelenésével nyújt releváns mozzanatot: a második színben.15 A drá
ma ontológiai-antropológiai ismérvei a második szín bűnbeesési jelenetében arti
kulálódnak először, mégpedig határhelyzetben. A bűnbeesés mozzanatáig nem 
beszélhetünk stratégiánk értelmében vett antropológiai státuszról. Ádám a Para
dicsomban harmonikusan közömbös a léttel szemben: belesimul, s nem belebo
nyolódik. Nem vált le a létről, hanem reflektálatlanul egy vele, még nem szubjek
tum az objektum ellenében. Háborítatlan azonosság, a térbeli (= a Paradicsom) és 
az időbeli (= időkoordinátákat nélkülöző jelen) egyneműség kvázipozíciója hatá
rozza meg. E ponton még nem tételezhető megismerő alany, sem annak (kritikai) 
ismerete valamely tárgyról. A kanti ismeretkritika működésbe lépését meg
előzőnek tekinthető állapotban a tudás „nem a wissen, a knoiv, hanem a können, a 
can értelmében vett tudás - lenni-tudás. Ebben a történésben a folyamat egy
neműségén, differenciálatlanságán van a hangsúly; a benne részt vevő elemek 
autonómiája, különállása (emberé, környezeté egyaránt) föloldódik, pontosabban: 
meg sem jelenik".16 Lét és tudás reflektálatlan elegyedése: a görög gyökerű hei-
deggeri terminus, a phüsziszként jellemzett lét világa ez.17 

13 Laurent JENNY, A forma stratégiája, Helikon, 1996, 28. 
14 A kanti antropológiai megfontolások előterében hangsúlyosan, illetve elsődlegesen ismeretelmé

leti elképzelések állnak. Ez kitűnik abból is, hogy a „mit lehet tudnom?" kérdése konstitutív a „mi az 
ember?" kérdése felé. Bármiféle szigorú episztemológia látszatra idegen bármiféle „autonóm" irodalmi 
szövegtől, de ahogy Kant ismeretelméleti modellje meghatározza ontológiai érvényű emberképét, úgy 
a Tragédia létértelmezése is episztemológiailag meghatározott, s következésképp ennek révén adódik 
az ember státuszaként összefogható jelek együttese is. 

15 A kezdőszín ezen a horizonton olyan paratextus (Genette), amely mintegy előszóként, invitáló 
szöveg(elő)játékként bevezet az antropológiai kalandba. Mitikus előkép, ahol még nincsenek érvény
ben az emberi státusz paraméterei. 

15 S. VARGA Pál, A gondviseléshittől a vitaiizmusig, Debrecen, 1994, 15. 
17 „Phűszisz olyan lét, amely még semmiféle más szubsztanciával, semmi 'res cogitans'-sal nem áll 

szemben, ami viszont azt jelenti, hogy a phűszisz még nem natura, nem 'res externa'." VAJDA Mihály, 
A phűszisz fogalma, amely Heidegger Lét és időjéből még hiányzik, Medvetánc, 1988/1, 26. 
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A phüszisz differenciálatlanságának felbomlását megelőzően Lucifer szólítja 
eszmélésre Ádámot, aki a váltást a „bűnbeeséssel" hajtja végre. Az ember a bűnbe
esésben a lenni-tudás, a hogyan episztéméjét hagyja maga mögött azzal, hogy meg
töri a phüsziszként adódó lét szabályait. 

Lucifer: ...a gondolat, 
mely öntudatlan szűdben dermedez, 
ez nagykorúvá tenne, önerődre 
bízván, hogy válassz jó és rossz között... 

A bűnbeesés itt eszerint való identifikálódás, öntudatra ébredés, s egyúttal a 
lét statikusságának megtörése, a gondnak mint az egzisztencia meghatározójának 
kényszerű vállalása, a létbe bonyolódás.18 Ádám „eszmél", s ezzel az episztémé 
horizontját az ismeretkritika foglalja el, a tudás a mit tudása lesz, vagyis koncep
ciónkban a kanti Verstand lép porondra. 

Kant modelljében az érzékelés anyagát a priori rendező szemléleti formák (tér 
és idő) appercipiálta jelenségeket az értelem (Verstand) gondolja el fogalmak (ka
tegóriák) és alaptételek révén. A Verstand fogja össze egységesítő tevékenységé
ben tapasztalati szintézissé a szemlélt világ sokféleségét. A szintetizáló működés 
hátterében az öntudat bújik meg mint rejtett önreflexió.20 így az antropológiai 
státusz episztemológiai meghatározottsága mutatkozik meg a Verstand működés
be lépésében. A dráma meghatározó ismeretelméleti jellege nyílik itt meg: a tudás 
tűnik fel tétként. Az almának a fáról történt leszakítása - mint a tudás jelének él
és magáhozvétele, átsajátítása - révén adódik az ismeretszerzés lehetősége: öntu
dattal ruházódik fel az ember. S ez az öntudat „az appercepció eredeti szintetikus 
egysége", a Verstand megismerő működésének implicit, kötelező, minden ítéle
tünkkel együttjáró kerete, feltétele, az „én gondolkodom" reflexiója.21 Öntudat22 és 
Verstand szükségszerűen együtt lépnek működésbe, Ádámot antropológiai pozí
cióba helyezve a megelőző státuszhiányból. Ebben a pozícióban jelenik meg ön
tudata énként, leválva a faktumként adott létről, mellyel ezután már megis-
merőként szembesül. így, megismerőként vág neki a történeti színeknek, s egyál
talán csak ezért indulhat el útján. Megszűnvén immár a megelőző létközösség, a 
megismerő szubjektumra és megismerendő objektumra hasadás egyet jelent a 
gondolkodással, az ismeretszerző aktivitással. Ez az aktivitás pedig a Verstand 

18 A választás szabadságának választása révén a morál lehetőségi feltétele („jó és rossz között") is 
már adódik ekkor. A Lucifer emlegette „önerő" autonómiával ruházza fel az antropológiai pozíciót. 
Ugyanakkor mindennek igazi tétje majd a zárás felé éleződik ki. 

™ Lásd KANT, A tiszta ész kritikája, 45-101. 
20 „Minden képzetemet kell hogy kísérhesse az 'én gondolkodom'... mert ama különféle képzetek, 

melyek egy bizonyos szemléletben adottak, nem lehetnének mind az én képzeteim, ha nem tartozná
nak mind egy öntudathoz... Tehát csak mert adott képzetek különféléjét egy tudatban kapcsolhatom 
egybe, történhetik meg, hogy magát a tudat azonosságát e képzetekben gondolom, azaz az appercepció 
analitikus egysége csak valamely szintetikus egység föltevése mellett lehetséges." I m., 103-104. 

21 „Az értelemre vonatkozó legfőbb alaptétel az, hogy a szemlélet különféléje az appercepció eredeti 
szintetikus egységének föltételei alá tartozik... amennyiben kell hogy egy tudatban összekapcsolhas
suk őket; e nélkül semmit se gondolhatunk, se meg nem ismerhetünk... Tehát csak a tudat egysége 
eszközli a képzeteknek egy tárgyra való vonatkozását, tehát objektív érvényességét, ennélfogva 
ismeret voltát, ezen alapszik tehát magának az értelemnek lehetsége." I. m., 105-106. 

22 Az öntudat ugyan Kant szerint nem jelent önismeretet, nem jelent öntapasztalást, de nem is puszta 
gondolat, mivel ráépülhetnek az ész intellektuális képzetei. 
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aktivitása. Az emberként-lét kezdete, a gondolkodás kezdete, a történelem kezde
te: az öntudat bekapcsolódása, amely magának a Verstandnak a játékba kerülése. 

