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Toronyai Gá bor

AZ ÉLET VI LÁG TÖR TÉ NE TI SÉ GE HUSSERL NÉL

Az ‘in ter szub jek tiv itás’ a hu sza dik szá za di fi  lo zó fi a egyik nagy té má ja – elég, ha csak a fi  lo zó fi a 
úgy mond „nyel vi for du la tá ra” vagy a ‘min den na pi ság’ tem atizálá saira gon do lunk. Ez ki fe je zi azt a 
fel is me rést, hogy a kö zös ség sze re pe lé nye ges min den tu dat ban, hogy a meg is me rés ben a pri o ri kons-
ti tu tív és nem csak kül sôd le ge sen-má sod la go san fi  gye lem be ve en dô té nye zô. Az inter szub jek tiv itás 
prob lé ma kö re a Kartez iánus elmélkedések 1 – to váb bi ak ban: El mél ke dé sek – V. me di tá ci ó já ból vá lik 
is mert té Husserltôl, mint a min den tu dat ban a pri o ri meg lé vô kons ti tu tív szub jek ti vi tás egyik ré te ge. 
Még pe dig az a moz za nat, amely egy szû kebb, sa já tos ér te lem ben meg te rem ti az ob jek ti vi tás tu da tát, 
s így kon sti tuál ja, kép zi a va ló sá got. Ez az inter szub jek tíven lét re ho zott va ló ság az ‘élet vi lág’.

Ez a kér dés ural ja Husserl utol só al ko tói pe ri ó du sá nak erô fe szí té se it. Az inter szub jek tív ér te lem kons-
ti tú ció mód szer ta ni lag mind a sta ti kus, mind pe dig a ge ne ti kus el já rá so kat igény be ve szi. A sta ti kus 
mód szer a min den kor min den ki szá má ra ér vé nyes vo ná sok ki eme lé sét cé loz za, te hát sa já tos idôt len ség re 
vo nat koz tat va kö ze lít a vizs gált ta pasz ta la tok hoz. A ge ne ti kus mód szer pe dig az idô be li ér te lem át ala ku-
lá sok tör té ne tét ku tat ja. Az El mél ke dé sek ben a sta ti kus elem zé sen van a hang súly, a mû har min cas évek 
ele ji át dol go zá si kí sér le te i ben, majd pe dig 1934 má so dik fe lé tôl kez dô dô en a Vál ság gal 2 kap cso la tos 
szö ve gek ke let ke zé se so rán mind in kább a ge ne ti kus-tör té ne ti meg kö ze lí tés ke rül elô tér be. 

A Husser l-ku tatás rég óta is mert té nye az El mél ke dé sek „tör té ne ti et len” és a Vál ság „tör té ne ti” 
jel le ge kö zöt ti el len tét. Va ló já ban azon ban ép pen az inter szub jek tiv itás prob lé ma szem pont já ból 
nem ilyen egy sze rû a hely zet. Ugyan is a Vál ság ban a ge ne ti kus meg kö ze lí tés csak a fi  lo zó fi a tör té-
net re kor lá toz va érvényesül 3 és az élet vi lá got fel tá ró ‘on to ló gi ai út’ (Vál ság I, 135–238.o.) alap já ban 
vé ve sta ti kus jel le gû elem zést ad.4

