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PHILOSOPHIA PERENNIS 

Kiss Endre : Decizionizmus és karizma Fichténél 

 

Összefoglalás 

A Schmitt-tel foglalkozó szakirodalom igen gyakran tér ki a Fichtével való lehetséges kapcsolatokra vagy 

párhuzamokra. E lehetséges kapcsolatok túlnyomó része mindkét filozófus szempontjából lényeges területeket ölel 

fel. Ezek a területek – s itt is megjelennek érdekes hasonlatosságok – mindkét filozófus számára egyformán 

meghatározóak, de nem szisztematikusan, azaz nem vezetnek a két filozófia szisztematikus centrumába.  

Ki szerettük volna mutatni, hogy Fichte gondolkodásának nemcsak legtermékenyebb, de mindmáig 

legeredetibbnek is tartott korszakában nemcsak erőteljesen, de meghatározóan is decizionista gondolkodó volt – 

decizionista Carl Schmitt későbbi decízió-fogalmának értelmében. 

Hegel ragyogóan leplezi le a zseniális intuíciók mögül Fichténél hiányzó differenciáltságot, a tárgyi világ iránti 

alapvető közvetlen érdektelenséget, a határokat nem ismerő szubjektivitást, amelynek hatalomra törése sok esetben, 

akár még az ész cseleként is, képes lehet arra, hogy megingathatatlan akadályokat taszítson félre, és forradalmi 

erőként működjön.  

Hegel elemzése hozzásegíthet, hogy számos eddigi definíció után mi is annak definiálhassuk Fichté-t, aki: 

forradalmi lendületű filozófusnak, aki nem rendelkezik a maga forradalmát pozitívan megalapozó valóságos 

tartalmakkal. Ez természetesen érintkezik a közösség és az állam kettősségével, de Fichtének ezek alaptulajdonságai 

más, általánosabb összefüggésekben is.  

Ezen a ponton írja le Hegel kifejtett módon először azt, amit Schmitt-i értelemben is korrekten, fichte-i 

decíziónak lehet nevezni. 
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* * * 

 

Johann Gottlieb Fichte és Carl Schmitt kapcsolata majdnem annyira különleges, mint a két amennyire a két 

filozófus maga is különleges egy szisztematikus alapokon felépített filozófiai tipológia összefüggésében. A filozófiai 

attitűdök különös mivolta abban is kifejezésre jut, hogy mind a gondolkodás módjában, mind a filozófusi attitűdökben 

mindketten szinte „iskolaalapítók” – tekintélyes számú „fichteánus” vagy „schmittiánus” indíttattást, 

gondolatmenetet vagy éppen filozófusi személyiséget tudnánk aktuálisan is felsorolni. 

A Schmitt-tel foglalkozó szakirodalom igen gyakran tér ki a Fichtével való lehetséges kapcsolatokra vagy 

párhuzamokra. E lehetséges kapcsolatok túlnyomó része mindkét filozófus szempontjából lényeges területeket ölel 

fel. Ezek a területek – s itt is megjelennek érdekes hasonlatosságok – mindkét filozófus számára egyformán 

meghatározóak, de nem szisztematikusan, azaz nem vezetnek a két filozófia szisztematikus centrumába.  

E területek a német nemzet problémája, Napóleon és az ellene indított függetlenségi mozgalom, a hatalom 

problémája, minden erőltetett összefoglalási kísérlet ellenére e közös metszetek a történelem(filozófia), a nemzet, a 

németség és a politikai hatalom (egymással az adott történelmi helyzetben a lehető legszorosabban összefüggő) 

elemeiből épülnek fel.  
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Már ezeknek a közös metszeteknek az esetében is nagy szerepet játszik (és ezzel a történeti rekonstrukció számára 

rögtön nagy nehézségeket is okoz), hogy sem Fichte, sem Schmitt (ebben is erősen hasonlítva egymásra) nem 

lehetnek ismertek arról, hogy akár személyükről, akár gondolkodásukról, akár gondolkodásuk forrásvidékeiről 

erőszeretettel írtak vagy beszéltek volna. 

Tanulmányunkban a Carl Schmitt nevéhez köthető „decízió”, „decizionizmus” fogalmait állítjuk középpontba.  

Ki szeretnénk mutatni, hogy Fichte gondolkodásának nemcsak legtermékenyebb, de mindmáig legeredetibbnek 

is tartott korszakában nemcsak erőteljesen, de meghatározóan is decizionista gondolkodó volt – decizionista Carl 

Schmitt későbbi decízió-fogalmának értelmében. 

Ezek után meg szeretnénk fogalmazni hipotézist arra nézve is, hogy milyen képet alkothatott Carl Schmitt 

Fichtének erről a gondolkodását meghatározó decizionizmusról. 

Gondolatmenetünkben tehát a filozófiai jelenből (Schmitt decizionizmusa) a filozófiai múltba haladunk (Fichte 

decizionizmusa), majd ennek rekonstrukciója után ismét kérdéseket teszünk fel a jelen irányában (Schmitt 

decizionizmusa). 

Mindezzel a kettejük filozófiájának szisztematikus centrumában álló elemre összpontosítunk, érdemileg 

figyelmen kívül hagyva az egyáltalán nem kevés és egyáltalán nem marginális más kapcsolatot és párhuzamot – 

hiszen ezek a figyelmen kívül hagyott kapcsolatok és párhuzamok a politika, majd az erkölcs irányába vezetnek. 