Az értelmező megerősítve látja stratégiáját, amikor a szövegben megjelennek a 
Verstand alrendszerei, a szemléleti formák: a tér és az idő („e tér lesz otthonom", 
„egy percre csak", „arasznyi lét", „visszapillantás", „jövőmbe vetni egy tekinte
tet"). Ezt megelőzően ugyanis csupán egyszer kerül említésre a térbeli elhelyez
kedés. Ám a bűnbeesés előtt a fent és a lent említése Ádám részéről még metafi
zikai minőséget jelölt: 

Ádám: .. .Mondd, ki vagy? 
Alulról jössz-e hozzánk vagy felülről? 

A fent és a lent megkülönböztetése ebben a kontextusban Lucifer metafizikai 
státuszára kérdez, arra, hogy a létezők egyetemes rendjében hol helyezkedik el, s 
nem térbeli helyzetét firtatja. (Jóllehet, egy mitikus világképben a koordináták két 
jelentése egybevághat.) A szín végére differenciálttá lett tudat számol azonban 
térbeli elhelyezkedéssel, és a múlt-jelen-jövő aspektusai szerint tájékozódik. 

A bűnbeesés ilyenformán nem más, mint egyfajta tudáslehetőség. Az öntudat 
hívja életre azt a Verstand apparátust, amely az embert ismeretszerzésre alkalmas
sá teszi. Ugyanakkor nem a tudás egy készletét nyújtja át, hanem a kanti modellt 
érvényesíti, vagyis az ismeretek határait, a tudás antropológiailag meghatározott 
korlátait tűzi ki. A bűnbeesés ilyenformán a tudás drámájának nyitánya. Kisvár
tatva azonban színre lép a kanti észhasználat másik aspektusa. 

Az értelem, a Verstand, amint láttuk, a tapasztalati valóságot rendezi egységbe. 
Az értelem tapasztalati egysége viszont az ész (Vernunft) eszméi alá rendelődik 
- magasabb szintézisbe. Kant ugyanis a gondolkodás két képességét különbözteti 
meg. A Verstand az érzékelésre vonatkozik s tapasztalati szintéziseket, tárgyakat 
(saját tárgyait) konstituál. A Vernunft viszont a Verstand tapasztalati szintézisére 
vonatkozik s azt a tapasztalat teljes körére rendezi, regulái a priori eszméi révén.23 

A két gondolkodásfunkció tehát karakterisztikus különbséggel bír. A Verstand fo
galmai konstitutívak, azaz létrehozzák saját transzcendentális tárgyukat, mivel a 
tapasztalat lehetőségi feltételei megegyeznek a tapasztalati tárgy létezésének le
hetőségi feltételeivel, hiszen a jelenségek káoszába a Verstand visz kategóriáival, 
megismerő apparátusával rendet.24 A Vernunft ezzel szemben nem konstitutív, 
nem eredményezi (transzcendentális értelemben) saját tárgyait25 (az eszméket), 
pusztán regulativ,26 mivel az eszmék elgondolhatóak, de nem felel meg nekik 
ismerettárgy. A Vernunft regulativ a Verstand működésére tekintettel, mivel azt a 

23 A spekulatív ész eszméi: világegész (a külső tapasztalat teljességének eszméje), lélek (a belső 
tapasztalat teljessége vonatkoztatási pontjának eszméje), Isten (a teljesség mint teljesség vonatkoztatási 
pontjának eszméje). 

24 „.. .minden szintézis s még az is, mely magát az észrevevést lehetővé teszi, kategóriák alá tartozik, 
minthogy pedig a tapasztalat egybekapcsolt észrevevések által való megismerés, ennélfogva a 
kategóriák a tapasztalat lehetőségének feltételei..." (/. m., 119); „...a kategóriák az értelem részéről 
minden tapasztalat lehetőségének alapjait általában magukba foglalják." (I. m., 122.) 

25 „Az ész sohasem vonatkozik közvetlenül tárgyra, ... nem teremt tehát fogalmakat (tárgyakról), hanem 
csak rendezi őket...", vagyis „a transzcendentális eszmék sohasem alkotó használatúak". I, m., 413. 

25 „.. .az ész csak az értelmi használatra vonatkozik, ... hogy neki a bizonyos egység felé való irányt 
előírja, ... hogy minden értelmi működést... abszolút egészbe foglaljon." I. m., 243. 
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tapasztalt világ teljességére rendezi: a Verstand használatának szisztematikus egy
ségét biztosítja.27 

A Verstand működése az öntudatra ébredt, autonóm ember („enmagam levek") 
legitim létmódja. Legitim, mivel nem vezet látszathoz, hiszen saját tárgyára nézve 
konstitutív, megalkotja azt. Feltárul azonban Ádám szólamában a pozíció Ver
nunft révén adódó illegitim vonása. A lét teljességéről történt leválás kelti „az 
elhagyottság kínos érzetét". A Vernunft illegitim jelenlétét, működését megnyitó 
megnyilatkozásnak tekinthetők a következő sorok: 

Ádám: ... - óh, miért lökém el 
magamtól azt a gondviseletet, 
mit ösztönöm sejtett, de nem becsült 
s tudásom óhajt - óh, de hasztalan. 

A „gondviselet" megszűnése elhomályosítja a feltétlennek azt a közvetlensé
gét, amely a léttel való elegyedés bűnbeesés előtti időtlen pillanatának volt a 
sajátja. A feltétlen, az abszolút elhomályosulása lehetetlenné teszi a konstitutív, 
teremtő rátekintési az eszmékre. De a Vernunft ugyanakkor aktív marad, oly mó
don, hogy mivel az ember nem éri be elgondolásukkal, képtelen lemondani az 
eszméknek konstitutív, tudásbeli, ismeretszerű megragadásáról: „tudásom óhajt". 
A konstitutív-regulatív szembenállás feszültségéből bomlik ki a gondolkodás
nak az a csapdahelyzete, a megértésnek az a funkciózavara, amelyet Kant az 
észhasználat „dialektikus hibájának" vagy „dialektikus látszatnak" nevez. A Ver
nunft ugyanis hajlamos túllépni önnön hatókörén. Konstitutívnak tekinti magát, 
eszméit tárgyként gondolja el, holott ezek a tapasztalat körén kívüli, regulativ 
mozzanatok, melyek nem válhatnak ismeretelemekké, hanem pusztán a modell 
egységesítését, elrendezését szolgálják. A dialektikus hiba működésbe lépése és 
jelenléte az emberi pozíciót egy illegitim észhasználat felé tereli.29 Ez meghatározó 
lesz az antropológiai kaland egész irányára nézve. Azzal ugyanis, hogy a „tudás" 
„óhajtja" a „gondviseletet", vagyis az ember a tudásban vágyik a feltétlen eszmék 
bizonyosságára, a Vernunft, áthágva korlátait, a legitim módon működhető Ver-
standhoz hasonlóan konstitutív jelleggel, közvetlen szemléletben kívánja megra
gadni az emberi lét paramétereit. Ennek fényében lesz illegitimmé az antropoló
giai pozíció létértelmezése. 

Ez az „óhajtás" ugyanakkor nem más, mint a Kant által is megnevezett „meta
fizikai hajlandóság", vagyis a dialektikus hibát (a konstitutív és regulativ észhasz-

27 „...az észbeli következtetés nem vonatkozik szemléletekre, hogy azokat szabály alá vonja (mint 
az értelem teszi az ő kategóriáival), hanem fogalmakra és ítéletekre. Ha tehát a tiszta ész vonatkozik 
is tárgyakra, ezekre és szemléletükre még sincs közvetlen vonatkozása, hanem csak az értelemre és 
ítéleteire... az észnek általában (logikai használatában) sajátos alaptétele: az értelem föltételezett 
ismeretéhez megtalálni a foltétlent, s ezzel ennek egysége befejezett lesz." I. m., 231-232. 

