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Dékány And rás

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS 

EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA
(Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely 

né hány idé ze té hez)

El sô idé zet: „azok, akik tud ják, hogy az em be rek ügyes sé ge mi lyen au to ma tá kat, va gyis ön-
moz gó gé pe ket tud al kot ni ... az ál la ti tes tet gép nek fog ják tek in teni” 1

Újab ban ez a mon dat min den kép pen a gyak rab ban idé zet tek kö zé tar to zik, mint olyan, ame ly, 
úgy mond, a fran cia ra ci o na lis ta fi  lo zó fus el ve te mült sé gé nek il luszt rá lá sá ra szol gál. Ho gyan? 
Descartes az ál la to kat, me lyek ugyan úgy ér zô lé nyek, mint mi, úgyanú gy kí mé let re szo rul nak, 
mint mi (kö vet ke zés képp ugyan olyan jo ga ik is van nak, mint ne künk) egy sze rû gé pek nek te kin ti? 
So kan már e jel leg ze te sen ko ra új ko ri fel fo gás ba a ter mé sze ti kör nye zet olyan fo kú meg ve té sét 
vé lik be le lát ni, mely nek pusz tí tó kö vet kez mé nye it – ter mé sze ti ka taszt ró fák, kör nye zet szen  nye-
zé si károk stb. for má já ban – mind nyá jan jól is mer jük. Csak hogy Descartes fel fo gá sát nem le het 
vá dol ni, még ke vés bé fe le lôs sé ten ni eze kért a gya kor la ti kö vet kez mé nye kért. Az ô ál lás pont ja 
ugyan is mindigvégig meg ôr zi tisz tán is me ret el mé le ti jel le gét, és már csak azért is in kább kri ti ka i-
nak mint sem poz i tivis ta- ma nip u latív nak kell ne vez ni, mi vel szün te le nül az em be ri meg is me rés és 

„ügyes ség” il le té kes sé gi kö ré nek pon tos meg ha tá ro zá sá ra tö rek szik.
Ér de kes mó don az ál la ti test ese té ben „az em be ri ügyes ség” lát szó lag csak men  nyi sé gi kor lá tok-

ba, nem pe dig le küzd he tet len el vi ne héz sé gek be üt kö zik. Leg alább is ez de rül ki ab ból a fen ti, el sô 
Descartes -idé ze tün ket ki egé szí tô foly ta tás ból, amely a va ló di (te hát Is ten ál tal te rem tett) ál la tok 
és az em be rek ál tal fel ta lált gé pek ös  sze ha son lí tá sá ra vo nat ko zik. Ek kor ugyan is nyil ván va ló vá 
vá lik, hogy, no ha az ál la ti test,

Má so dik idé zet: „ame ly, mint Is ten ke zé nek mû ve, ha son lít ha tat la nul job ban van el ren dez ve és sok-
kal cso dá la to sabb moz gá so kat vé gez, mint akár me lyik, ame lyet az em be rek fel ta lál hat nak”,

még is, leg fel jebb csak a fel hasz nált anya gi al ko tó ré szek (cson tok, iz mok, ide gek, ar té ri ák, vé nák, 
és min den egyéb rész) gaz dag sá ga, bo nyo lult sá ga stb. (te hát csu pán men  nyi sé gi pa ra mé te rek) 
te kin te té ben, nem pe dig mi nô sé gi vo nat ko zás ban (te hát a me cha ni ka el ve i ben) kü lön bö zik az 
em ber tech ni kai al ko tá sa i tól.

Vé ge ze tül e fel té te le zett el vi foly to nos ság ból (lé nye gé ben a me cha ni ka egye te mes sé gé bôl) 
kö vet ke zik, hogy

Har ma dik idé zet: „ha vol ná nak olyan gé pek, ame lyek egy ma jom vagy más ok ta lan ál lat szer-
ve i vel és kül sô alak já val bír ná nak, sem mi képp sem tud nók fel is mer ni, hogy nem egyez nek meg 
min den ben ezek kel az ok ta lan ál la tok kal”.