A konkrét elemzés előtt szólnunk kell magáról a döntés fogalmáról és annak filozófiájáról is. Fichte és Schmitt 

kapcsolatának értelmezésében is ez a döntő (!) mozzanat. 

Különbséget kell tennünk „döntés” és „döntés” között.  

Minden nagy filozófia (hogy a tudás és a társadalmi gyakorlat más területeit most ne hozzuk szóba) természetesen 

előzetes döntéseken alapul.   

A valóban nagy filozófiák döntései kivétel nélkül igazi előzetes döntések, amelyek az azt követő kifejtés 

sokszorosan meghatározott, módszertanilag teljesen transzparenssé tett munkálata során sokszorosan átalakulnak.  

Szemantikailag, igazságtartalmukban és annak ellenőrizhetőségében régen elszakadtak az ős-döntésben rejlő 

szemantikai és igazság-tartalmaktól, már „régóta” önálló fogalmi rendszerként, ezáltal sajátjogú objektumként 

állnak a filozófiai vizsgálatok ítélőszéke elé.  

Ezek az igazán nagy filozófiák, a nagy rendszerek, érdemileg akár saját önálló meghatározásaiktól is függetlenül, 

fel sem mutathatják már azoknak a döntéseknek változatlannak megmaradó, önálló, érintetlen, „eredeti” nyomait, 

amelyek alapján egykor megszülettek.  

Teljeséggel más a helyzet azokkal a filozófiákkal (ilyen például Schmitt, a filozófus, a dekonstrukció vagy 

bizonyos értelmezésekben éppen Fichte), amelyek esetében a már kidolgozott filozófia mindvégig látható, mindvégig 

egyértelmű, közvetlen és a gondolatmenet bármely pontján nehézségek nélkül azonosítható módon visszavezet 

magához az eredeti döntéshez.  

Ebben a típusban tehát nem következik be az az átalakulás, amelynek során – az előbbi típusban - a 

gondolatmenetek kifejtett tartalmai szemantikailag, igazságtartalmukban és annak ellenőrizhetőségében 

elszakadhattak az ős-döntésben rejlő szemantikai és igazság-tartalmaktól. Ezeket a filozófiákat tehát, konkrétan 

mindegyiket más módon, mindvégig meghatározza a kezdetben hozott, ős-döntés. 

Schelling egy hasonlatát módosítva azt is mondhatnánk, hogy ez a típus olyan, mint az oroszlánbarlang, mindvég 

őrzi a barlangból kifelé induló oroszlánok lábnyomait. 

E helyütt nem érvnek vagy bizonyítéknak szánjuk, csak megjegyezzük: ezért nem véletlen az, hogy sem Fichte, 

sem Schmitt nem tartozik azok közé a filozófusok közé, akik reflektálnák saját lépéseiket, azaz egyre más, új oldalról 

mutatnák fel a döntés motívumait és szándékait. 
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Fichtét és Schmittet összekapcsolja a filozófiai lényegileg döntésekre alapozott felépítése. Mindketten ahhoz a 

típushoz tartoznak, amelyben a kifejtés során nem transzformálódik teljesen az eredeti döntés új fogalmi 

konstellációkba, hanem mindvégig követhető az eredeti döntéstől való függés eleme. Ez az alaphelyzet, amelyet most 

a döntés oldaláról fogalmaztunk meg, már magával hozza azt, hogy mindkét filozófia erősen formalizált és deduktív 

karakterű, a teoretikus Schmitt-nél ezt az összefüggést erősen elhomályosítja (sokszor egyenesen értelmezési 

problémákat is okozva) e mű jogi tematikája, ahol az eredeti döntéssel való mindenkor közvetlen kapcsolat és az erős 

formalizáltság semmiképpen sem kivételes jelenség. 

A decizionizmus formalizált keretek közé szorítja a differenciát. Mindez azt is jelenti, hogy az érdemi tartalmaknak 

érdemileg benne kell lenniük foglalva a kezdetben hozott döntésben. 

 

*** 

 

Fichte decizionizmusát Hegel egy Fichte-értelmezésén keresztül mutatjuk be. Részben azért, mert ennek az 

értelmezésnek különlegesen nagy a heurisztikus értéke, részben azonban azért is, mert tartozunk is ezzel Hegelnek, 

aki már másfélszáz évvel az ilyen filozofálás megjelenése előtt észreveszi és rekonstruálja ezt a gondolkodásmódot.  

Éppen ezért magát ezt a gondolatmenetet tudomány- és filozófiatörténeti szempontból különleges 

dokumentumként kell számon tartanunk. 

 

*** 

 

Hegel Differenzschriftje, mint közismert, a filozófiai megkettőződésnek és a sajátosan hegeli kibékülés 

filozófiájának megalapozása.  

A Differenzschrift részletes Fichte-kritikája mind ezeken túl menően azonban korántsem csak a bírálat tárgya 

szempontjából meghatározó, hanem alig kellőképpen felbecsülhető segítséget nyújt annak az útnak a 

rekonstruálásához, amelyen az érett hegeli filozófia egyes fejlődéstörténeti állomásai kialakultak.  

A Kant-utáni filozófia kialakulása a XIX. század filozófiatörténeti klasszikusainak nagy során keresztül érdemileg 

egységes folyamat, amelynek fő nyomvonala a Fichte-Schelling-Hegel-vonulat, amely vonalnak az vált - a történeti 

hűségnek is megfelelő - összetartó elemévé, ahogyan a nagy rendszerek a maguk makro-dimenziójában váltották 

egymást.  