2fi Ennek a szembenállásnak az analízisét végzi el Benett, jóllehet épp az elhatárolás többféle 
értelmezhetőségét veti fel. Nevezetesen azt, hogy a hiba vetése Kant szerint végsősoron lehetetlen-e 
vagy pedig illegitim. Vagyis: lehet-e egyáltalán véteni ilyen hibát, ha egyszer kívül esik az ész 
hatáskörén. Jonathan BENETT, Kant's dialectic, Cambridge University Press, 1990, 275-280. 

29 „Ha azonban az eszme ennek a pusztán szabályozó használatra való korlátozásától eltérünk, 
akkor az ész többféle módon megtévesztetik azáltal, hogy aztán a tapasztalat talaját, amely kell hogy 
utjának ismertető jeleit tartalmazza, elhagyja és föléje merészkedik a megfoghatatlanhoz és megfejt
hetetlenhez, melynek magasságától szükségképpen elszédül, mert látja, hogy ennek álláspontjából a 
tapasztalattal megegyező minden használattól teljesen el van vágva." KANT, i. m., 438. 
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nálat felcserélését) mozgató emberi hajlam. A Vernunft működése ilyetén le
hetőségeinek illegitimitására, pontosabban lehetetlenségére ugyan az antropoló
giai pozíción belül is történik reflexió (Ádám: „óh, de hasztalan"), mégis jórészt 
ez a látszatteremtő észhasználat érvényesül végig a szövegben.30 Ádám olyan 
eszméket hajt végig a történelmen, amelyek koreszmék lévén is igénylik az észesz
mék megragadhatóságát, hiszen abból nyernék megalapozásukat. 

Ádám azzal az ábránddal kergetőzik a drámai történések során, amely szerint 
az eszméknek van megvalósulási lehetőségük (nemcsak a Vernunft eszméinek, de 
azok minden társadalmi-politikai-magánéleti realizációinak, hiszen az eszmék 
minden ideáltípusnak lehetőségi feltételeiként szolgálnának). 

Az eszmék és a történeti színek posztmodern szóhasználattal: nagy elbeszélé
sek. Ezek a narratívak „a legitimitást nem egy eredendő, megalapozó aktusban 
keresik, hanem a beteljesítendő jövőben, azaz egy még megvalósítandó eszmé
ben".31 A konstitutív megragadás vágyának és a regulativ elgondolás lehetőségé
nek ebben a játékában a nagy elbeszélések addig legitimek, amíg Ádám beszéli 
őket. Ameddig Ádám beszédét, nyelvét mint gondolkodást, regulálják. Azzal, 
hogy az antropológiai pozíció világról való beszédét irányítják, a léthez fűzött 
értelmezések horizontjait is kijelölik. Ezek az értelmezések célokat tűznek ki és 
elvárásokat hívnak életre az antropológiai pozíció körében. Amint azonban az 
egyes eszmék mozgatta elvárásokat és célokat a szöveg szabadon bocsátja, vagyis 
az eszmének meg kellene valósulnia, s a nagy elbeszéléseknek immár önmagukért 
kellene beszélniük, kitűnik, hogy az eszme konstitutívan nem megragadható. 
Vagyis semmilyen eszme nem valósítható meg, a nagy elbeszélések nem tudják 
(el)beszélni a valóságot32, nem tudják a világot olyanként működtetni, amilyen
ként a gondolkodás nyelvét regulative elbeszélték.33 

A történeti színek sorjázó kudarcai voltaképpen ilyen illúziók lelepleződései. 
Megmutatkozik, hogy a Vernunft konstitutív használata, mint a világról történő 
beszéd, mint megismerés érvénytelen. Ádám eszméinek nincs abszolút, hanem 
csak időbeli, s így relatív érvénye a történelemben. 

3. (az antropológiai kaland) 

Ismeretvággyal indul az antropológiai kaland, hiszen maga az antropológiai 
pozícióba kerülés pusztán a tudás lehetőségének a priori apparátusát aktiválja, 
de ismeretet nem nyújt. Ádám: „... hagyj tudnom mindent, úgy, mint megfo
gadtad." 

30 „...a dialektikus látszat itt nemcsak az ítéletet megtéveszti, hanem annál az érdeknél fogva, 
amellyel itt az ítélet iránt viseltetünk, csábító és mindenkor természetes és az is marad örökre." I. m., 
446. 

31 Jean-Francois LYOTARD, A posztmodern állapot, ford. BUJALOS István, OROSZ László = A posztmodem 
állapot, szerk. BUJALOS István, Bp., 1993,146. 

32 „A filozófia sem törekedhet arra, hogy valóságosnak tüntesse fel fogalmi világát, ahelyett, hogy 
értelmezné, miként utal a nem valóságos a valóságosra. ... jogosulatlan minden törekvés, amely az 
elme vagy a képzelőerő alkotásait rá akarja kényszeríteni a valóságos dolgok világára." ANCSEL Éva, 
Az ember mértékhiánya, Bp., 1993, 21. 

33 Ezek a felismerések azért adódhatnak a drámában, mert Madáchot „nem az eszmék világának 
benső összefüggései érdeklik, hanem az eszmék világának és a való világnak a kölcsönös összefüggé
se". NYÍRI Kristóf, Forradalom után = A Monarchia szellemi életéről, Bp., 1980, 62. 
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Az antropológiai pozíció ezzel mintegy „nyomkövetésre" indul. Ezzel a szóval 
s annak szemiológiai implikációival (Derrida) érzékeltethető az észhasználati mó
dok szembenállásának játéka szerinti szövegszerveződés. A konstitutív Vernunft-
használat lehetetlensége miatt az eszme mint jelölt nem megragadható. Ádám 
nyomkövetése a történeti színeken mint jelölőfüzéren fut végig, a nem konstitu-
álódó eszme-jelölt délibábja után. A történeti színek első darabjaiban a jelölőfüzér 
szemei a következőképp kapcsolódnak. Az adott szín végén regulatívan, célként 
jelölik ki az eszményt melynek a következő színben konstitutívan megragadott 
valóságként kellene mutatkoznia. Ehelyett megvalósulatlan eszmének, az elvárá
sok ellenében pusztán újabb konstituálandó eszme kijelölőjének bizonyul. Az esz
me eredendően távollevőnek mutatkozik, mint szüntelenül elcsúszó jelentés. Rög
zítettjelviszonyok híján, magának a jelölések játékának alakulásában, folytonosan 
félresikló természetében, a jel és a jelölt széttartásában adódnak a szöveg jelen
tései. Vegyük sorra eseteit. 

A „légyen mind szabad" eszméje az egyiptomi szín végén a gondolkodást tár
sadalmilag megvalósítandó optimumként regulálja. Utópikus voltában a követ
kező athéni színben lepleződik le, amint a gondolkodás tárgyat tulajdonít számá
ra a szöveg fikciós valóságában.34 

Lucifer, amikor a „küzdelemben már-már bukó embert... újra fölkeltő", tovább
mozgató „káprázatról" beszél, a metafizikai hajlam által játékba hozott dialektikus 
látszatot nevezi meg. Úgy tűnik, Ádám fel is ismeri Önnön illegitim észhasználatát: 

Lucifer: ... kijózanodtál-é hát? 
Ádám: Óh, nagyon... 

vérpadra mostan büntetésemül... 
mert nagy eszme lelkesítni bírt. 

A szín végének vérpad előtti megnyugvása azonban már új nyitott elemet jelöl 
a dialektikus hibára, amelyet Lucifer újra megnevez: „átok reád hiú ábrándvilág, 
megint elrontád legszebb percemet". Az „ábrándvilág" - mint a Vernunft nem 
ismeretszerű, de az emberi horizonton mégis inadekvát módon elgondolhatónak 
tekintett eszmeköre - hiúsága: az antropológiai meghatározottságú ismeret kere
tein kívüli szférák iránti illegitim vágy. Lucifer szólama itt a Vernunft minden 
mozzanatának, vagyis mind konstitutív-illegitim, mind regulatív-legitim haszná
latának kizárása mellett lép fel, mint a puszta Verstand szócsöve. 