* Írá som az OTKA (T 035285) tá mo ga tá sá val ké szült.
1 Edmund Husserl Kartez iánus el mél ke dé sek, Be ve ze tés a fe no me no ló gi á ba. (For dí tot ta Me zei Ba lázs) At lan tisz, 
Bu da pest, 2000.
2 Edmund Husserl Az eu ró pai tu do má nyok vál sá ga. I–II. kö tet. (Ford.: fô szö veg: Berényi Gá bor és Me zei Ba lázs, 
mel lék le tek: Egye di And rás (I–III.) és Ull mann Ta más (IV–XXIX). A for dí tá so kat át dol goz ta, a ter mi no ló gi át egy sé-
ge sí tet te, az utó szót, az élet raj zot és a jegy ze te ket ír ta: Me zei Ba lázs.) At lan tisz, Bu da pest, 1998.
3 Az V. Me di tá ci ó ban Husserl még tá vo li mun ka prob lé ma ként ugyan, de meg hir de ti a tár sadalmi-történeti-kul-
turális ge ne ra tív fe no mé nek fe no me no ló gi ai vizs gá la tá nak fel ada tát (vö. El mél ke dé sek, 159. o.). A Husser liana 
XV. kö tet ta nú sá ga sze rint azon ban a har min cas évek ben még is csak szer te ága zó kí sér le te ket tesz e prob lé mák 
meg ra ga dá sá ra. A Husser l-ku tatás csak az utób bi mint egy tíz év ben vizs gál ta kö ze lebb rôl, s kü lö nö sen a ‘ho ni
vi lág/ide gen vi lág/egyet len vi lág’ prob lé má ra vo nat ko zó disz kus  szió – az ‘in terkul tur al itás fe no me no ló gi á ja’ – ré-
vén tet te té má vá eze ket a husser li be lá tá so kat.
Husserl azon ban még sem emel te be a Vál ság gon do lat me ne té be az e tárgy kör ben el ért ered mé nye it. Ta lán to vább ra is 
túl sá go san kí sér le ti jel le gû nek vél te ide vá gó gon do la ta it. Er re utal az a mód, aho gyan a gen er a tiv itás prob lé má ja meg je-
le nik a Vál ság fô szö ve gé ben. Husserl ugyan is rend kí vül fon tos he lyen, az élet vi lá got fel tá ró on to ló gi ai út vé gén, a le het sé-
ges to váb bi ki bon ta ko zás pers pek tí vá ját meg elô le ge zô be lá tás ként utal er re a prob lé ma kör re (Vál ság I, 234–238. o.).
Más részt pe dig a fi  lo zó fi  ai gen er a tiv itás ki eme lé sét in do kol ja a Vál ság ke let ke zé sé nek szel le mi kon tex tu sa is. Husserl 
éle té nek vé gén a kor társ fi  lo zó fus kö zös ség hez és az el jö ven dô fi  lo zó fus ge ne rá ci ók hoz szól. Sa ját gon dol ko dói élet tör-
té net ét be ik tat ja a fi  lo zó fi a tör té ne té be, a fi  lo zó fi a ak tu á lis fel ada tát pe dig a tu do má nyos fi  lo zó fi a meg újí tó fenn tar tá-
sá ban lát ja a lé tét fe nye ge tô újabb szkep ti kus ki hí vás te rem tet te vész hely zet ben. Úgy vé li, hogy sa ját gon dol ko dói 
ered mé nyei ked ve zô ki lá tá so kat te rem te nek e meg úju lás szá má ra. A fi  lo zó fus kö zös ség elôtt ál ló fel adat tu da to sí tá sá nak 
szük sé ges sé ge igény li a Vál ság ban a fi  lo zó fi a te le o lo gi kus-tör té ne ti funk ci ó já nak hang sú lyos tem atizálását.
4 A ge ne ti kus meg kö ze lí tés kor lá to zott vol ta ab ban ra gad ha tó meg, hogy Husserl az egyet len vi lág te le o lo gi kus-
tör té ne ti lét re jöt tét fô ként csak a fi  lo zó fi a (a fi  lo zó fus kö zös ség, a fi  lo zó fi a tör té net) eb ben ját szott sze re pe fe lôl 
lát tat ja. Hát tér be szo rul vi szont ma gá nak a tár sadalmi-történeti-kul turális vi lág nak a ge ne zi se. Az egyet len vi lág-
nak a ‘ho ni vi lág/ide gen vi lág’ szer ke zet ben tör té nô interkul turális kons ti tú ci ó ja pe dig meg sem je le nik a ma ga 
struk tu rá lis és fo gal mi je len tô sé gé ben.
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A kul tu rá lis élet vi lág ge ne zi sé nek prob lé mái mind azo nál tal át hat ják a mû gon do lat vi lá gát. Ta lán úgy 
is fo gal maz ha tunk, hogy a Vál ság szö ve ge palimp szeszt: a fi  lo zó fi a tör té net tem atizálását je len tô fel szí ni 
tex tus alatt el mo sód va ott rej tô zik (és he lyen ként lát ha tó vá vá lik) egy má sik, a tár sa dal mi-kul tu rá lis vi lág
ge ne ra tív-tör té ne ti kép zô dé sét le író szö veg. Írá som ban e szin te ki ha gyott te rü let azon vizs gá la ta it he lye zem 
elô tér be (az el múlt más fél év ti zed Husser l-ku tatására tá masz kod va), me lyek job bá ra a Hus serlianaXV., ill. 
XXIX. kötetek ben5 (va la mint a Vál ság-kö tet be li mel lék le tek ben) hoz zá fér he tô szö ve ge i ben ta lál ha tók.

A har min cas évek vizs gá ló dá sa i nak ál ta lá nos ten den ci á ja ként – mint utal tunk rá – Husserl nek az 
inter szub jek tíven lét re ho zott kul tu rá lis élet vi lág ge ne ti kus (‘ge ne ra tív-tör té ne ti’) fel tá rá sá ra irá nyu-
ló tö rek vé sét ra gad hat juk meg. A Vál ság kö ré be tar to zó vizs gá ló dá sok ke re té ben Husserl fel ve ti a 
transz cen den tá lis szub jek ti vi tás hoz ve ze tô ‘tör té ne ti út’ le he tô sé gét is, ame lyet im már „elvibb nek és 
szisz te ma ti ku sabb nak” tart, mint a fe no me no ló gi ai re duk ció el sô, az Esz mék ben kö ve tett ‘kartez iánus 
út ját’ – bár ez to vább ra is meg tart ja a ma ga jo go sult sá gát – (vö. Husser liana XXIX, 425.sk.o.) 6.

Husserl a tör té ne lem inter szub jek tív vi lág kons ti tú ci ó val kapc so latos7 szisz te ma ti kus je len tô sé-
gét már a hú szas évek el sô fe lé ben is lát ta. Az El sô fi  lo zó fi  á ban a tör té nel met „az ab szo lút lét nagy 
fak tu má nak” ne ve zi (vö. Husser liana VIII, 506. old.) 8. Azon ban csak a har min cas évek ben jut el oda, 
hogy fe no me no ló gi ai mun ka prob lé ma ként egy ál ta lán fel vet hes se a tör té ne lem prob lé má ját. 