1 Va la men  nyi itt kö zölt idé zet az aláb bi hely rôl szár ma zik: René Descartes: Ér te ke zés a mód szer rôl (Szemere Sa mu 
for dí tá sát át dol goz ta, a kö te tet szer kesz tet te és a jegy ze te ket ös  sze ál lí tot ta: Bo ros Gá bor) Ikon Ki adó (Ma tú ra 
Böl cse let), Bu da pest, 1993. 64–66. o.
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To váb bá, jól le het a me cha ni ka tör vé nye i nek min den ha tó sá ga, va la mint az ál la ti és az em be ri szer ve zet 
kül sô-bel sô ha son ló sá ga alap ján „az em be ri ügyes ség” jog gal me rész ked het ar ra a vál lal ko zás ra, 
hogy az ál lat gé pek után ún. em ber gé pe ket is ké szít sen, ám de Descartes még is óva int ben nün ket 
at tól, hogy eze ket a tes tünk höz ha son lí tó és cse lek vé se in ket után zó ön moz gó gé pe ket „iga zi em-
be rek nek” te kint sük. Két jó oka is van er re, s tu laj don kép pen ezek re a szem pont ok ra sze ret ném itt 
a fi  gyel met fel hív ni. Az egyik az, hogy

Ne gye dik idé zet: „ezek a gé pek so ha sem tud ná nak sza va kat vagy más je le ket hasz nál ni és úgy 
ös  sze kap csol ni, aho gyan mi tesz  szük, ti. hogy gon do la ta in kat kö zöl jük má sok kal”.

Elô ször is te hát az em ber nek gon do la tai van nak, de ami még en nél is fon to sabb: úgy tud ja a sza va kat 
ös  sze kap csol ni egy más sal, hogy ezek a gon do la tok má sok kal is kö zöl he tô vé vál nak. S ez zel vé get 
ér a me cha niz mus min dent át fo gó, egye te mes ural ma (per sze a me cha niz must itt is ab ban a kartez-
iánus ér te lem ben vé ve, hogy el vei a dol gok meg ér té sé nek, ill. ma gya rá za tá nak el vei, nem pe dig 
a va ló sá got tény le ge sen át ha tó és moz ga tó, tár gyi as sá go kat te rem tô erôk). Most vá lik csak kü lön 
em ber és ter mé szet. A me cha ni ka ugyan is nem is mer olyan moz gás tör vé nye ket, me lyek alap ján a 
gon do lat köz lés hez szük sé ges moz gá sok le ír ha tók vol ná nak. A me cha ni ka mint el mé let tör vé nyei, 
me lyek a mes ter sé ge sen, va gyis az em be ri ügyes ség ál tal, vagy ter mé sze ti úton (az az Is ten ál tal) 
lét re ho zott em be ri test moz gá sa it irá nyít ják, leg fel jebb csak ar ra ké pe sek, hogy az elô re ki gon dolt 
és meg ter ve zett em be ri re ak ci ók után za ta it sza bá lyoz zák (ha az au to ma tát „egyik he lyen érin tik, 
azt kér de zi, mit akar nak tô le; ha más he lyen érin tik, ki a bál, hogy fáj ne ki”), de ar ra már nem, hogy 
az in statu nascen di em be ri cse lek vé sek meg fe le lô el mé le ti ma gya rá za tát nyújt sák. A je len va ló va ló-
sá gos em ber egyet len fo lya ma tos cse lek vés mód ja ugyan is egye dül gon do la tai meg ér te té sé ben áll, 
s e sa já tos moz gás ma gya rá za tá hoz töb bé már nem ele gen dô az em be ri test szer vei (me cha ni kai) 
el ren de zé sé nek és a be lô le kö vet ke zô (ugyan csak me cha ni kai) moz gá sok is me re te. Itt olyan új (s 
per sze egyál ta lá ban nem me cha ni kai) ma gya rá zó elv re van szük ség, mely nek lé nye gét a Descartes 
ál tal ép pen most fel tárt (no ha né ven nem ne ve zett) sa já tos ság, va gyis az em ber tár sa dal mi sá ga 
al kot ja. Eb bôl kö vet ke zô en a pusz tán mes ter sé ges, vagy pusz tán ter mé sze ti, de min den kép pen 
gép sze rû em ber nél nem tud juk el kép zel ni, foly tat ja Descartes, hogy