Ádám az athéni színben belátta ugyan, hogy a társadalmi szabadság megadá
sával nem konstituálható az ideális közösség mint eszmény, a Vernunft hajlama 
azonban megmarad az érvénytelen működésre. Ez a hajlam hagyja nyitva a je
lölőláncot a következő szín felé, ahol viszont nem találunk az antropológiai hori
zontot immanensen meghatározó céleszmét. Az eszméket kergető jelölés tehát 
pillanatokra már itt felfüggesztődik. Egy külső mozzanat, Péter apostol szólamá
nak fellépése viszont újra mozgásba hozza a dialektikus hiba vetésére mindig kész 
Vernunftot: „új eszmét hoznak, a testvériségét... legyen hát célod Istennek dicső
ség, magadnak munka..." Az új cél, az új reguláló eszme, az új jelölő ilyenformán 
ismét aktivizálja a Vernunft-típusú észhasználatot: „fel hát lelkesülni új tanért. 
Alkotni új világot". A kereszténység iránti „lelkesülés" tekinthető az eszme regu
lativ megnyilvánulásának, de az „alkotás", azaz a konstitúció, a valóságként meg-

34 Ádám: „...én voltam bolond, hívén, hogy illyen népnek kell szabadság." 
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teremtés vágya már az ész új illúziói előtt nyit tért. Hiába utal Lucifer újra az 
illegitimitásra - „a lehetetlen lelkesít fel, Ádám!" - s hiába íródik szólamába a 
dialektikus tévesztés természetének egyik megfogalmazása: 

Lucifer: ... a szent tan mindig átkotok ... 
egzakt fogalmat nem bírván az elme, 
ti mégis mindig ezt keresitek... 3S 

A konstantinápolyi szín újabb legitimációs kudarca aztán meg is nevezi az ész 
illegitim használatba történő átcsúszásának pillanatát. Azt a mozzanatot, amikor 
az addig érvényes regulativ szerepbe helyezett eszmének konstitutívvá kellene 
válnia, amikor a jelölt ehelyett elsiklik: „a bűnös önmaga a győzelem". Vagyis a 
feltétlen vélt megragadásának, az eszme „győzelmes" elérésének illuzórikus pil
lanatáról van szó. Ahol az eszme önmagát szétírva kódoltatik a történelembe. 
Ezen a „bűnös" szemantikai helyen ugyanis a meglelt jelölt híján pusztán a to-
vábbjelölés újabb lehetőségével szembesül az emberi pozíció. 

Az antropológiai státusz, úgy tűnik, szabadulni kíván sorra kudarcot valló haj
landóságaitól.36 Az első prágai színben lelassul a megelőzően disszeminálódó je
lölőlánc mozgása, majd a másodikban teljesen megdermed a jelölők dinamikája. 
A párizsi szín ezt a - kiüresedett jelentéseinek statikussá válásában rögzülő - jelet 
hasítja ketté. A prágai szín jelének feltörése a megelőző tendenciák szerinti to-
vábbjelölés lehetetlenségét tárja fel. Az antropológiai pozíció egyfajta spontán jel
helyreállásra várakozik, erre a kivárásra rendezkedik be: 

Ádám: ... S fejlődni látom szent eszméimet, 
Tisztulva mindig, méltóságosan, 
míg lassan bár, betöltik a világot. 

A jelölőlánc azért hasad meg, a jelentésszóródás azért áll le, mert a párizsi szín 
olyan jelölő, amelyet nem jelöl ki semmi. A prágai szín nem fűzi tovább a jelen
tésadást. A szemantizáció korábbi logikája szerint olyan jelölőként kellene fellép
nie, amelynek jelentései a rákövetkező színben adódnak (még ha éppen egy in
adekvát jel-jelölt viszonyt nyitva is fel). A struktúrának ezen a helyén azonban 
éppen a későbbi színhely furakodik be az előzőbe. A párizsi szín a Marseillaise 
dallamával már beírja magát az első prágai szín végébe. A szemantikai agresszió 
során guillotine-ként fejezi le a prágai szín jeltestét, belehasít a megelőző láncba, 
és felfüggeszti annak mozgását. A párizsi színnel a jelölés módja ilyenformán 
elkülönböződik a megelőzőtől. A nagy elbeszélések, eszmék iránti intenzív vágy 
elhal, illetve más jelleget ölt. A jelhasadás mozzanata, a guillotine, azonban saját 
magát is kivégzi, saját kontextusát is felszámolja. A párizsi szín ugyanis nemcsak 
a jelentésadás korábbi formáit törli, de újszerű módon olyan jelként lép be a szö
vegbe, amely már önmagában is kudarcot vall. Eszméi már artikulálódásuk során 

35 „...az eszme mint maximum fogalma megfelelően soha in concreto nem adható. Mivel pedig az 
észnek spekulatív használatában ez utóbbi voltaképpen az egyetlen cél, a kivitelben soha el nem érhető 
fogalomhoz közeledés pedig éppen annyi, mintha teljesen elvétettük volna". KANT, Í. m., 244. 

36 Ádám: „...ne lelkesítsen többé semmi is." 
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ellehetetlenülnek: a forradalom szemiózisa olyan radikálisan felszámoló jellegű, 
hogy Danton halálával saját magát is berekeszti.37 

A jelölések új formái ezután nem mutatják a konstitutív megragadás vágyának 
azt az elszántságát és aktivitását, amely a megelőző jelölőláncnak sajátja volt. 
A nagy elbeszélések horizontján az antropológiai pozíció inkább a spontán jel
helyreállásra számít, s nem ő kívánja azokat megvalósítani. Az eszmekergetés 
intenzitása úgy hagy alább, hogy az antropológiai pozíció tevékenysége a kis 
elbeszélések (Lyotard) kódjába helyeződik át.38 A nagy elbeszélések ugyan sorra 
érvénytelenülnek a drámában, de „mindez nem akarja jelenteni, hogy immáron 
semmilyen elbeszélés nem hihető... Nagy elbeszélés alatt legitimáló funkcióval 
rendelkező elbeszéléseket értek. A hanyatlásuk nem akadályozza meg, hogy a kis 
és kevésbé kis történetek továbbra is szőjék a mindennapi élet anyagát".3 Ilyen 
kis narratíva az emberi horizont számára a drámában a szerelem, a poézis, a 
család, a haza, a nemzet, amelyek a londoni és a falanszter színben lesznek igazán 
hangsúlyosak. A csökkenő intenzitású eszmekergetés során mindezek az ellehe
tetlenülő nagy elbeszélések helyére mozognak, hiszen olyan függetlenséggel ren
delkeznek, amely megengedi nekik, „hogy a delegitimációs válságtól megmene
küljenek, bár épp azért, mert nincs legitimáló értékük".40 

Az antropológiai pozíció attitűdjének ez a megváltozása íródik Kepler és a ta
nítvány dialógusában a második prágai színben. Kepler szólama az ismeret meg
rendült autoritásának szem előtt tartásával („ne gúnyolj a tudással") pillanthatja 
meg a szavak és a dolgok elválasztódását.41 Az oktatás mint az ismeretek közvetí
tése többé már nem a dolgokról való tudás hordozója, hanem nyelvjáték csupán.42 

Egy olyan fogalmi apparátus működtetése, amely saját előfeltevéseinek szűk köré
ben marad. Nem ragadja meg a valóság, a természet „lényegét", ehelyett puszta 
szómágiát nyújt. Az abszolút tudás igényeinek perspektívájából az antropológiai
lag elérhető ismeretek a szavak játékai, „a szemfényvesztés mesterségei" lesznek. 
A tanítványnak az episztémét illető igényei megőrzik a holisztikus szemlélet és a 
hatalmi diskurzus elemének tekintett tudás iránti vágyat.43 Kepler ezeket a szem
pontokat mint az abszolút tudás kritériumait az antropológiai pozíció érvényességi 
körén kívülre sorolja. 