Aktuális témánk számára mindebből most csak a makro-dimenziók túlsúlya érdemel figyelmet, többirányú 

megértésünk ellenére is úgy gondoljuk, hogy érzékenyen hiányoznak ebből az ábrázolásból a mezo- és mikro-

nagyságrendek.  

Hegel itteni Fichte-kritikája éppen ezekben jeleskedik. Ebben a szembesítésben időről-időre különleges tisztelettel 

kell tekintenünk Fichtére is, a karizmatikus evidencia gondolkodójára, aki bátor gondolkodásával először töltötte be 

azt a transzcendentális filozófiai űrt, amelyet a Kanti kriticizmus maga után hagyott.  

Fichte népesítette be – előlegezzük már ezen a helyen: decizív módon – azt az üres filozófiai univerzumot, 

amelynek immár konkrét flóráját és faunáját Hegel azután olyan eredményesen bírálhatja. Úgy gondoljuk, hogy alig 

kisebb jelentőségű e bírálatok sikerénél az a tény, hogy Fichte már egyszer megteremtette a semmi helyén a maga 

univerzumát. Szimbolikusan fogalmazva, Fichte a transzcendentális filozófiai űrből tudománytani káoszt teremtett, 

ez a káosz azután Hegel kezében alkalmassá vált arra, hogy kozmosz legyen belőle. 

A Differenzschrift kritikájának részletes kidolgozása során Hegel egymás után foglalkozik a Tudománytan akkori 

változatainak természet-, társadalom-, és erkölcsiség- kritikáival. Hegel kritikái végig áttekinthetőek, és igen hamar 

lehetővé teszik, hogy a fichte-i eljárások felismerhetővé váljanak.  
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Hegel a Vernunft, a reflexió, azaz az a fogalom és az ész túlhatalmát állapítja meg, amely a Tudománytan akkor 

már közismert tételezési rendszerén keresztül hatalmába keríti az objektumot, mai szóval kifejezve: homogenizálja a 

tárgyi szférákat, és lehetetlenné teszi a tárgyi szférák szerves önmozgását, újabb aktuális szóhasználattal élve azok 

színenergetikáját.1  

Ily módon Fichte a természetben az objektum gazdag világát a fogalom számára való objektummá, a társadalmat, 

mint objektumot, mások számára való objektummá, az erkölcsöt, mint objektumot, a magunk számára való 

objektummá változtatja.  

Előttünk áll tehát a Fichte által – decizíven - benépesített új filozófiai tér, amely a Kant után újrafogalmazandó 

univerzumhoz képest immár pozitív koncepciókat ajánl, s amely lehetővé teszi Hegel számára, hogy ne közvetlenül 

a tárgyak elvileg újrafogalmazandó filozófiai vákuumával álljon szemben, de immár pozitív koncepciót is bíráljon. 

 

*** 

 

A társadalom - egyelőre mind a társadalom (Gesellschaft), mind a közösség (Gemeinschaft) értelmében – 

elemzésében Hegel szinte divinatórikus erővel mutatja fel a fichte-i (előlegezzük: decizionista) spekuláció azon 

kettősségét, amelyben a logikai és tartalmi elemek elválaszthatatlanul keverednek össze. Ezen elemek 

összekeveredése egyébként törvényszerű, a kezdeti döntés egyszerre tartalmaz „materiális” és „formális” elemet (ezt 

Fichte a Tudománytanban sokszorosan is kifejti), s ehhez az „ősdöntés”-hez ez a típusú filozófia mindvégig igazodik. 

E keveredés számos oldala vagy szisztematikus, vagy történeti, vagy pedig egyszerre mindkét szempontból erősen 

kifogásolható, miközben ez sajátosan teremtő folyamat is.  

Fichté-nél az ember értelmi lény, azaz társadalmát, vagy ahogy Fichte ugyanezt az összefüggést megfogalmazza, 

szabadságát, saját szabadságából kiindulva alkotja meg. A filozófus a maga döntését visszavetíti a történelmi 

folyamatba.  

A Rousseau-val való analógia szembeötlő. Ennél az analógiánál nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt az 

ebben a tanulmányban kevéssé megvilágított összefüggés-sorozatot sem, ami a rousseau-i közjó elméletének a 

jakobinizmussal való kapcsolatát, majd Fichté-nek a ’90-es években létrejövő német értelemben vett jakobinizmusát 

közel hozza egymáshoz.  

Amíg azonban Rousseau népfenség-elve mélyen meg van alapozva Rousseau emberképében, addig ehhez hasonló, 

evidensnek tűnő megalapozással a decizionista Fichte esetében nem rendelkezhetünk.  

Nála ez a Rousseau-ra emlékeztető koncepció közvetlenül ugyanúgy jön létre, mint az imént értelmezett 

természetfilozófia: a döntésből kiinduló spekuláció sodrában logikai és tartalmi („formális” és „materiális”) elemek 

keverednek össze, majd e levezetés végén létre jön egy filozófia koncepció. 

Fichte decizionizmusa elválaszthatatlan filozófusi szerepének tudatosan képviselt karizmatikus karakterétől 

(melynek az e tanulmányban már említett kivételes Kant-utáni helyzet adhatja meg az igazi magyarázatot, ami egyben 

legitimálja ezt a filozófia történetében nem minden esetben legitimálható karizmatikus szerepértelmezést).  

Nyomatékosan kell felhívnunk a figyelmet arra, hogy Schmitt decizionizmusa ugyancsak elválaszthatatlan az ő 

karizmatikus szerep-értelmezésétől. A decizionista filozófus szükségszerűen karizmatikus, ha nem is minden 

karizmatikus filozófus szükségszerűen decizionista.    