Ötö dik idé zet: „a sza va kat kü lön bö zô mó don el ren dez ze, s ez ál tal ér tel me sen tud jon fe lel ni 
ar ra, amit je len lét ében mon da nak, amint ezt a leg tom paeszûbb em be rek is meg tud ják ten ni”.

Az em ber eme meg kü lön böz te tô sa já tos sá gá ra, dif fer en tia speci fi cájára ha ma ro san még vis  sza-
té rünk. A má sik tu laj don ság vi szont, amely az em bert az ôt után zó au to ma tá tól meg kü lön böz-
te ti, egye te mes cse lek vé si ké pes sé gé ben rej lik. Rög tön le kell azon ban szö gez nünk, hogy ez a 
sok ol da lú re a gá lá si ké pes ség az ál tal vá lik le het sé ges sé, hogy hir te len fel fe dez zük: a sa já to san 
em be ri cse lek vé sek min den más moz gás tól el té rô en tu da to sak, az az be lül rôl (vagy ha úgy tet-
szik: fe lül rôl, az ész ál tal) irá nyí tot tak. Az em ber kül se jû ön moz gó gé pek nél el kép zel he tô ugyan, 
mond ja Descartes, hogy

Ha to dik idé zet: „né hány dol got épp olyan jól vagy ta lán még job ban csi nál ná nak, mint akár me-
lyi künk, de ok vet le nül csô döt mon da ná nak má sok ban; eb bôl pe dig meg tud nánk, hogy nem 
tu da to san cse lek sze nek, ha nem csak szer ve ik el ren de zé sé nél fog va”.

Ám ez a szer vek el ren de zé sé tôl füg gô me cha ni kus moz gás Descartes -nál nem ér ték íté le tet je lent, 
ha nem csak egy faj ta ter je del mi kor lá to zást, mint aho gyan a kö vet ke zô idé zet bôl ki de rül: 
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He te dik idé zet: „Míg ugyan is az ész egye te mes esz köz, amely min den eset ben fel ta lál ja ma gát, 
ad dig ezek nek a szer vek nek min den kü lö nös te vé keny ség szá má ra kü lö nös be ren de zés re van 
szük sé gük; en nél fog va er köl csi leg le he tet len, hogy an  nyi fé le be ren de zés le gyen egy gép ben, hogy 
az élet min den hely ze té ben úgy tud jon cse le ked ni, mint mi tu dunk ér tel münk se gít sé gé vel”.

Eb ben a kon tex tus ban te hát az ész olyan mag a sab brendû me cha niz must kép vi sel, mely na gyobb 
szá mú (sôt, el vi leg min den!) eset ben ké pes job ban mû köd ni, mint a fi  zi kai me cha niz mus. De ha ész, 
mint „egye te mes esz köz”, mint ös  sze ha son lít ha tat la nul fi  no mabb és so kol da lúbb mû kö dés, olyan 
tö ké le tes sé gi fo kon áll min den el kép zel he tô me cha niz mus hoz ké pest, hogy moz gá sát nem tud ja 
ér dem ben sem mi fé le kül sô kö rül mény sem kor lá toz ni, ak kor ki csú szik „az em be rek ügyes sé ge” alól 
is, az az nem le szünk ké pe sek hat ni rá vagy ép pen mes ter sé ge sen lét re hoz ni.