Horizontján a tudásszerzés egy metaforikus nyelv működtetéseként,44 a tudás 
birtokosa pedig egy fikciós világ lakójaként mutatkozik.45 Amit Kepler az antro-

37 Már a szín kezdetén önellentmondásba keveredik a forradalmi gondolkodásmód: 
Ádám folytatva: Egyenlőség, testvériség, szabadság! -
Néptömeg: Halál reá, ki el nem ismeri! -

38 Ezek korábbi szövegrészekben is játékban voltak (pl. a szerelem), de most a játéktér előterébe helyeződnek 
39 LYOTARD, i. m., 148-149. 
40 I. m., 149. 
41 Foucault a múlt századi diskurzus lényegi jegyét látja abban a mozgásban, amely során a szavak 

leválnak az általuk jelölt dolgokról. 
42 Ádám: „Nem oktatom, csak idomítom őket, 

Szavak szerint, miket nem értenek, 
Az oktalan bámul és azt hiszi, 
E szép szavakkal szellemet idézünk, 
Pedig fogás csak az egész, takarni 
A szemfényvesztés mesterségeit." 

43 Tanítvány: „...lelkem vágytól remeg belátni a természet műhelyébe. Felfogni mindent... uralkod
ván felsőbbség érzetével anyag- és szellemvilágban egyaránt." 

44 Ádám: „A bölcselet csupán költészete azoknak, mikről még nincs fogalmunk." 
45 „...magában múlat csendesen, agyrémekkel hímzett világa közt." 

50 



pológiai pozíció alakulástörténetének e pontján mindezzel szembehelyez, a „va
lódi nagyság", az egyfajta kísérlet a tudás leválasztására annak metafizikai alap
zatáról. „Egyszerűség" és „természetesség" kritériumai a Vernunft illegitim, 
transzcendens irányultságú működésének kiküszöbölése iránti vágyként olvasha
tóak.46 A tudás mint megértés a tárgynak megfelelő értelmezői nyelv kialakításá
val lesz azonos.47 Az episztémé ilyen hangoltsága a tudást mint titkot, a tudás titok 
voltát számolná fel, a dialogicitás, a széles közösségben el- és megbeszélhetőség 
felé nyílva meg.48 A szavak és a dolgok különneműségének figyelembevételével a 
propozicionális Rend észrevétlen marad, őrizkedvén attól, hogy kilépjen regulativ 
működéséből és mint a tudás tárgya tételeződjön.49 Az ontológiai érvényű, létmeg
határozó, a létet alapjaiban feltáró tudástartalmak lehetőségének elvetésével Kep
ler ugyanakkor a hétköznapok kis történetei felé tereli az antropológiai pozíciót: 
a teória helyett az élet az, amit tanítványának tanácsol. („A tűzre vélök! Es ki a 
szabadba.") 

A jelölőlánc törését (párizsi szín) s az eredeti jelölés megdermedését (második 
prágai szín) követő történeti színek nem mutatják a disszeminációnak, a jelölés 
elsiklásának azt a folyamatosságát, amit a megelőző lánc alkot. Ezekben a színek
ben már csak az aktuális jelentésből történő kilépés vágya mozgatja a jelet, de nem 
mindig tisztázott, hová kíván a pozíció átlépni. Már nem egy meghatározott esz
me-jelölt után folyik szemantikai hajsza. A jelölések szingularitása, vagyis lánco
lattá nem rendeződésük azt eredményezi, hogy Ádám nem átlép, hanem menekül 
az egyes színekből. S ez az esetlegesség a darab vége felé egyre radikalizálódó 
választásokba fut ki. 

A londoni szín írja a változó pozíció vágyait először expliciten a kis elbeszélések 
kódjába. 

Ádám: ...s nem félek, a költészetet, a nagy eszmét 
hullámi közt hogy újra ne találjam. 
Lehet, hogy többé nem nyilatkozik 
eget megrázó ős titáni harcban, 
de annál igézőbb, áldásosabb 
világot alkotand szerény körében. 

Azzal, hogy az emberi remények a kis kód „szerény körébe" helyeződnek, 
lehetővé válik, hogy a pozíció szembeforduljon a nagy kóddal: a falanszterben az 
aktuális nagy elbeszélés szerepében játszó tudománnyal. A tudomány mint tiszta 
Verstand legitim ugyan, s az antropológiai horizont vágyait látszólag ki is elégíti 
(„beteljesült hát lelkem ideálja"). S bár ezúttal is a Vernunft transzcendens50 igé
nyei billentik meg a pozíció rendeződő struktúráját, ezeknek az igényeknek ezút
tal a kis elbeszélések (szerelem, család, művészet, haza) kódja a terepük. A sze-

46 „Az egyszerű és a természetes, mely ott ugrat csupán, ahol gödör van..." Vagyis olyan tudás, 
amely nem állítja magát metafizikai konstruktumok látszatproblémái elé. 

47 Tanítvány: „Ez a nyelv hát az a megérthető, melyen beszéltek az apostolok..." 
48 Ádám: „Majd jő idő, oh bár itt lenne már, midőn utcákon fogják azt beszélni, de akkor a nép sem 

lesz kiskorú." 
49 „A művészetnek is legfőbb tökélye, ha úgy elbú, hogy észre sem veszik." 
50 A transzcendens Kantnál nem egyszerűen az „Istenségtől való" jelentésében szerepel, hanem mint 

minden olyasmi, ami túl van a tapasztalati világ körén. 
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miózisnak a jeltörés előtti rendjéhez viszonyítva újszerű, hogy a falanszterben az 
adott eszme-jelölt jóformán nem is artikulálódik, de a pozícióban már megfogal
mazódnak az ellenérzések.51 

A választásainak már említett radikalizálódása az antropológiai pozíciót saját 
differenciáltságának vágyott elvesztése felé tereli. Ádám vissza kíván térni az 
antropológiai pozícióba kerülés elé, az édenkert strukturálatlanságába.52 A diffe
renciált észhasználatot megelőző állapot rekonstrukciója itt a pozíció vágya,53 

vagyis azoknak az ontológiai paramétereknek a feladása, amelyek a dialektikus 
hiba lehetőségét megteremtették, illetve magát az észhasználati hibát, annak min
den következményével, előhívták. 

Ez a határhelyzet tovább éleződik az űrjelenetben. Az emberi státusz saját vég
ső ismérveit, önnön változhatatlan így létét tapasztalja meg. A végső tét ezúttal is 
magának az antropológiai pozíciónak az elhagyása, ezúttal azonban nem az ön
maga elé kerülés, az önmaga-előtti-lét rekonstrukciójának stratégiája, hanem a 
kalandból való radikális kilépés irányában. Az antropológiai pozícióból való ki-
hely eződés kísérletét az azt meghatározó (és minden alkalommal kudarchoz ve
zető) alapjellegzetességektől történő szabadulás intenciója ösztönzi. Azokat a pa
ramétereket kívánja itt „Ádám" maga mögött hagyni, kiiktatni, mintegy saját ma
gát és kalandját is visszavonva, amelyek törekvései és lehetőségei össze nem 
egyeztethetosége miatt folytonos feszültségben tartották. A szín azonban éppen 
azt mutatja meg, hogy ezek, az emberi lét jellemzőiként, magát az emberi létet 
jelölik. Az észhasználat kan ti értelemben kitűzött határai mint episztemológiai 
keretfeltételek, magát az emberi lét módját határozzák meg. Az ismeretelméleti 
modell szerinti episztémé határai nem léphetők át magának a létnek a feladása 
nélkül. A halál, a nem-lét, az eszmék, mindaz, ami a pozíción kívüli: nem tudható, 
mivel nem lehet az emberé, nem antropológiai. 

A Föld Szellemének szava: Szentelt pecsét az, feltárta az Úr 
magának. A tudás almája sem 
törhette azt fel. 