Már Rousseau társadalomképe is a társadalom helyett a közösséget vette alapul, miközben a logika zártsága elfedi 

a valóságos társadalmi viszonyok, az individuáció, a tulajdon, a pozitív jog addig már kialakult valóságát, nem is 

beszélve arról, hogy ezek önmagukban is önálló és kivételes, önálló elemzést igénylő történelmi vívmányok. Fichte 

                                                           
1 Fichte gondolatmenetének különleges szerkezeti helye magyarázza, hogy nem kell különbséget tennünk a fogalom és az ész (ez utóbbinak 

több) változata(i) között (Begriff, Verstand, Vernunft és a többiek), e fogalmak későbbi differenciálódása ugyanis erre a gondolatmenetre 

alapulva jön létre.  
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társadalomképe a filozófus összes korszakában, politikai filozófiájának összes irányában mindig a közösséget jelenti, 

legyen az adott esetben jakobinus, szocialista vagy nemzeti.  

Éppen Fichté-nek ez a tulajdonsága alapozta meg valóságosan a filozófus politikai recepciójának legkülönfélébb 

változatait, amelyek különfélesége a jakobinizmustól a nacionalizmusig e nélkül az összefüggés nélkül csak igen 

nehezen lett volna érthető. A politikai orientációk logikája alapján szinte az is „érthető”, hogy a politikai világnézetek 

váltakozásának ténye elfedi a minden korszakban változatlannak megmaradó közösségi alapzat faktumát. 2 

Schmitt gondolkodásának valósága ugyanilyen rugalmas átmenetekre képes állam és társadalom, Gesellschaft és 

Gemeinschaft, vezér és nép között.  

Az eredetileg az emberek minősített szabadságából tételeződő Vernunft Fichténél önálló hatalommá válik a szabad 

egyénekkel szemben, a közösség modifikálhatósága a szabadság hiányához vezet.  

Mindez logikailag azt fejezi ki, hogy az így létrehozott Vernunft már elveszíti a szabad egyénekkel való közvetítés 

lehetőségét, azaz az elválasztás uralkodik az azonosság fölött. E dolgozat terminológiája szerint pedig ez azt jelenti: 

a Vernunft deciziv hatalomhoz jut – a Vernunft szava a törvény. 

Nagyon találóan emeli ki Hegel, hogy ebben az összefüggésben a szabadsággal nem valamiféle objektivitás áll 

szemben de maguknak az egyéneknek „a mások számára való objektum” kategóriájába való átváltoztatása. Ezt a 

leleplezést nagyon is szó szerint kell értenünk, hiszen a közösség szabadságának szálán kibontakozó Vernunft-

hatalom törvényszerűen diktatórikus, ha nem éppen nyomban totalitárius jellegű is. Ha észre akarjuk venni, meg is 

fogalmazhatjuk: ezzel a kritikával Hegel a modern totalitarizmus kritikájának is valódi előfutára, arról nem szólva, 

hogy ebben - talán akaratlanul is - a modern jakobinizmus átvilágítása is belefoglalható. Ennek a totalitarista 

jellegnek a decízió és a karizmatikus szerep szerves része, a Schmitt-párhuzam él. 

Hegel kiválóan eltalálja, hogy Fichte társadalomszemléletének egyfelől rousseau-i, másfelől általános 

orientáltsága nem az állam köré gravitálódó társadalmiság, mint inkább a mindenkori társadalmisággal szemben 

álló közösségiség alapjaiból indul ki.  

Fichte karizmatikusan evidens döntése akkor nyúl a közösséghez, amikor annak a történelmi csúcspontja után 

éppen történelmi mélypontja következik el.  

Éppen a Rousseau és Fichte közötti korszakban válik a közösség-gondolat részben forradalmivá (az államisággal 

és a szerződéselméletekkel elhanyagolt vagy tudatosan ignorált kapcsolat új, utópikus lehetőségeket ígér), részben 

reakcióssá (a szemünk előtt felemelkedő új közösség újraírja a történelmet, az új módon legitimált népfenségnek már 

csak azért is mindenhez joga van, mert nem kell elismernie semmiféle szerzett jogot – mind konkrét, mind pedig 

átvitt értelemben).     

Hegel elemzése hozzásegíthet, hogy számos eddigi definíció után mi is annak definiálhassuk Fichté-t, aki: 

forradalmi lendületű filozófusnak, aki nem rendelkezik a maga forradalmát pozitívan megalapozó valóságos 

tartalmakkal. Ez természetesen érintkezik a közösség és az állam kettősségével, de Fichtének ezek alaptulajdonságai 

más, általánosabb összefüggésekben is.  

Éppen Fichte kényszerítő logikája az, ami a szemünk láttára vezeti le az egyén szabadságának 

szükségszerűségéből a hatalom legitimációját, a jakobinizmusból a Vernunft karizmatikus decizionizmusát.  

Az eredetileg helyes premisszákból kiépülő fogalmi rendszer a reflexió parttalan lendületében átvette a hatalmat, 

a decízió fogalmi kényszerével meg is indult abba az irányba, hogy megsemmisítse az adott tárgyi összefüggéseket, 

ebben a konkrét esetben azokat a mozzanatokat, amelyek ebben a rendszerben tárgyilag legitimen megalapozottnak 

voltak tekinthetőek.  