5 Husser liana, Edmund Husser l, Gesam melte Werke, Há ga (il let ve Dordrecht/Boston/Lancaster): Mar t i nus Nijhoff 
(ill. Kluw er).
6 „Ezt a vi lá got (az élet vi lá got – be szú rás tô lem, T. G.), mely szá munk ra min den na pi magától értetôdôség ben lé te zik 
és rég tôl fog va ismerôs a ma ga ál ta lá nos for má i ban, s életünkbôl ismerôssé vált tí pu sos sá gá ban, az Esz mék ben csak 
egé szen nyer sen vá zol tuk, jól le het ki fe je zet ten ki volt emel ve, hogy e her ak leitoszi moz gal masságú vi lág szisz te ma ti kus 
ana lí zi sé nek és le írá sá nak fel ada ta nagy és ne héz prob lé ma. Ami vel ugyan már meg elô zô leg éve ken át fog lal koz tam, 
azon ban nem ju tot tam még elég mes  szi re ah hoz, hogy a ma ga egye te mes sé gé ben ér vé nye sít sem. Lát ni fog juk, hogy
az élet vi lág (min den ide jû en vé ve) nem más, mint a tör té nel mi vi lág. In nen kezd ve érez he tô, hogy a fe no me no ló gi á ba 
tör té nô tel je sen rend sze res be ve ze tés mint egye te mes tör té ne ti prob lé ma kez dô dik és ek ként kell vé gig vin ni. Ha be ve-
ze ti az em ber az epokhét a tör té ne ti te ma ti ka nél kül, ak kor az élet vi lág, ill. az egye te mes tör té ne lem prob lé má ja há tul ra 
ke rül. Az Eszmék be li be ve ze tés megôrzi ugyan a ma ga jo go sult sá gát, azon ban a tör té ne ti utat most elvibb nek és szisz-
te ma ti ku sabb nak tar tom.” [„Diese Welt [die Lebenswelt], die uns alltäglich selb stver ständlich seiende und altver traute 
in ihrer all ge meinen Form und in ihrer aus unserem Leben uns ver traut gewor de nen Typik, wurde in den Ideen nur in 
rohesten Zügen umschrieben, obschon aus drück lich her vorge hoben wur de, dass die Auf gabe einer sys tem a tis chen 
Analyse und deskrip tion dieser Her ak li tis ch–be weglichen Welt ein gross es und schwieriges Prob lem sei. Damit war ich 
zwar schon jahre lang vorher beschäftigt, aber ich war noch nicht weit genug, es in sein er Uni ver sal ität zu durch drin gen.
Wir wer den sehen, dass diese Lebenswelt (al lzeitlich genom men) nichts anderes ist als die his torische Welt. Es ist von 
da aus fühlbar, dass eine voll ständig sys tem a tis che Ein leitung, die in die Phänom e nolo gie <ein führt>, als ein uni-
ver sales his torisches Prob lem anfängt und durchzuführen ist. Wenn man die Epoché ein führt ohne die geschichtliche 
The matik, so kommt das Prob lem der Lebenswelt bzw. der uni ver salen Geschichte hin ten nach. Die Ein leitung der Ideen
behält zwar ihr recht, aber ich halte den geschichtlichen Weg jetzt für prinzip ieller und sys tem a tis ch er.”] (Rit kí tás az 
ere de ti ben, dôlt betûs ki eme lés – az ere de ti ben is így elô for du ló Ideen szó ki vé te lé vel – tô lem.)
7 Tör té ne ti ség azon ban már egy mé lyebb di men zi ó ban: a ‘monász’ szint jén is ér tel mez he tô. A monász ha bi tus ge ne zi-
se egy „abszt rakt” – az inter szub jek tív di men zió nél kül te kin tett – tör té ne ti sé get tesz hoz zá fér he tô vé. A monadikus 
ge ne zis a monadikus élet tör té ne te. A ge ne zis az ér te lem struk tú rák noétiko-noé matikus egé szé re vo nat ko zik. Te-
hát a ge ne zis az én noétikus ké pes sé ge i nek és e kész sé gek ré vén habituálisan ismerôs tár gyak nak az egy más sal 
ös  sze szö vô dött idô be li át ala ku lá sa: a habituális én és sa ját, is me rôs tár gyai ál tal al ko tott ‘kör nye zô vi lá gá nak’ 
([Lebensumwelt], vö. Husser liana XV, 420.o., El mél ke dé sek, 94) kor re la tív kép zôdési fo lya ma ta a bel sô, szub jek tív 
idô ben – az ‘élet idô ben’ [Lebenszeit] vagy ‘monadikus idô ben’ [Monadenzeit] (Husserliana XV, 338. o.). 
8 Az idé zett meg ál la pí tás az „ab szo lút kom mu ni ka tív szub jek ti vi tás” [ab solute kom mu nika tive Sub jek tiv ität, uo.] 
au to nóm vi lág kép zé sé nek kon tex tu sá ban szü le tik meg. A bô vebb idé zet rá vi lá gít az inter szub jek tív vi lág kép zés sel 
va ló ös  sze füg gés re: „az ab szo lút ének, ab szo lút szub jek ti vi tá sok min den kom mu ni ka tív kö zös sé gé nek – a tel jes 
konk rét ság ban, amely hez a vi lág kons ti tú ci ó ja is hoz zá tar to zik – meg van a ma ga »pas  szív« és »ak tív« története
és csak eb ben a tör té net ben van. A tör té ne lem az ab szo lút lét nagy fak tu ma; s a vég sô kér dé sek, a vég sô me ta fi  zi-
kai és te le o lo gi kus kér dé sek egyek a tör té ne lem ab szo lút ér tel mé re vo nat ko zó kér dés sel.” [„jede kom mu nika tive 
Gemein schaft von absoluten Ich, von absoluten Sub jek tiv itäten – in voller konkre tion, zu der die Kon sti tu tion der 
Welt gehört – hat ihre »pas sive« und »ak tive« Geschichte und ist nur in dieser Geschichte. Die Geschichte ist das 
grosse Fak tum des absoluten Seit; und die let zten Fra gen, die let zmeta ph ysis chen und -tele ol o gis chen, sind eins 
mit den <Fragen> nach dem absoluten Sinn der Geschichte.”] (Ki eme lé sek az ere de ti ben.)
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E fel ve tés le he tô sé gét az te rem ti meg, hogy Husserl az inter szub jek tíven lét re ho zott élet vi lá got 
a tény le ges, tör té ne ti vi lág gal azo no sít ja. A XIX. szá zad ban ki ala ku ló tu do má nyos tör té net írás ban
pe dig – ame lyet Dilthey a tör té nel mi ész kri ti ká já ra irá nyu ló erô fe szí té se i ben kí sé relt meg fi  lo zó-
fi  a i lag tár gyal ni – ar ra lát le he tô sé get, hogy a tör té nel met mint az élet vi lág tör té ne tét te hes sük 
fe no me no ló gi ai re duk ció ki in du ló pont já vá. Ah hoz ha son ló an, aho gyan az em lé ke zet ben sa ját 
múlt be li élet tör té ne tün ket fel idéz zük, úgy je le nít het jük meg (új ra) mi, a mai ge ne rá ció, a tör té nel mi 
em lé ke zet ré vén sa ját ele ven je le nünk ben kul tu rá lis élet vi lá gunk lét re jöt té nek fo lya ma tát.