Azzal, hogy Ádám megpróbálja a titkot „feltörni", az episztemológiailag jel
lemzett lét határainak peremére ér el. Kitűnik, ha a tudást a titokba próbálja he
lyezni, úgy léte a nemlétbe kerül. A gondolkodásnak kanti szintekre tördelése 
(különös tekintettel a dialektikus látszatra) tehát bír ontológiai-antropológiai ho
zadékkal, az episztémé nem csupán valami esetleges jelentést tesz hozzá az eg
zisztenciához. A megismerés modellje nem járulékos mozzanat, nem működtet
hető instrumentum, hanem az egzisztencia szerkezetét mutatja - úgy tűnik - nem
csak a filozófiai műben, de a drámában is. Ahogy Kantnál, úgy a Tragédiában is; 
az elméleti észt tekintve egybevág az ontológiai és az episztemológiai horizont, s 
ez az egybeolvadás maga a bűnbeesett ember. A tudás határoltságának konzek
venciái, illetve minden határoltság és kudarc ilyenformán éppen az antropológiai 

51 Lucifer: „Eszményedet, mint látom, elveted, előbb még, mintsem testesülhetne." 
52 „édenkertnek egy késő sugara... miénk ez örülés, melynek higgadt gond korlátot nem ír". 

A gond-előttiség mint lét-előttiség olvasható, tekintettel a bűnbeesésre mint létbe bonyolódásra, 
gondba állítódásra. 

53 Ádám: „Hol leljen tért erő és gondolat, bebizonyítni égi származását?" 
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pozíció jelentéseit alkotják meg. A kanti ismeretszerzési modellel jellemzett pozí
ció elhagyhatatlan, hiszen az maga a történelmi alakulásban tételeződő lét. 

Saját helyének elhagyására tett kísérlete után Ádám először visszavágyik az 
elsikló jelölések láncába.54 Hiszen ebben a jelölőmozgásban, épp a pozíció sajátos 
paramétereire tekintettel adódhatnak egyáltalán kizárólagos, bár rögzíthetetlen 
jelentések az ember számára. Az emberi státusz éppen ezekben a kudarcokban 
mutatkozik meg önmagaként. 

Az elméleti ész inherens törekvése, hogy maga kívánja megalkotni saját elveit. 
Az autenticitásnak ezt az igényét váltja be a gyakorlati ész azzal, hogy felállít egy 
követelményt, jelen esetben a küzdését. Az antropológiai pozíció itt felismeri ön
magában az öntevékenység közvetlen tudatát. Ebben az öntevékenységben léte
sül az erkölcsi törvény mint faktum, amely ezen a ponton egy törekvés tudata. 
A pozíció ebben a tudatban olyan belső törekvésre lel, amely harmonizál azokkal 
az elvárásokkal, amelyeket a külső valóság vele szembeszegez. Abban a felisme
résben, hogy „a cél halál, az élet küzdelem", Ádám olyan külső, a lét lényegét adó 
követelményeket nyit fel, amelyekhez adódnak adekvát belső törekvések: „az em
ber célja a küzdés maga". A létnek a küzdelem princípiuma alapján történő értel
mezése és a küzdésnek mint inherens antropológiai célnak az egymás mellé ren
delése etikai értelemben harmonizálja a szubjektum-objektum viszonyt. A külvi
lág kikényszerítette emberi cselekvés („az élet küzdelem") megfeleltethető egy 
önkéntelen belső törekvésnek („csatázzam újra, és boldog leszek").55 

Az, hogy az ember jellemzője éppen ez a hiába-törekvés, az persze csak a po
zíció jelének határait elérve, e határ felől, a radikális másként léttel szembesülve, 
annak idegenségét megtapasztalva adódhat.56 Az eszmék megragadása iránti 
vágyra most úgy tehető visszatekintés, mint ami kudarcokat hozott („hitvány volt 
eszmém"), de mégis mozgásban tartotta a pozíciót, fenntartva a jelentésszóródást 
(„előrevitte az embernemet"). A regulatív-konstitutív mozzanatok játéka itt mint 
léttörvény jelentkezik, mint az emberi alakulás ösztönzője. Az eszme tartalmai 
közömbösek, maga a működés, a jelölőláncon történő végtelen mozgás a cél, az 
állandó folytathatóság stratégiája. 

Az ebbe a játékba visszatérő Ádámot ugyanakkor az eszkimó szín a jelentések 
teljes megsemmisülésével fogadja. Sem a kis, sem a nagy kód szintjén nem adódik 
jelentésképző elem. A Vernunft igényei szót sem kapnak, a korábban legitimen 
működő Verstand mint tudományos aktivitás a kihűlő világban saját tehetetlen
ségének és végességének nyomaival szembesül. 

4. (etikai bővítmények) 

Ádám a zárószínbe tehát kettős teherrel érkezik. Egyfelől az illegitim módon 
konstitutivitásra törekvő Vernunft csődje, ha tetszik, „tragédiája" lett nyilvánva
lóvá, másfelől az eszkimó színben a Verstand, a legitim tapasztalás és tudásszer-

54 Ádám: „Oh, Lucifer! Vezess földemre vissza, hol oly sokat csatáztam hasztalan..." 
55 Olyan helyzet ez, ahol az ember azzá lett, amivé válnia kellett, a Léi és a Legyen itt egybeesik, a 

sollen visszavezethető a wollenre. Vö. TENGELYI László, Kant Bp., 1988, 116. 
56 „A tapasztalat nem pusztán annak megismerése, ami van, hanem annak belátása, hogy a véges 

lények bármiféle elvárása és tervezése korlátozott. Nem más tehát, mint éppen a határok belátása. De 
vajon nem szükséges-e ehhez a belátáshoz megkísérelni a határszegést és megélni a kudarcot?" ANCSEL, 
i. m.,6. 
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zés is végesnek mutatkozott. Az eszmekergetés jelölőláncán végigfuttatott pozí
ciót a zárásban már nem éri saját működési körén belül hatás, nem él meg válto
zást, nincs „helyzetben". A zárószín annyiban metanarratíva, amennyiben nem 
terepe az antropológiai pozíció alakulásának. Az emberi státusz episztemológiai-
ontológiai karaktere nem módosul, kalandja itt már lezárt. Felismerések szület
hetnek az ember számára saját helyével kapcsolatban, de kívül marad az időiség 
horizontján, egy jelentések közti térben vesztegel. 

Másrészt az Úr jelenléte éppen ezért nem tekinthető úgy, mint valamely ész
eszmének a megvalósult konstitutív-közvetlen szemlélete.57 Az Úr válasza mintegy 
a játékszabályok ismertetése: egy semmisnek tekinthető (álom) próbajáték után, 
már a játékon kívül és még az újabb játék előtt, a játékmester ismerteti az optimális 
stratégiát. 

A szín elején Lucifer és Ádám dialógusában az Én kanti meghasadtságának 
dichotomikus szembeállítása íródik a szövegbe. Az ember státuszát a beszélgetés 
két különböző álláspontról is szemléli. A különböző beállítások szerint az ember 
egyrészt természeti okoktól determinált létező, másrészt e meghatározottság érvé
nye alól kivonva, az intelligibilis világ tagja.58 Az első, luciferi álláspont szerint a 
szubjektum pusztán viszonyok hálójának egy csomópontja, egy oksági sor eleme.59 

Az ádámi szólam fenntartja az embernek azt a képességét, hogy önállóan meg
kezdhessen egy oksági sort.6" Ezen a horizonton az autonómia, amelynek ára a 
differenciálatlanságnak a bűnbeesésben, az öntudatra ébredésben történt feladása/1 

szavatolja az akarat szabadságát és fenntartja az új oksági jelölő sor nyitásának 
lehetőségét. 