                                                           
2 Filozófiatörténet és a hermeneutika különleges közös pillanata, hogy éppen a fiatal Hegel az, akinek elemzésében Rousseau és Tönnies 

találkozik, ráadásul úgy, hogy nyilvánvaló módon Tönnies-ről Hegelnek még fogalma sem lehetett. Összefoglalása, miszerint a társadalom 

ésszel bíró lények közössége, amelynek meg kell tennie a fogalom uralma által diktált kerülőutat, Rousseau vonatkozásában a francia filozófus 

helyes értelmezésének is tekinthető, amíg Tönnies esetében ugyanez már (előre vetítve) azt a lehetőséget fogalmazza meg, ami valóságos vagy 

vélt módon, mint veszély él Tönnies közösségelméletében. 
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A tárgyi összefüggéseket fogalmilag feldolgozó szemantika helyett sajátos hatalmi szemantika lép életbe. E hatalmi 

szemantikának egyik, s látszólag elégséges összetevője a formális logika, a történelmi távlat azonban elhomályosítja, 

hogy a hatalmi szemantikába való e sokszor észrevétlennek megmaradó átmenet tökéletesen figyelmen kívül hagyja 

a szóban forgó tárgyi terület (természet, társadalom) alapvető tárgyi összefüggéseit.  

Sajátos, egymást erősítő tevékenység jön tehát létre: a filozófus látszólag talán csak formális logika rendjét követi, 

miközben minél erőteljesebben dolgozza ki formális logika pályáit, annál erősebben kell eltekintenie a szóban forgó 

tudásterület valódi tárgyi sajátosságaitól. De nem ugorhat át a tárgyi világ valóságos leírásába, mert kötve marad a 

Vernunft döntéseken alapuló hatalmához.  

A formális logika keresztülgázol a tárgyi szféra összefüggésein, de e logika mögött döntések állnak. A 

leglegitimebb szereplő, a Vernunft, döntései, még akkor is, ha a Vernunft hatalmát a minősítetten szabad emberek 

hozták létre.  

A formális logika (és általában a gondolkodás formális dimenziójának) tudatos vagy öntudatlan felhasználása egy 

valamilyen értelemben vett hatalmi logika kiépítésében különösen is kedvező betekintést enged a fichte-i decizivítás 

jelenségének megértésébe is. A decizivitás nagyságrendje Fichte gondolkodásában tehát kiemelkedő szerepet juttat 

Fichté-nek e problémakör egyetemes történetében is.  

Benyomásunk, miszerint Fichte a filozófia döntések filozófusa, megalapozott megerősítést nyerhet. A fogalmi 

dedukciónak és az adott tárgyi terület legfontosabb pozitív meghatározásainak (természet vagy a társadalom, 

szabadság, schelling-i értelmezésének) összeütközési pontjain Fichte igen gyakran eljut az összeütközés generálta 

választás vagy-vagy helyzetébe.  

Nem is csak feltétlenül felszínes rokonszenvet kelt, amikor kellemes meglepetéssel érzékeljük, hogy Fichte igen 

nyílt, explicit módon, szinte az olvasó bevonásával, nyilvánosan építi föl a döntés helyzetét és hozza meg döntését. E 

szimpatikus vonás elfedi azonban, amit az iméntiekben szerettünk volna bevezetni, azaz a döntések és a formalitás 

különös fichte-i együttgondolását. 

Ilyen decízióra tulajdonképpen nem is lenne szükség, ha a filozófiai fogalom formális logikával megalapozott 

kifejtése nem kerülne látványos ellentétbe az éppen tárgyalt tárgyi szféra sajátosságaival.  

De félretéve ezt az összefüggést, amely csak a gondolatmenet legvégén, utólagos tudatosulás során fogalmazódhat 

meg, nyilvánvaló, hogy abban a mértékben, ahogy a döntés pillanata közeledik, egyre távolabb kerül Fichte az illető 

tárgyi terület konkrét sajátosságaitól.  

Kettős folyamat megy végbe: a tárgyi szféra egyre áttetszőbbé, egydimenziósabbá válik, miközben Fichte ebben 

a szakaszban már nem a formális logikai levezetés üres formalitását hangsúlyozza (amelybe már nem szivároghatnak 

be új, eddig nem érintett tárgyi mozzanatok), hanem magának a formális logikának az eredeti, a kiindulóponton 

meglévő szabadságát, a filozófus általi legitim választhatóságát emeli ki.  

Fichte (szinte erre irányuló különös gonddal) úgy építi fel a döntési helyzetet, hogy maga a decízió szinte 

függetlenné váljék magától a tárgyi mozzanatoktól. Ha nem is pszichológiai értelemben, de láthatóan szükségét érzi 

annak, hogy a döntést személyesen hozza meg, hogy a döntési helyzetben megvalósítsa a filozófus szabadságát, amit 

természetesen további, adott esetben filozófián kívüli tartalmakhoz és értékorientációkhoz is köti.  

Miközben hajlanánk arra, hogy nemcsak elismeréssel adózzunk, de még mélyebb történelmi jelentőséget is 

tulajdonítsunk annak a fichte-i Énnek, amely a maga szabadságában ilyen fontos döntéseket tud hozni, hajlamosak 

vagyunk elfeledkezni arról, hogy a látszólag szubjektív döntés (a szubjektivitást nem személyes, hanem filozófia 

értelemben értjük) egyenlőtlen körülmények között megy végbe: tárgyi meghatározásai oly mértékben le vannak 

gyengítve, nem egy esetben meg is szüntetve, hogy a filozófus döntése immár kész helyzet megteremtése után jön 

létre. A döntés függetlenné válik a valóságos helyzettől. 