Mind eb bôl is mé tel ten azt a ta nul sá got kell le von nunk, hogy az em ber és az ál lat kö zöt ti kü-
lönb ség nem tes ti szer ve ik szá má ban vagy mû kö dé sük bo nyo lult sá gá ban, ha nem egyes-egye dül 
ab ban a tény ben rej lik, hogy az em ber nek gon do la tai van nak és eze ket köz li. Az em ber ese té ben 
te hát szük ség kép pen vé get kell ér nie min den me cha ni kai gép-me ta fo rá nak, egy részt azért, mert 

„az ész, mint egye te mes esz köz” sa já tos ha tás mód ja fi  zi kai ki fe je zé sek kel tar tal mi lag igen ne he zen 
jel le mez he tô és csak na gyon nagy ál ta lá nos ság ban ír ha tó le („min den eset ben fel ta lál ja ma gát”), 
más részt azért, mert az élet fo gal ma is (mely nek „min den hely ze té ben ér tel münk se gít sé gé vel 
cse lek szünk”) meg le he tô sen pon tat lan. Ma gya rán szól va Descartes -nak va la mi lyen for má ban kí-
sér le tet kell ten nie az em ber tár sa dal mi sá gá nak meg ha tá ro zá sá ra, mely nek so rán – mi vel itt nem 
hasz nál hat tisz tán fi  zi kai vagy me cha ni kai ka te gó ri á kat – megint c sak az ál ta la el sô ként em lí tett 
szem pont hoz tér vis  sza. Azt mond ja:

Nyol ca dik idé zet: „na gyon fi  gye lem re mél tó, hogy nincs az a tom pa eszû és os to ba em ber, 
még a té bo lyo dot ta kat sem vé ve ki, aki ne tud na kü lön bö zô sza va kat úgy ös  sze il lesz te ni és 
be lô lük olyan be szé det szer kesz te ni, hogy ez zel gon do la ta it meg tud ja ér tet ni má sok kal. 
El len ben nin csen más olyan lény, bár mily tö ké le tes és sze ren csés ké pes sé gû is, amely ha-
son ló ra ké pes vol na”.

A gon do lat me net a to váb bi ak ban azon a vo na lon fut, hogy a be széd, a gon do la tok köz lé sé nek ké pes-
sé ge nem a hang kép zô szer vek meg lé té tôl vagy hi á nyá tól függ. Van nak ugyan is ál la tok (Descartes 
a szar kát és a pa pa gájt em lí ti), me lyek ren del kez nek ilyen szer vek kel, sôt, sza vak ki ej té sé re is ké-
pe sek, még sem be szél nek, va gyis nem ad ják ta nú jel ét an nak, hogy be szé dük mö gött gon do la tok 
is van nak. Ugyan ak kor a be szé lô szer vek tôl meg fosz tott szü le tett sü ket né mák még is be szél nek a 
ma guk mód ján, ami Descartes -nál azt je len ti, hogy gon do la ta i kat az ál ta luk ki ta lált je lek kel pró bál-
ják más em be rek kel kö zöl ni. A nyelv hasz ná lat te hát egye dül az em be ri ség sa ját ja, de Descartes 
nem fog lal ko zik az zal, hogy ki ala ku lá sá nak szük ség le tét mé lyeb ben is meg vizs gál ja. Fel fo gá sa így 
an  nyi ban ma rad meg arisz toteliánus nak, hogy fel is me ré sét ki zá ró lag az ál la ti és az em be ri lé lek kü-
lönb sé gé nek meg ha tá ro zá sá ra hasz nál ja. A kü lönb sé get egyéb ként egé szen az óko ri min ták alap ján 
ál la pít ja meg, ami kor az imén ti gon do lat me net bôl ezt a ta nul sá got von ja le:

Ki len ce dik idé zet: „ez pe dig nem azt bi zo nyít ja csu pán, hogy az ál la tok nak ke ve sebb eszük 
van, mint az em be rek nek, ha nem azt, hogy egy ál ta lán nincs eszük”.