Ha az űrjelenet végén az antropológiai pozíció olyan inherens törekvésre lelt 
magában, amely harmonizált a külső kondíciókkal, úgy a zárószínben (mintegy 
szándéka szerint illusztrálva, hogy nem csak már megkezdett jelölések folytatá
sára képes) éppen a külső követelményeknek való ellenszegülésre tesz Ádám 
kísérletet.62 A lehetőségek játéktere azonban szűkebbnek bizonyul, mintsem ilyen 
választás megtehető lenne, „mert ami eddig kétséges vala, most biztosítva áll már: 
a jövő." Ugyanakkor Éva anyasága nem csak a lánc már megindult továbbfutá-
sának jele, hanem egy új jelölőlánc nyitásának esélye és egyidejűleg szükségszerű 
érvénye is. Ez a mozzanat a jelentések új táncának lehetősége és bizonyossága, 
amely ugyanakkor nem a zárószín terében lép játékba. Az új játék nem kezdődik 
el, de mint elkerülhetetlen esély, feszültsége megmutatkozik. Ez a feszültség úgy 
létesül, hogy az új játék nem a választható lehetőségek terébe kerül. Érvénye 
kötelező: a küzdés folytatása olyan alternatíva, amelyet nem lehet nem választani. 

57 Lotze ezt annak tekinti: „God's existence is never questioned in the Hungarian drama - at least 
not in practical terms, since Madách has the Lord appear on stage." LOTZE, i. m., 97. 

58 Az eszes lény „két álláspontról veheti tehát szemügyre magát és ismerheti meg erői használatá
nak, következésképpen valamennyi cselekedetének törvényeit: először, amennyiben az érzéki világhoz 
tartozik, természettörvények alapján, másodszor, mint az intelligibilis világ része, olyan törvények 
alapján, amelyek, a természettől függetlenek lévén, nem empirikus eredetűek, hanem egyedül az 
észben gyökereznek." KANT, AZ erkölcsök metafizikájának alapvetése, ford. BERÉNYI Gábor, Bp., 1991, 88. 

59 A jelölések láncán így szükségszerű, akarattalan a mozgás: „Ily végzet áll a történet felett, te 
eszköz vagy csak, melyet hajt előre." 

60 „Tőlem függ, utam másképpen vezetni" - a kanti Selbstanfangen képessége. „Ha nem vonhat
nánk ki magunkat akár minden oksági hatás alól, s nem kezdhetnénk meg akaratunk spontaneitásával 
új oksági sorokat, ... akkor az erkölcsiség alaptörvénye üres szó maradna." Lásd TENGELYI, i. m., 113. 

51 „...az akarat szabad, kiérdemeltem azt nagyon magamnak. Lemondtam érte a paradicsomról." 
62 „Dacolhatok még, Isten, véled is, ... s ha tetszik, hát nem élek." 
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Míg az űrjelenet végén a belső szándékok és a külső valóság követelményei a 
küzdelem princípiumában összhangba voltak hozhatóak, itt az antropológiai po
zíció kihull ebből az önkéntes és harmonizál(hat)ó elhatározottságból. Pontosab
ban: a küzdés parancsának követésére itt rákényszerül. A törekvés tudatát felváltja 
a törekvés kívülről támasztott követelményének tudata.63 Az etikai komponens 
olyan transzcendens követelményként épül be a pozícióba, amelynek annak elle
nére is meg kell felelni, hogy nem rendelhető hozzá belső törekvés. Másrészt az 
űr színben, ahol harmonizáltak a külső és belső erők, a lét operatív törvényei az 
elrejtettségben maradva mozgatták az emberi státuszt. Ádám ugyanis nem volt 
tisztában azokkal a szabályokkal, amelyek létét befolyásolták, noha természetesen 
ezek határozták meg. A zárószínben éppen ezeket a szabályokat sajátítja el.64 

Összefoglalva: az új jelölőlánc megnyitásának bizonyossága mellett ugyanak
kor az antropológiai pozíció maga nem artikulálódik működésében. Beszéd folyik 
róla, mely beszéd célja éppen a pozíció tisztázása. S ebben a beszédben a pozíció 
faggatása éleződik lei. Végső tétjeinek horizontján kerül szóba, amely téteket 
Ádám rákérdezései mutatnak fel. 

A zárószínben Ádámnak az Úrhoz intézett kérdéseit a konstitutív szemlélet 
reflexív és nem annak működtetésére törekvő vágya teszi fel. Egzisztenciális ér
dekeltsége alapján kérdez rá a végső metafizikai igazságok tartalmait kijelölő Ver
nunft eszmékre olymódon, hogy ezzel egyúttal léte ismérveit firtatja.65 A konsti
tutív megragadás mozdulatának a történeti színekben végigpergő kudarcai(nak 
konzekvenciái) hívják elő az antropológiai pozíció explicit kikérdezését: 

„E szűk határú lét-e mindenem?" 
Az első kérdés a lét határaira kérdez rá. „Szűk"-nek annyiban nevezhető, 

amennyiben a kanti episztémében a megismerés Verstand kijelölte határai szigo
rúan pusztán az „emberi álláspontról" engedik a tudást körültekinteni, s elzárják 
a megismerés útját minden elől, ami kívül eshet e kereteken. így az eszmék elől 
is. A „mit lehet tudnom?" területe viszont épp ezért pontosan megrajzolt, meg-
„mutat"-ható. 

„Megy-é majdan előbbre fajzatom?" 
A második kérdés azzal, hogy a jelölőláncon történő elcsúszást idézi fel, egy

szerre játszik rá a kanti bölcselet teleológiai megfontolására, s utal a gyakorlati 
észhasználat meghatározó szövegbe kerülésére. Hiszen azt, hogy „mit kell ten
nem" (hogy előbbre menjen „fajzatom"), majd a morál „mutat"-hatja meg. 

„Van-é jutalma e nemes kebelnek?" 
A harmadik kérdés transzcendens, túlvilági allúziói közvetlenül átjátszatható-

ak a „mit szabad remélnem?" kanti kérdésébe. Ez a szöveghely a titok és a bi
zonytalanság forrása, hiszen a válasz nem meg-„mutat"-ható, egymással folyton 
cserélődő, érvényüket vesztő „tanítás"-ok tehetők róla. 

63 Ez a különbség megfelel annak az eltérésnek, amelyet egyetemi előadásain Tengelyi László mint 
két kanti erkölcstan, Az erkölcsök metafizikájának alapvetése és A gyakorlati ész kritikája etikai felfogásai 
között kiemelt. 

64 Analógia lehet a különbségre a nyelvtani szabályok használata és ismerete közti eltérés. Ádám 
itt nemcsak alkalmazza, hanem az Úr válasza révén el is sajátítja a „lét grammatikáját". 

65 „Ádám metafizikai abszolútumokra vonatkozó kérdéseire az Úr erkölcsi feleletet ad." Lásd 
EISEMANN, i. m., 57. 
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Kérdés és válasz hermeneutikájának horizontján Jauß nyomán elmondható, 
hogy az ember Ádámban eredendően kérdésbe állított lény.66 A kérdező attitűdbe 
állítottság alapozza meg az ember kérdését mind az Úrhoz, mind saját magához. 
Olyan dialogikus diskurzus jön létre a zárószínben, amelyben a válaszok elhall
gatása az embert folytonos önreflexióra kötelezi. Ebben az önreflexióban nem 
valamely eredeti jelentés rekonstruálására tehető kísérlet, hanem a pozíció időbeli 
alakulásaihoz alkalmazkodó, applikatív kérdésfeltevés fenntartása a tét.67 A léthez 
való viszony a kérdésbe vetettségben recepciós feladattá válik. Az Úr elhallgató 
válaszának megértése a lehetőségek feltárását és a bizonytalanság nyitva tartását 
implikálja. Vagyis az antropológiai pozíció működése a tudás, a tudásszerzés ho
rizontjából a jelolvasáséba helyeződik át. Immár nem a jel rögzítésében, a jelölés 
lezárásában, a jelölt megvalósításában-elérésében lesz érdekelt, hanem a változó 
jelállapotok kérdező leolvasásában s az ebben megképződő önmegértés érvénye
sítésében. 