Kor tár si ge ne rá ci ónk szem pont já ból két fé le kép pen vi szo nyul ha tunk a meg elô zô ge ne rá ci ó tól örö-
költ vi lá gunk hoz. Vagy pusz tán tra di ci o ná li san: az az a szá munk ra ké szen adot t, tô lük egy sze rû en 
csak át vett és szo kás sze rû en-pas  szí van magától értetôdôen, az ér vé nyes sé gé re va ló rá kér de zés 
nél kül ér vé nye sí tett és a kö vet ke zô ge ne rá ci ó nak így át adott ér te lem ben. Vagy pe dig tör té ne ti mó don, 
ak tí van, új ér te lem be ik ta tá sá val, az az át vett ér tel mé nek meg újí tó meg vál toz ta tá sá val, a meg vál to-
zott ér te lem ben tör té nô ér vé nye sí té sé vel sa ját vi lá gunk ban és ilyen ér tel mû – a ké szen ka pott vi lág 
ak tív-meg újí tó le he tô sé gét is ma gá ban fog la ló – át adá sá val a kö vet ke zô nem ze dék nek. Ész re kell 
ven nünk azon ban azt is, hogy a refl  ek tá lat lan to vább ér vé nye sí tés el le né re, il let ve min den tu da tos 
vál toz ta tá si szán dé kot meg elô zô en már ál lan dó an spon tán ér te lem át ala ku lás tör té nik a vi lág ban.

I.) AK TÍV GE NE ZIS: AZ ÉLET VI LÁG GE NE RA TÍVTÖR TÉ NE TI ÚJ RA TE REM TÉ SE 

Az élet vi lág be li ak tív ge ne zis egy új, min den ki szá má ra ér vé nyes szel le mi ér te lem ki ala ku lá sát és a 
kul tu rá lis vi lág dol ga i ban va ló le üle pe dé sét, sze di men tá ci ó ját je len ti. Sta ti kus meg kö ze lí tés ben az 
élet vi lág ‘nor mál ter ri tó ri um ként’ ha tá roz ha tó meg9. Eb bôl a szem pont ból néz ve az ak tív ge ne zis 
a nor mal itás struk túra elem zé se: a vi lág szel le mi rend jé nek az ak tu á lis ge ne rá ció szel le mi éle té bôl 
ki in du ló át ala kí tá si le he tô sé gét tár ja fel.

Husserl az ob jek tív tér idô be li ge ne zist a gen er a tiv itás10 kö ze gé ben kö ze lí ti meg. Az ak tív és passzív 
ge ne zis pe dig az élet vi lág ge ne ra tív át örök lô dé sé nek egy mást ki egé szí tô funk ci o ná lis moz za na ta-
i ként vál nak ér tel mez he tô vé. A pas  szív ge ne zis hoz za lét re szá munk ra azt a kör nye zô (kul tu rá lis, 
il let ve még kul tu rá li san „meg mû ve let len” ter mé sze ti) vi lá got, amely ta laj ként szol gál a vi lág ho ri zont 
rend jé nek ge ne rá ci ónk szel le mi éle té bôl ki in du ló ak tív át ala kí tá sa szá má ra.

Az élet vi lág ge ne ra tív – te hát az egy más ra kö vet ke zô, egy más ból szü le tô ge ne rá ci ók éle tén ke-
resz tül ha la dó – át örök lô dé si fo lya ma tát mint ak tív, az az új ér tel met lét re ho zó ge ne zist tör té ne ti ség
jel lem zi. Ge ne ra tív tör té ne ti sé gen a kul tu rá lis élet vi lág ál lan dó tér idô be li új ra te rem té sé nek azt az 
át ala ku lá si fo lya ma tát ért het jük, amely ben a kor társ ge ne rá ció mint kom mu ni ká ci ós kö zös ség „ak-
tus szfé rá já ban”, az az a szel le mi szfé rá ban meg szü le tô új ér te lem alak zat egy ge ne rá ci ó kon át íve lô 

„ha bit u al izá ciós” fo lya mat so rán rész ben vagy egész ben át ala kít ja az élet vi lá got. Te hát egy részt 