Descartes e fon tos kö vet kez te tést az aláb bi, kis sé sko lasz ti kus szí ne ze tû okos ko dás sal pró bál ja még 
nyo ma té ko sab bá ten ni. Mint hogy a be széd nem igé nyel túl sá go san sok észt, s mi vel a be széd han-
go kat hasz ná ló kü lön bö zô ál lat faj okon be lül el kép zel he tôk kü lö nö sen fej lett pél dá nyok is, ezért
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Ti ze dik idé zet: „nem hi he tô, hogy egy ma jom vagy egy pa pa gáj, amely fa já nak leg tö ké le te sebb 
pél dá nya, ne tud ná eb ben el ér ni a leg os to bább vagy leg alább is egy za vart el mé jû gyer me ket, 
ha az ál la tok lel ke nem vol na a mi enk tôl tel je sen kü lön bö zô ter mé sze tû”.

Er re a pont ra el jut va már tö ké le te sen tisz tán lát juk, hogy az ál la tok azért nem tud nak más képp, 
mint me cha ni ka i lag vi sel ked ni, mert nin cse nek gon do la ta ik, me lye ket egy más sal kö zöl het né nek. 
Descartes te hát azért til ta ko zik azel len, hogy az em be ri sza va kat azo nos nak te kint sék bi zo nyos ter-
mé sze tes moz du la tok kal, me lyek in du la to kat fe jez nek ki, mert mi köz ben a me cha ni kai moz gás mó dot 
a gé pek épp úgy ké pe sek utá noz ni, mint az ál la tok, ad dig a nem me cha ni kai lé nye gû sza vak kal ez 
nem le het sé ges. Ugyan ez vo nat ko zik a be széd re. Ha a be széd me cha ni kai ter mé sze tû len ne, ak kor 
elôbb vagy utóbb ért he tô vé vált vol na szá munk ra az ál la tok nyel ve, az az, mint hogy

Ti zen egye dik idé zet: „több olyan szer vük van, amely meg fe lel a mi énk nek, épp úgy meg tud nák 
ér tet ni ma gu kat ve lünk, mint a hoz zá juk ha son lók kal”.

Mi vel azon ban nem ez a hely zet, ezért új ból azt a kö vet kez te tést kell le von nunk, hogy az ész hasz-
ná la ton mú lik min den. Az ál la tok vi szont vég le ge sen ki van nak eb bôl re keszt ve. Az sem bi zo nyí ték 
ez zel szem ben, hogy egyes ál la tok az em ber nél na gyobb ügyes sé get mu tat nak bi zo nyos te vé keny-
sé gek ben. Azért nem, mert sok más ban vi szont nem ügye seb bek, s eb bôl ar ra kö vet kez te tünk, hogy 
nem a több eszük az oka, ha bi zo nyos dol gok ban fe lül múl nak ben nün ket. Sôt.

Ti zen ket te dik idé zet: „Ez in kább azt bi zo nyít ja, hogy nincs eszük, s hogy a ter mé szet mû kö dik 
ben nük szer ve ik be ren de zé se sze rint.”

Ös  sze gez ve te hát: el kép zel he tô, és nem áll el len tét ben az ed dig mon dot tak kal, hogy az ál la tok egy-
 e gy spe ci á lis te rü le ten ügye sebb nek bi zo nyul ja nak ná lunk, mint aho gyan a me cha ni kai óra is,

Ti zen har ma dik idé zet: „ame ly csak ke re kek bôl és ru gók ból áll, sok kal pon to sab ban tud ja szá-
mol ni az órá kat és mér ni az idôt, mint mi min den okos sá gunk kal”.

Ez azon ban még sem vál toz tat azon az alap ve tô – és Descartes ál tal több ször is hang sú lyo zott – té-
nyen, hogy az em ber azért áll min de nek elôtt va la men  nyi me cha ni kai tör vény sze rû ség fe lett (de 
leg alább is raj tuk kí vül), mert az „eszes lé lek”

Ti zen ne gye dik idé zet: „sem mi képp sem szár maz tat ha tó az anyag ter mé sze té bôl, mint a töb bi 
do log […] ha nem kü lön kel lett meg te rem tet nie”.