Ezért különbözik Fichte „vagy-vagy”-a Kierkegaard filozófiájától, természetesen most eltekintve attól, hogy ez 

utóbbi esetében kifejezetten  egzisztenciális filozófiáról van szó.  
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Kierkegaardnál ugyanis a választás valóságos, végleges és akár a legmagasabb fokú egzisztenciális kockázatot is 

magába foglalja. A választás tehát nyitott és őszinte - nincs ez így Fichté-nél, s ennek okaira igyekeztünk is kitérni.  

Ez nemcsak nagy mértékben igazolja Hegel elemzésének igazságtartalmát, de kivételes elismerést is kelt annak a 

fiatal filozófusnak az éleslátása iránt, aki ennyire tévedhetetlenül mutatott rá a fichte-i filozofálás e legrejtettebb 

összetevőjére.  

E tévedhetetlenség különös eredménye, hogy Fichte kettős harcmodora (a formális vonatkozások felerősítése és 

a tartami vonatkozások leszegényítése, plusz a döntéséknek tárgyi tartalmakra való visszavezetése helyett a látszólag 

nyitott, nyilvános személyességgel való elvégzése) Hegel utódai számára mind a mai napig megakadályozta, hogy 

betekintést nyerjünk a filozofálás ez eddigieknél mélyebb, tudatosabb összefüggéseibe. 

Fichte dinamikus levezetésekkel dolgozik, társadalomképe is ki tud kerülni egy olyan statikából, amely 

megmaradna a társadalmi szabadság egy teljesen elvont, absztrakt meghirdetésénél. Fichte sajátos gondolkodásának 

újabb „véletlen” eredményéhez jutunk: az immár nyilvánvalóan elhibázott gondolatmenet (az ész uralma, majd ennek 

az uralomnak az a sajátos dialektikája, amelynek során az abszolút alávetettség létrejön az abszolút szabadság 

talaján) éppen a decizív, dinamikus önlétrehozás realitást teremtő folyamatában még így is sajátos valóság-státuszra 

tesz szert. 

Újra és újra figyelnünk kell arra, amit a fichte-i döntéselmélet formális és tartalmi meghatározottságainak 

ellentmondásáról mondottunk.  

Amíg az egyik oldalon az ész konzekvens logikájának megfelelően az egyén továbbra is kizárólag csak azért veti 

alá magát az állam uralmának, hogy az eredeti intencióknak megfelelően szabadon használhassa és élvezhesse saját 

emberi képességeit, a másik oldalon már odáig fejlődött a helyzet, hogy egyetlen olyan cselekedet sem létezik, 

amelyről az állam ne lenne képes feltételezni, hogy a szóban forgó cselekedet károkat okozhat másoknak, vagy akár 

magának az államnak. Akár egyetlen olyan tevékenység sem lehet ezért lehetséges, amelyet ne kellene törvénnyel 

szabályozni, vagy ahogy Hegel megfogalmazza, a rendőrség „nagyjából tudja, hol tartózkodik minden polgár a nap 

minden órájában, és mivel foglalatoskodik.” 

Ez a konkrét adottság, ha tetszik, esetlegesség vagy akár véletlen, lehetőséget teremt Hegel számára, hogy Fichté-

n, s konkrétan ezen a problémán keresztül ő maga is szembenézzen a népfenség elvével és elméletével. Ez annál is 

kívánatosabb elméleti lehetőségnek bizonyul, hiszen Hegel számára is kivételesen nehéz a közvetlen állásfoglalás 

nem annyira csak e közvetlen politikaelméleti problémáról, de mindenekelőtt a közelmúlt forradalmi jakobinus 

államáról.  

Tényként hívjuk fel a figyelmet arra, hogy bármilyen koncepciót képviselt is az akkori fiatal német értelmiség, 

attól egyenesen irtózott, hogy bármi olyat gondoljon vagy írjon, amit a Francia Forradalom elutasításaként lehetett 

volna értelmezni. Mivel azonban a jakobinus államra is messzemenően vonatkozott, hogy az emberek szabadon, saját 

szabadságuk kibontakoztatása érdekében vetik alá magukat az államnak, majd hogy ebben az államban sem akadt 

már olyan cselekedet, amelyet ne kellett volna törvénnyel szabályozni és közvetlenül felügyelni, mindezek alapján a 

maga helyén tudjuk értékelni azt a lehetőséget, hogy Hegel mindezekkel, mint filozófiai problémákkal már a Fichte-

kritikán belül is tud részletekbe menően számot vetni.  

És Hegel él is ezzel a lehetőséggel. Teljesen végigmegy ezen ellentmondás összes kibontakozási lehetőségén, 

amiből történelmi ítélete is nyilvánvalóvá válik. Jellemző azonban Hegel személyiségére, s az e műben vállalt 

szerepértelmezésére, hogy ebben az összefüggésben is szinte önveszélyesen szerény marad. Rousseau, a népfenség-

elv majd a jakobinizmus teljes kritikáját a szó szoros értelmében elrejti egy, az égető politikai tartalmakat a filozófiai 

absztraktság nyelvében feloldó, a nyilvánosság számára közvetlenül értelmezhetetlen Fichte-kritika mögé.  

Ennek a szerénységnek „meg is lett az eredménye”: ez a gondolatmenet nem szerepel a politikai filozófia 

klasszikus szövegei között, jóllehet e gondolatmenet számos vonatkozásban talán gazdagabb is, mint Hegel más, erre 

vonatkozó klasszikus gondolatai. 