9 Vö. Antho ny J. Stein bock: Home and Beyond. Gen er a tive Phe nom e nol o gy after Husser l. Evanston, Il li no is, USA: 
North west ern Uni ver si ty Press, 1995; kü lö nö sen 102. skk. o., 167. skk. o, 170–256. o.
10 Husserl gen er a tiv itás nak [Generativität, pl. Husser liana XV, 138. o.,171. o.; Vál ság II, 240. o.] ne ve zi a ge ne rá ci ók 
egy más ból történô lét re jö vé sé nek vég te len lán co la tát, az élet nek a ge ne rá ci ók szü le té sé ben és pusz tu lá sá ban 
va ló fenn ma ra dá sát, il let ve mind azo kat a je len sé ge ket (pl. szü le tés és ha lál), ame lyek az élet vi lág kons ti tú ci ó ját 
a ge ne rá ci ók egy más ra kö vet ke zé sé vel kap cso lat ban jel lem zik. Az élet fenn tar tá sa ér tel mé ben vett gen er a tiv itás 
ere de ti moz za na tát [„die gen er a tive Ursprünglichkeit ”: Husser liana XV, 413. o., „das Urgen er a tive”: i. m., 433. o.] 
Husserl „a pe ri o di ku san vis  sza té rô ösz tön sze rû élet szük ség le tek ben” (i. m., 413. o.) lát ja. A ge ne rá ci ók pe ri o di-
kus vál ta ko zá sa a szü le tés ben és a ha lál ban megy vég be. A szü le tés és a ha lál azon ban nem csak az élet ha tá rát 
al kot ják, ha nem csí ra for má ban az ösz tön sze rû ter mé sze ti szük ség le tek pe ri o di ci tá sán ke resz tül az éle ten be lül 
is ér vé nye sül nek. Min den „éh ség ben”, ter mé sze ti élet szük ség le te ink min den hi ány ál la po tá ban vé gül is a ha lál 
fe nye get, be töl té sük ben pe dig min dig egy faj ta új já szü le tést él he tünk át.
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új for ma ál lan dó sul a szel le mi szfé rá ban, más részt pe dig a meg vál to zott szel lem nek meg fe le lô en 
át ala kul a ter mé szet mint kul tu rá lis kör nye zet.

Min den egyes sze mély szá má ra ta pasz ta la ti lag a töb bi sze mély tes ti leg-do log sze rû en van ad-
va: a kör nye ze ti vi lág hoz tar to zik, mint a töb bi do log. Ha most a kul tu rá lis kör nye ze ti vi lá gon be lül
kü lönb sé get te szünk a sze mé lyek (tes ti-lel ki re a li tás) és a pusz ta dol gok kö zött, ak kor a kul tu rá lis 
vi lág szel le mi szfé rá ból ki in du ló ak tív ge ne zi se a sze mé lyek ál tal al ko tott kör nye ze ti vi lág és a dol gok 
kör nye ze ti vi lá gá nak kor re la tív át ala ku lá si fo lya ma ta ként je lent ke zik (v.ö. pl. Vál ság II, 240. o.). 

Husserl a tör té ne ti ség há rom „szint jét” kü lön böz te ti meg (vö. „XXVI. mel lék let, a 73. §-hoz” in 
Vál ság II, 239–241. o.).

Az el sô szint az ‘or ga ni kus tör té nel mi élet’. A szel le mi éle tet Husserl meg lá tá sa sze rint „ere de ti 
ge ne ra tív his toric itás” (i. m., 239. o.) jel lem zi. Pon to sab ban a szel le mi élet ma ga ál lan dó, spon tán
ér te lem kép zés, a min den ki szá má ra va ló vi lág ér tel mé nek foly to nos át ala ku lá sa.

A spon ta ne i tás vég sô for rá sa az egyes sze mé lyek és  sze rû tu da ti ak ti vi tá sa. De a ge ne rá ci ón 
be lü li és a ge ne rá ci ók kö zöt ti kom mu ni ka tív nor mal izá ció, va gyis a szel le mi élet az az ál lan dó an 
mû kö dés ben lé vô prin cí pi um, amely min den új fel fe de zés szá má ra meg te rem ti a min den ki szá má ra 
va ló ér te lem mé vá lás ho ri zont ját és egy ben azt a köz vet len és ál lan dó ta lajt, amely bôl min den új 
ér te lem ki nô het. Az egyes sze mé lyek be kap cso lód nak a kom mu ni ká ci ó ba, köz lik mon da ni va ló ju kat, 
meg hall gat ják a má so két, vá la szol nak egy más nak, majd ki lép nek. Min den egyes sze mély be kap cso-
ló dá sa újabb lö kést ad a fo lya mat nak és meg vál toz tat ja azt. Az egyes sze mé lyek ki vál nak be lô le, de 
ma ga a kom mu ni ká ci ós fo lya mat ál lan dó an fenn ma rad és szün te len át ala ku lás ban áram lik to vább. 
Így az újon nan be lé pô sze mély egy már min dig is zaj ló „dis kur zus ba” lép be, egy már má sok ál tal 
foly ta tott „be szél ge tés be” kap cso ló dik be, már meg lé vô sze mé lyes és ér tel me zés be li kö zel sé gek 
és tá vol sá gok rend sze ré ben ta lál ja ma gát.

Az egyes sze mé lyek ál tal ho zott ta pasz ta lat, új ér te lem a kom mu ni ká ció ré vén kö zös sé vá lik a 
kor társ ge ne rá ci ó ban. Má sok is be lát ják, el len ôr zik sa ját ta pasz ta la tuk ban: meg erô sí tik, il let ve el ve-
tik egyes vo ná sa it. Így a sok fé le ta pasz ta lat ban – amen  nyi ben a szó ban for gó új don ság va la mi lyen 
ok nál fog va éb ren tart ja az ér dek lô dést – anél kül, hogy en nek ki fe je zet ten szán dé kolt cél nak kel le ne 
len nie, a kor tár si ‘min den ki’ szem pont já ból op ti ma li zá ló dik és ho mo ge ni zá ló dik az ere de ti fel is me rés. 
Az ál ta lá nos sá vá ló új ér te lem át ala kít ja kö zös vi lág fel fo gá sun kat, ér vény re jut cse le ke de te ink ben, 
meg vál toz tat va ez ál tal kul tu rá lis kör nye zô vi lá gun kat: a sze mé lyek al kot ta kör nye ze ti vi lá got (im már 
be le fog lal va a sa ját ta pasz ta lat tal je lent ke zô sze mélyt a min den ki szá má ra ért he tô vált ez-és-ez az 
em ber for má já ban) és a dol gok nak az új ér te lem ál tal mó do sí tott kör nye zô vi lá gát.