S ez zel sze ren csé sen meg ér kez tünk a kartez iánus fel fo gás leg ne he zebb ré szé hez. Descartes ugyan is 
egy részt – na gyon he lye sen – azt kö ve te li, hogy a lé lek

Ti zen ötö dik idé zet: „ne úgy le gyen be le he lyez ve a test be, mint kor má nyos a ha jó já ba, ta lán 
csak azért, hogy en nek tag ja it moz gas sa, ha nem szo ro sab ban kell ve le ös  sze kap cso lód nia 
és egye sül nie, hogy ezen kí vül a mi énk hez ha son ló ér zel mei és vá gyai le hes se nek, s így iga zi 
em bert al kot has son”.

Más részt vi szont – jól le het fel ad ni lát szik ed di gi, kon zek ven sen „csak ” is me ret el mé le ti ál lás pont ját 
(mely nem ír ja elô a gon do la tok szük ség sze rû be avat ko zá sát vagy meg va ló su lá sát a kül sô va ló ság ban) 
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egy gya kor la tibb fel fo gás ér de ké ben – még is csak adó sunk ma rad a test és lé lek konk rét ös  sze kap-
cso ló dá sá nak ki me rí tô és rész le tes le írá sá val. Ehe lyett be kell ér nünk az zal, hogy új fent el mél ked ve 
az ál la ti és em be ri lé lek kü lönb sé gé rôl, íze lí tôt ka punk a lé lek hal ha tat lan sá gá nak descartes -i vál to-
za tá ból. Esze rint most már ren del ke zünk kel lô szá mú érv vel an nak be lá tá sá hoz, hogy

Ti zen ha to dik idé zet: „lel künk egé szen füg get len a test tôl, s en nél fog va nem is hal meg ve le 
együt t. Mint hogy pe dig nem lá tunk más oko kat, ame lyek a lel ket meg sem mi sít het nék, azért 
ter mé sze te sen ju tunk ah hoz a be lá tás hoz, hogy a lé lek hal ha tat lan”.

Aki te hát a lé lek hal ha tat lan sá gá nak kér dé sé ben Descartes -tól bo nyo lult eszka toló giai fej te ge té se ket 
várt vol na, az most sú lyo san csa lód ni lesz kény te len. Tisz tán tar tal mi szem pont ból ugyan is mind ös  sze 
an  nyi ál la pít ha tó meg, hogy a tes ti me cha niz mus (mind egy, hogy mi lyen okok mi att be kö vet ke zett) 
meg szû né se nem gya ko rol, de el vi leg sem gya ko rol hat sem mi fé le ha tást az egyes em ber lel ké nek 
min den tes ti ség tôl füg get len mû kö dé sé re. A hal ha tat lan ság vi szont, a mi ér tel me zé sünk sze rint 
leg alább is, egy faj ta ér ték íté let, mely nek ki ér dem lé sé hez bi zo nyá ra szük ség len ne egy és más do log-
ra, így pédául konk rét tet tek re. En nek tag la lá sa he lyett azon ban csu pán ar ra a so vány ta nul ság ra 
buk ka nunk Descartes -nál, hogy a gyen ge szel le mek azért tán to rod nak el az erény egye nes út já tól, 
mert az ál la tok lel két ugyan olyan ter mé sze tû nek vé lik, mint a mi én ket, s így azt hi szik,

Ti zen he te dik idé zet: „sem mi tôl sem kell fél nünk és sem mit sem sza bad re mél nünk az élet után, 
csak úgy nem, mint ha le gyek vagy han gyák vol nánk”.

Ám ha azt sze ret nénk meg tu da kol ni, hogy tény le ge sen mi az, ami tôl fél nünk kell, s mi az, amit csak-
ugyan re mél he tünk az éle tünk el mú lá sa után, ak kor leg fel jebb csak ar ra em lé kez he tünk vis  sza, amit 
Descartes ko ráb ban mon dott, ti. hogy mint min den em ber nek, úgy ne künk is vol tak gon do la ta ink, 
és hogy meg pró bál tuk eze ket má sok kal is meg ér tet ni.
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