Fichté-nél a legnagyobb szabadság és a legnagyobb alávetés szinte állandóan átmennek egymásba. Ennek 

valóságos oka a schmitt-i decizionizmus.  
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Csak egy ilyen decizionizmus tudja egységbe építeni, egy lineáris gondolatmenet részeiként felvonultatni az 

egyéni szabadságot és a mindenkit egyként korlátozó legitim hatalmat (akinek döntései lesznek a társadalmi 

legitimáció alapjai úgy, hogy az nem vonja vissza a kiinduló szabadságot).  

Mind a mai napig él Fichte gondolkodásának forradalmi utóélete, s ez nem is lehet másképp, hiszen ez a 

szabadság-fogalom az egyes tárgyi területeken rendszeresen végighaladva alapvetően kérdőjelez meg minden 

fennállót. E magatartás másik arcát az eddigi filozófiailag igényes Fichte-recepció azonban távolról sem volt képes 

ilyen egyértelműséggel felmutatni. S ez a másik arc (nevezzük már itt a „filozófia hatalom” Fichté-jének) újra meg 

újra az adott tárgyi szférákkal való szembesülés aktusaiban válik nyilvánvalóvá. A mindenkori legnagyobb 

szabadságot ugyanis Fichte egyáltalán nem a tárgyi szférák értelmezésének megújítására kívánja felhasználni, hanem, 

mint ezt már szintén gyakran említettük, az egyes tárgyi szférák alávetésére, ha éppen nem azok megsemmisítésére.  

Ezen a ponton szinte szemünk láttára válik a mindent megkérdőjelező szabadságból egy új hatalomgyakorlás 

megalapozása. Az egyéni szabadságok racionális összegezéseként elképzelt népfenségből így lesz diktatúra, 

miközben a természet schellingien elrendezett tárgyi szférájából így lesz a Vernunft diktátuma a természet fölött (amit 

már érintett és véletlen okok miatt a mechanika és a Verstand elleni lázadás is körít). 

Fichte mindent felszabadít, hogy az ész nevében maga diktálhasson hatalmat a valóság összes szegmense fölött.  

Az erkölcstanban, azaz az erkölcstan fichte-i levezetésének kritikájában, Hegel egyre közvetlenebbül kezdi 

használni az úr-szolga retorikát, egyre gyorsabban, nyíltabban és közvetlenebbül állítja szembe az erkölcs területén 

a szabadságot és az elnyomást.  

Fichte itt igen bonyolultan használja fel és alakítja át a természetjog és az erkölcstan diszciplínáinak kereteit, 

miközben nem mindig pontosan azonosítható, de sohasem észrevehetetlen módon vezeti tovább Kant etikai 

alapfogalmait is. Hegel alighanem Fichté-n is túlmutató jelentőségű megkülönböztetést tesz Naturrecht és Sittenlehre 

megkülönböztetésével, hiszen ez a cleavage pontosan Fichte filozófiájának és az ő Fichte-értelmezésének lényegéhez 

vezet, immár az erkölcstan kritikájának oldaláról.  

A két fogalmat az emberi szabadság és emancipáció számos vívmánya kapcsolja össze, éppen a reflexió, a 

Vernunft előjogai választják el azonban őket egymástól. Amíg a Naturrechtben a közös akaratot absztrakt módon 

rögzítik, a Sittenlehre-ben a reflexió (Vernunft) hatalma és a természet (szabadság) egy személyben belsővé válnak, 

ez azt jelenti, hogy az egyén maga rendelkezik az erkölcsi cselekvés mérlegelésének mozgásterével. 

A természetjog itteni fichte-i értelmezése természetesen eredetileg a teljes erkölcsi szabadság álláspontján áll, s a 

két fogalom kontrasztját Hegel a következőképpen parafrazálja: saját urunknak és szolgánknak lenni látszólag 

mindenképpen jobb, mint amikor az ember egy idegen szolgája.  

Talán nem véletlen, hogy e mondatba mintha akaratlan humor is vegyülne. A Vernunftnak e kontextusban való 

uralma valóban kiválthat ironikus reakciókat, hiszen a fichte-i erkölcsi törvény (Naturrecht) Hegel szemében a 

Sittenlehrenél sokkal „természetellenesebb módon” írná elő, hogy a Vernunft saját magunkban nyomja el a 

természetet, azaz saját erkölcsi szabadságunkból kiindulva váljunk saját erkölcsi elnyomóinkká.  

A párhuzam az elemzés első részében kifejtett politikai filozófia, a népfenség elve jelenségéhez hasonlóan 

tökéletesen egyértelmű. A Vernunft-nak uralkodnia kell, miután a tárgyi szférát addig integráló elméleti keret, jelen 

esetben a természetjog fölött már megszerezte az uralmat. Szabadság és hatalom kettőssége ezen a területen is 

fényesen igazolódik - arra szabadulunk fel, hogy alávethessük magunkat a Vernunft hatalmának.  

Fichte ezen a ponton is azzal a stratégiával él, amelyet már kifejtettünk: a Vernunft hatalomátvételének teljes 

problémáját formális kérdésnek kezeli.  