A kor tár si ge ne rá ció az tán a kom mu ni ká ció ré vén és a meg vál to zott kör nye zet ben le üle ped ve ad-
ja to vább a kö vet ke zô ge ne rá ci ó nak az új ér tel met. Ez a ge ne rá ció is op ti ma li zál ja és ho mo ge ni zál ja 
a ma ga ta pasz ta la tá ban, majd to vább ad ja az utá na jö vô nek. Ez is op ti ma li zál ja és ho mo ge ni zál ja, 
majd to vább ad ja. És így to vább be lát ha tat la nul (vö. pl. Husser liana XV, 439. o.11). A ge ne rá ci ók 
be lát ha tat lan mes  sze ség bôl áram ló fo lya má ban fenn ma radt va la ha volt új be lá tás és a kör nye zô 
vi lág ban ve le ös  sze kap cso ló dott do log a sor ra ke rü lô ak tu á lis ge ne rá ció szá má ra egy re in kább a 
‘már min dig is így volt’, il let ve a ‘már min dig is ott volt’ magátólértetôdôségében tesz szert a ‘min-
den ki min den kor’ ér tel mé ben vett általános érvényû, ob jek tív lé te zés re.

Az or ga ni kus tör té ne ti ség a mitikus tör té nel mi em lé ke zet alap ja. Az ak tu á lis ge ne rá ció szá má ra sa ját 
ge ne zi se mint azon dön tô fon tos sá gú ese mé nyek tör té ne te, ame lyek élet vi lá gát – nor mal itás rend jét 

11 „Ge ne ra tív lé te zé sünk, ge ne ra tív múl tunk és jö vônk át lát ha tat lan sá gá ban élünk úgy, hogy szá munk ra az igaz-
ság esz mé jé nek szük ség kép pen nor má nak kell szá mí ta nia.” [„Wir in der Unüberse hbarkeit unseres gen er a tiv en 
Dasein s, unser er gen er a tiv en Ver gan gen heit und Zukun ft, leben so, dass für uns notwendig die Idee der Wahrheit 
als Norm gel ten muss.” (Ki eme lés tô lem.)]
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és ter mé sze ti kör nye ze tét – az elô dök ge ne rá ci ó i nak éle té ben ki ala kí tot ták, csak az ál tal tu da to sul, 
hogy ezek nek az ese mé nyek nek a tör té ne tét el be szé lik és eze ket az el be szé lé se ket is át ha gyo má-
nyoz zák a kö vet ke zô ge ne rá ci ók nak. Husserl er re a ge ne rá ci ók vál ta ko zá sát át hi da ló el be szé lés re 
utal a mí tosz meg ne ve zés sel (vö. pl. Husser liana XV, 431. o., 436. o., Husser liana XXIX, 38. o.).

A szel le mi élet ere de ti ge ne ra tív his toric itásából fa ka dó an min den kul tú ra tör té nel mi „eb ben a 
leg szé le sebb ér te lem ben, le gyen ala cso nyabb és pri mi tí vebb, avagy ma ga sabb, sze gé nyes vagy 
szel le mi tar ta lom ban még oly gaz dag” (Vál ság II, 239. o.).

„A tör té ne ti ség eb ben a leg ál ta lá no sabb ér te lem ben már min dig is for ga lom ban volt és eb ben a 
fo lya mat ban a tör té ne ti ség va la mi olyan ál ta lá nos ság, ami hoz zá tar to zik az em be ri lét hez. Egy sé ges 
ke let ke zés a sze mé lyek ben, és kör nye ze ti vi lág ként a kör nye ze ti vi lág ala ki sok fé le ség ében, amit 
egy »or ga niz mus« egy sé gé nek te kint he tünk.” (I. m., 240. o.)

A tör té ne ti ség má so dik szint je a ‘fi  lo zó fi  ai cél élet’ (uo.) lét re jöt te és fo ko zó dó ér vény re ju tá sa 
az or ga ni kus tör té nel mi fej lô dés ben. A fi  lo zó fi a a vi lá got ma gát ra gad ja meg. Ez te szi le he tô vé, 
hogy a tör té nel mi élet ne csu pán spon tán-or ga ni kus át ala ku lá sok fo lya ma ta le gyen, ha nem te le-
o lo gi kus, inten cionálisan-akarati lag a világegészre irá nyu ló tör té ne lem. Szi go rú ér te lem ben vé ve 
csak a kul tu rá lis élet vi lá gok re la ti vi tá sán tú li vo nat koz ta tá si pon tot lét re ho zó egyet len, az iga zi, 
ob jek tív vi lág fi  lo zó fi  ai gon do la ta az, amely meg te rem ti a tu do má nyos tör té net írás le he tô sé gét. 
Kul tú ránk ge ne zi sé nek olyan szem lé le te vá lik ugyan is le het sé ges sé, amely ben tör té nel mün ket nem 
egy sze rû en a sa ját ge ne rá ci ón kat jel lem zô nor mal itásstruk túra ki ala ku lá sa fe lôl te kint het jük, ha-
nem ma gát ezt a kul tu rá lis ren det és sa já tos kialakulástörténetét az egyet len vi lág esz mé jé nek 
te le o lo gi kus pers pek tí vá já ba he lyez het jük. 