Az Úr válasza a konstitutív észhasználat illuzórikus vágyának és a regulativ 
észhasználat kényszerítő lehetőségének dilemmájából jelöl kivezető utat, az utób
bit mutatva fel legitimként. A legitim regulativitás ugyanakkor kijelöli az opti
mális stratégiát az ember számára. Pontosabban: éppen a konstitutív észhaszná
lat, az eszmék közvetlen szemléletének nem biztosításával, a végső metafizikai 
igazságok („jótékony") letakarása révén adódhat ez a stratégia. A megfosztás 
gesztusa tehát az, ami a válaszban érvényesül: „Ne kérd tovább a titkot, mit jóté
konyan takart el istenkéz vágyó szemedtől." S ez a megfosztás jelöl irányt a gya
korlati észhasználat elsőbbsége felé,68 az erkölcsi cselekvés stratégiájába, a morál 
lehetőségi feltételeként mutatkozván meg.69 Csak így mondható el, hogy „bizto
sítva áll nagyság és erény". Ha az eszmék közvetlen szemléletben adódnának, ha 
az Úr megadná a válaszokat, úgy „a cselekedeteknek nem lenne morális értékük", 
pusztán félelemből és nem - bizonytalanságba vetetten - a törvény iránti tisz
teletből következnének, „az emberek magatartása puszta mechanizmussá ala
kulna át".70 

Az eszmék közvetlen megragadásának lehetetlensége szülte ontológiai bizony
talanság írhat értéket az emberi tevékenységbe. Az erkölcsi cselekvés (mint az 
egyetlen lehetséges stratégia) törvényként jelenik meg a darab zárásában, „ha 
mindjárt nem kecsegtet is biztos reménnyel".71 Az erkölcsi törvény az eszmék 
spekulatív megragadására, megvalósítására tett kísérletek kudarca által üresen 
hagyott helyre íródik, s az emberi észhasználat kiegészül gyakorlati-etikai kom-

66 Jauß a megértés válaszútjának nevezi a kérdés vagy a válasz elsőbbségének dilemmáját. A kérdés 
elsődlegessége dialogikus, a válasz primátusa monologikus diskurzust hoz létre. Lásd Hans Robert 
JAUSS, Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt am Main, 1991, 378-380. 

67 Az applikatív-rekonstruktív szembenállásban egyebek közt kitapintható a romantikus paradigma 
és a klasszikus episztémé tragikumfelfogása közti különbség is. A Tragédiában nem a világrenddel 
szembeni rekonstruktiv kérdésmód, nem az eredet (a bűnbeesésben mint hübriszben) megtört 
rendjének a helyreállítása, hanem az emberi pozíció applikatív, a folytonos továbbírásban létesülő 
jellege érvényesül. Vö. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Tórténelemértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában 
= Sz.-M. M., Világkép és stílus, Bp., 1980, 333. 

68 „A tiszta elméleti és a tiszta gyakorlati észnek egy megismeréssé való összekapcsolódásában tehát 
az utóbbié a primátus." KANT, i. m., 243. 

69 Lásd GALAMB, i. m. 
70 KANT, i. m., 272-273. 
7' /. m.r 153-154. 
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ponensével.72 Az antropológiai pozíció kiteljesedik az Úr válaszában, de azzal, 
hogy működése etikai terepet nyer, még nem sajátítja át tudásként az intelligibilis 
világot.73 Az etikai értékek teremtőjévé tett gyakorlatnak ugyanakkor a posztulá-
tumként (tételezett mivoltukban) reguláló eszmék megalapozást nyújthatnak,74 

ahogy az Angyalok Kara mondja: „s tudni mégis, hogy felettünk pajzsul áll Isten 
kegyelme." 

A darab zárásában tehát a gyakorlati észhasználat aspektusával kibővített, il
legitim spekulatív igényekbe nem bonyolódó, erkölcsi cselekvéseiben a posztulá-
tumként és nem ismerettárgyként szabályozó eszmék révén megerősített antro
pológiai pozíció mutatkozik meg emberi teljességként. Az erkölcsi törvény regu
láló kerete ugyanakkor egy újabb kaland jelentéseivel szabadon feltölthető marad. 
Éppen ezért az ember tudja, hogy „nem ura az időnek és a jövőnek... ismeri 
minden előrelátás korlátait és minden terv bizonytalanságát".75 

Sándor Hites 
LA TRAGEDIE DE LA VERNUNFT 
(La relecture de l'ceuvre principale d'Imre Madách ä l'horizon de l'épistémologie 
kantienne) 

Dans l'histoire de reception de La Tragédie de l'homme les allegations aux textes philosophiques 
furent examinees sous 1'aspect de la recherche de sources. Tout en soulignant la diversité des textes 
littéraires et philosophiques, les partisans de cetté approche essayaient de justifier du point de vue 
philologique la mise en place des textes philosophiques. Ce travail a pour but de créer de nouvelles 
significations en procédant ä la relecture de la Tragédie ä un nouvel horizon. En se servant de textes 
de Kant pour l'interprétation comme des textes d'horizon de reference nous n'avons pas l'intention 
de déceler des sources et des modéles de reflexion, mais essayons de procéder ä une lecture parallele 
de l'univers textuel de Kant et de Madách. 

Cette lecture parallele fut inspirée par le parallélisme de la série de questions d'ordre anthropo
logique de l'ceuvre de Kant et des questions posées par Adam dans la derniére scene du drame. A la 
suite de cette lecture nous avons remarqué que les considerations anthropologiques de la Tragédie 
pouvaient étre interpreters ä l'horizon de l'épistémologie kantienne. Les concepts kantiens comme le 
Verstand constitutif et la Vernunft regulative constituent le cadre de la „position anthropologique" de 
la Tragédie. Les scenes historiques scrutant les „traces" des ideologies découvrent ainsi des con
sequences épistémologiques. A partir du scene de Paris considérée comme le point de changement de 
code, non seulement la session des indications change de directionnalité, mais aussi la Strategie 
d'interpretation passe ä l'horizon des „petits et grands récits" décrits par Lyotard. La méta-narration 
de la derniére scene clarifie la possibilité de la position anthropologique: en montrant la preponderance 
dans le sens kantien du Verstand et en l'assignant ä l'homme comme une Strategie legitime. 

72 „De ezt a gondolatot [az eszméket általában] nem tudtam megvalósítani, nem tudtam az így 
cselekvő [eszméket kitűző] lény akárcsak lehetséges megismerésévé átalakítani. Ezt az üres helyet tölti 
be mármost a tiszta gyakorlati ész, mégpedig az intelligibilis világban (szabadság által) működő 
meghatározott oksági törvény, nevezetesen az erkölcsi törvény révén." I. m., 161. 

„A gyakorlati ész által ugyanis nem ismerjük meg sem'lelkünk természetét, sem az intelligibilis 
világot, sem a legfőbb lényt, ... csupán a legfőbb jó gyakorlati fogalmában egyesítjük fogalmaikat, ... 
de csakis az erkölcsi törvény közvetítésével, pusztán rá vonatkoztatva..." í. m., 257. 

74 Hiszen „ha az eszmén olyan tökélyt értek, amelynek megfelelője a tapasztalatban nem adható 
meg, akkor a morális eszméket ettől még nem kell szertelennek tartanunk, vagyis olyanoknak, 
amelyeknek még fogalmát sem tudnánk kielégítően meghatározni, vagy amelyekről nem tudható 
biztosan, hogy egyáltalán megfelel-e nekik valamilyen tárgy - mint az elméleti ész eszméi esetében -
hanem mint a gyakorlati tökély mintaképei, az erkölcsi magatartás nélkülözhetetlen zsinórmértékéül 
szolgálnak..." I. m., 250. 

75 Hans-Georg GADAMER, Igazság és módszer, Bp., 1984, 250. 
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