Amíg a mindent megkérdőjelező Fichte, a felszabadító filozófus akciói ilyen vagy olyan formában mindenkor 

tartalmiak, tárgyiak, addig a diadalmas Vernunft további hatalomgyakorlásának mikéntje kizárólag a formális logika 

műhelyében dől el, s aki kifogást emelne a Vernunft így felfogott uralma ellen, nyomban magával a formális logikával 

találja magát szemben. Ez azt jelenti, hogy legalábbis Fichte szemében tárgyi ellenvetések emelése illegitim. Hegel 

nem egyszer úgy segít ezen a félelmet sugárzó blokádon, hogy ellentmondásnak minősíti a reflexió hatalmának és a 

tárgyi szféra pozitivitásának szembenállását.  
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Ezen a ponton igen termékeny lenne, ha kimutatnánk: a Hegel által bemutatott egymással párhuzamos három 

folyamat (amelynek minden kétséget kizáróan közös eleme a mindent megkérdőjelező Vernunft, a Vernunft 

győzelme, a Vernunft győzelmének formál-logikai axiomatizálása, majd a győztes Vernunft olyan virtuális uralmának 

a berendezése, amely mind a három esetben együtt jár az adott tárgyi szféra végletes leértékelésével, ha éppen nem 

teljes megsemmisítésével) belsőleg sokat mondó inkoherenciákat is tartalmaz.  

Az első nagy inkoherencia a természetfilozófiába esik3, de mint ezt kifejtettük, a Kanttal átvehető mechanikus 

természetszemlélet nem-ismerete vagy tudatos elhanyagolása ezt a problémát érdektelenné teszi a mai 

természetfilozófia számára. A második inkoherencia talán még árulkodóbb: amíg ugyanis a Vernunft dirigálta 

politikai szabadságból létrejövő népfenség-elv a közösség irányába mutat előre (s ezzel Tönnies majdnem egy 

évszázaddal későbbi gondolatait előlegezi meg), addig az erkölcsi szabadság fölött uralkodó Vernunft meg sem 

próbálja, hogy kapcsolatba lépjen a közösséggel, mindenképpen egyfajta modern társadalmiság irányába mutat.  

A decizionista filozófus szükségszerűen karizmatikus, ha nem is minden karizmatikus filozófus szükségszerűen 

decizionista. 

 

KISS, Endre: Dezisionismus and Charisma in Fichte´s Philosophy 
 

Do we enquire about Fichte’s representation in the Hegelian Differenzschrift, it would be then necessary, for the 

time being, to rebuild the constructive motives of this "determinant" philosophical attempt, in every sense of the 

word, also for the Fichte’s interpretation. In this work, Hegel defends sincerely Schelling’s philosophy, seizes 

however this opportunity also to define widely the new positions of THE philosophy, and what is still more important, 

strategically. Although still formerly unknown, Hegel intrudes into the post-Kantian philosophical process. 

On determining strategically the entire position of the philosophy in its deployment process - as precedently 

remarked - Hegel is proceeding in the Differenzschrift on two different lines. On the one level, more visible and, also 

in the philosophical tradition, more thoroughly and profoundly formulated, he delivers the famous generally much 

quoted definition up to now in every determination of the philosophy and of the "philosophical needs" according to 

which, in the new world-historical universal age of the division (Entzweiung), a qualitatively new need of union of 

the differences, i.e. of the "philosophy" is articulated. Because it does not belong to the direct subject of our attempt, 

we outline only in a non-elaborated form, how and why we have a specific suspicion versus this definition accepted 

everywhere without any criticism. On the one side, this suspicion founds on the fact, that this definition contains a 

strong (and therefore straight with Hegel constantly questionable) concession for the the arising romantic evidence 

ideas. In view of Hegel’s constantly articulated anti-romantic attitude, it might directly be noticed, why he represents, 

just on categorizing directly the most new age, an opinion "romantic" in its structure and its value ideologies. If we 

try further to rebuild interpretatively the content of this appraisal, its content can then soon be conceived absolutely 

as anti-Hegelian. Since a "union", which "power" was declining and a "unity", which power and validity had therefore 

to be restored, does not sound only as a romantic "basic conceptuality" ("every whole was breaking down"), but can 

be also understood as a conception, that diametrically also contradicts the basic intentions of the historical 

consideration of the young Hegel, for where can a possible period be demonstated in his thought, or at least as an 

anticipation of the possible "unity"? 

For these reasons, an Hegelian definition of the new "philosophical" need appears, focussed and universally 

uncritically accepted, as superficial and because of its adaptation to the prevailing romantic interpretation, also as 

strategically motivated. This insight is also for a reason, that we see the (also relevant for the Fichte’s interpretation) 

REAL new definition of the position of the philosophy with Hegel rather in another definition of the Differenzschrift. 

Hegel gives this definition in the immediate proximity of the previously evoked first definition and comes from the 

articulation of the new relation par excellence of the object and of the subject, where we can identify simultaneously 

also the essence of the new historical experience. The subject applies therefore as really free (for this proves that the 

                                                           
3 A fichte-i  Tudománytanban kifejtett decizív természetfilozófiai levezetésre vonatkozó Hegel.-kritikát e tanulmány e változatából teljesen 

kihagytuk, mert kritikusan nehezítené meg a Fichte-Schmitt-párhuzam megértését. 
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history and the whole later post-revolutionary development cannot modify the truth of this thesis). The (real) freedom 

of the subject does not however mean straight what its pioneers have thought in the Enlightenment, in the revolution 

or in many spiritual workshops. It does not mean, that the subject, having become free and just as it wants to, can 

modify its current object. Its (real) freedom is constantly confronted with the (real) "necessity" of the object, even if 

this object is the product of the subject just be freed. For it belongs to the nature of the object, that its necessity applies 

also versus this subject, that just produced this object. The freedom of the subject cannot therefore dominate, 

constantly and according to its arbitrariness, the necessity of the objects. 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 