Az or ga ni kus tör té nel mi élet ben va la mely új ér te lem csu pán „be il lesz ke dik a már ti pi ku san ér-
vé nyes cél kép zôd mé nyek sok fé le sé gé be, csu pán újabb szá lat szô ve a kul tú ra szö ve dé ké be, avagy 
újabb min tát a min ták so ka sá gá ba” (uo.). A fi  lo zó fi a mint „új faj ta cél élet” (uo.) és az ál ta la és  sze rû 
be lá tás tár gyá vá lett világ to tal itás mint „új faj ta cél kép zôd mény sa ját lé té nek ér tel mé bôl va la mit át-
visz min den már lé te zô re, il let ve kor re la tív mó don: az or ga ni kus tör té ne ti ség so rán az új cél ér tel met 
al ko tó egyes sze mé lyek bôl kiin dul va12 az egész em be ri ség, a gen er a tiv itás (a tör té ne lem egy sé ge) 
to tá lis ös  sze kö tött sé gé nek át for má lá sa megy vég be, ezért fo ko za to san új em be ri ség ala kul ki, új faj-
ta kul tú ra kor relá tumá val, amely nem csu pán or ga ni kus, ha nem ezek nek az egye sek nek az al ko tó 
tet té bôl ki in dul va új faj ta to tá lis ér tel met is kap.” (Uo.)

Az ilyen jel le gû tör té ne ti ség azon ban nem min de nütt, ha nem csak az eu ró pai kul tu rá lis fej lô dés ben 
ér vé nye sül. Eb ben szü le tett ugyan is meg és vált ott ho nos sá a fi  lo zó fi  á ra jel lem zô szel le mi alak.

A tör té ne ti ség har ma dik szint je az zal a le he tô ség gel kap cso la tos Husserl sze rint, ame lyet a 
„fi  lo zó fi a át vál to zá sa fe no me no ló gi á vá” (i. m., 241. o.) rejt ma gá ban. A fe no me no ló gia ugyan is 
„tu do má nyos tu dat tal ren del ke zik a ma ga tör té ne ti sé gé ben vett em be ri ség rôl, és az a funk ci ó ja, 
hogy az em be ri sé get olyan em be ri ség gé ala kít sa, amely tu da to san kö ve ti a fe no me no ló gi a ként 
ér tett fi  lo zó fi  át.” (Uo.)

Az or ga ni kus tör té ne lem nem tu da to san irá nyul a világegészre, a fi  lo zó fi  ai cél élet igen, ám de az 
em be ri ség töb bi ré sze csak an  nyi ban, amen  nyi ben a fi  lo zó fi a te ret nyert az or ga ni kus fej lô dés ben. 
A fe no me no ló gia mint tu do má nyos fi  lo zó fi a át fo gó an és rész le te i ben is (vö. Vál ság II, 230. o.)13

át lá tott rend sze res, egye te mes ös  sze füg gés egy sé gé ben ra gad ja meg ki nek-ki nek a tény le ges 
ta pasz ta la tá ból ki in dul va a vi lá got. Te hát a fe no me no ló gia ré vén egy fe lôl min den ki sa ját aka ra ti 

12 Vö. a tu dós, a fi  lo zó fus, il let ve a fenom e noló gus mint „ar chon tikus monás zok” el gon do lá sá val is (in: Husser-
liana XV, 669. o.).
13 „A fi  lo zó fi  á nak a vi lág ról szó ló egye te mes tu do mány nak kell len nie, ket tôs ér te lem ben egye te mes nek – egy részt 
a vi lág uni verzáliái nak tu do má nya, más részt mind an nak tu do má nya, ami a vi lág ban van – amen  nyi ben he lyes 
ér te lem mel ren del ke zik”
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dön té sén ke resz tül ré sze sé vé vál hat a világegész tör té nel mi ala kí tá sá nak. Más fe lôl pe dig a tu do-
má nyok rein te grálása a fe no me no ló gi ai fi  lo zó fi a rend sze ré be ar ra kí nál na esé lyt, hogy az egész 
szel le mi élet a fen ti cél ál tal át ha tot tá vál jon.

 II.) PAS  SZÍV GE NE ZIS: TRA DÍ CIÓ ÉS TER MÉ SZET TÖR TÉ NET

(A) TRA DÍ CIÓ: AZ ÉLET VI LÁG MINT ÔSI FÖLD [STAMMBODEN]

A mi ge ne rá ci ónk ál tal örö költ kul tu rá lis kör nye zet nem fel té te le zi a mi szel le mi ak ti vi tá sun kat, de a 
meg elô zô ge ne rá ci ó két igen: a mi ak ti vi tá sunk ta la ja az ôse ink ál tal ránkhagy ott élet vi lág, az ôsi föld 
[Stammboden]. Szub jek tív ere de te fe lôl néz ve sa ját szel le münk azon ré sze, ame lyet ér tel me sze rint 
nem mi ma gunk, ha nem az ôse ink ala kí tot tak ki ben nünk: ôse ink ben nünk to vább örök lô dô szel le me. 
Mint egy szel le mi „ha bi tus”, kész ség sze rû-szo kás sze rû refl  ek tá lat lan szel le mi mû kö dés, amely már 
min dig is va la mely ké szen ta lált ér te lem ben ki ala kí tott nak mu tat ja szá munk ra a vi lá got.

A szel le mi szfé ra ak ti vi tá sa te hát az élet vi lág elô zô ge ne rá ci ók ál tal ki ala kí tott ér tel mé nek át vé-
te lén ala pul: eb ben az ér te lem ben vett tradi cional itás [Traditionalität, pl. Husser liana XV, 139. o.] 
jel lem zi. Már min dig is ké szen, szá munk ra elô ze te sen adott nak ta lál juk az elô zô ge ne rá ci ók szel le mi 
ak ti vi tá sa ál tal ki ala kí tott élet vi lá got. Pon to sab ban eb ben a le üle pe dett ség ben ké szen ves  szük 
át az ál ta luk lét re ho zott ér tel met és passzí van, ak ti vi tá sunk ta la ja ként ér vé nye sít jük to vább.

Az or ga ni kus tör té nel mi élet le írá sá nál vá zol tuk azt a fo lya ma tot, amely ben a ge ne rá ci ók be-
lát ha tat lan mes  sze ség bôl áram ló fo lya má ban le üle pe dett szel le mi ak ti vi tá sok a ‘már min dig is 
így volt’ mítikus tör té nel mi em lé ke ze te ál tal köz ve tí tett magátólértetôdôség ben tesz nek szert a 
‘min den ki min den kor’ ér tel mé ben vett általános érvényû, ob jek tív lé te zés re az ak tu á lis ge ne rá ció 
szá má ra. Husserl a „Stamm” [(szó tá ri lag) törzs (fa törzs; il let ve nép törzs, nem zet ség, csa lád), 
va la mi nek az alap ja/ mag va/töve] szó val és a be lô le kép zett ki fe je zé sek kel (pl. stammheitlich, 
Stam mver wandtschaft, Stamm bo den14) utal ôse ink egy más ra kö vet ke zô ge ne rá ci ó i nak fo lya má ra, 
amely bôl mi ma gunk és kör nye zô vi lá gunk, mint a mi élet vi lá gunk szár ma zik.

Az ak tu á lis ge ne rá ció szel le mi éle té ben el sa já tít ja a tra di ci o ná lis örök sé get és a tör té ne ti ség 
spon tán-or ga ni kus (múlt be li ere de tek re te kin tô, meg ôr zô-is mét lô) vagy tu do má nyos-fi  lo zó fi  ai (jö-
vô be li cél ra te kin tô, kri ti kai-meg újí tó) mód ján át ala kít ja azt. Így ad ja to vább a kö vet ke zô ge ne rá ci ó-
nak. Ez zel pe dig ma ga is a ‘Stamm’ ré szé vé vá lik. Kö vet ke zés kép pen a ge ne ra tív át örök lô dés nem 
csu pán az a ho ri zont, amely bôl ak tu á lis ge ne rá ci ónk meg je le nik, il let ve az a ta laj, ame lyen szel le mi 
lé te ala pul, ha nem az a ho ri zont is, ame lyen vé gül el tû nik.

(B) TER MÉ SZET TÖR TÉ NET: AZ ÉLET VI LÁG MINT FÖLD-TA LAJ [ERDBODEN]

A pusz ta ter mé szet ál lan dó an je len van a kul tu rá lis dol gok ter mé sze ti anya ga ként és sa ját tes-
tünk, va la mint kör nye zô vi lá gunk még kul tu rá li san érin tet len szög le te i ben és di men zi ó i ban. A 
szá munk ra adott ter mé szet a föl di ter mé szet egész fej lô dé sé nek ered mé nye ként állt elô és van 
je len ál lan dó an ak tu á lis ta pasz ta la tunk ban.

Husserl több ku ta tá si kéz ira tá ban érin ti az em be ri szel le mi éle tet meg elô zô, azt ge ne ti ku san nem 
fel té te le zô ter mé szet ge ne zi sét. Az e tárgy ra vo nat ko zó meg fon to lá sai ki fe je zet ten kez de ti, kí sér-

14 Vö. Stein bock, i. m. 194. sk. o. 
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le te zô jel le gû ek. Ez irányú ér dek lô dé sé nek alap vo ná sa azon ban meg ra gad ha tó. Transz cen den tá lis 
mó don, át fo gó prog ram já nak ré sze ként te kint ve for dul a ter mé sze ti fej lô dés hez.

Transz cen den tá lis mó don, te hát a ter mé szet tör té ne tet szá munk ra va ló adott sá gá ban meg ra-
gad va és az adott ság mó do kat a vég sô szub jek tív ere de tük re tör té nô vis  sza kér de zés út ján fel tár va. 
A ter mé szet szá munk ra szel le mi éle tünk, kul tú ránk ál lan dó, már min dig is elô ze te sen, pas  szí van
meg lé vô ta la ja ként adot t, ame lyet szel le mi ak ti vi tá sunk át ala kít. A ter mé szet elô ze tes, pas  szív adott-
sá ga, kö ze lebb rôl: a ter mé sze ti anyag, ál lan dó af fek tív, az az éber tu da tunk, szel le münk ak ti vi tá sát 
fel éb resz tô mó don va ló je len lét ét je len ti. A két moz za na tot ös  sze kap csol va úgy fo gal maz ha tunk, 
hogy az em be ri szel le mi élet és a meg ala po zó ter mé szet kap cso la ta af fek tív-ak tív együtt lét.

Az af fek ti vi tást vé le mé nyem sze rint az ak tu sok pusz ta funk ci o ná lis ér te lem ben vett anya gát 
al ko tó hylé adott ság mód jai sze rint ta gol tan kell ér te nünk. A meg is me rés szá má ra a hylé ‘ér zé ke-
lé si adat’, az aka rat szá má ra ‘ösz tön’, az ér té ke lés szá má ra ‘ér zé ki ér zés’ (han gu lat). Objek tivált 
for má juk te hát ge ne rá ci ónk olyan ér zé ke lés be li (vö. pl. Husser liana XIII, 380. o.)15, íz lés be li-han-
gu la ti és az ösz tö nök ben adott kö zös sé ge, amely már min dig is meg elô zi a szel le mi ak ti vi tást és 
ta laj ként szol gál szá má ra! 

A ter mé szet elô ze tes adott sá ga más részt a ge ne ti ku san-ter mé szet tör té ne ti leg az em be ri szel le mi 
éle tet meg elô zô ter mé szet re utal, amely bôl az em be ri szel lem tör té ne ti leg „fel éb redt”. A ter mé szet-
tör té ne ti pers pek tí va az em be ri szel le mi élet elôalak jaira va ló vis  sza kér de zés táv la tát je len ti. Husserl 
az itt le het sé ges vis  sza ve ze tés ho ri zont ját az egyes ál lat faj ok ban, il let ve az ál lat vi lág ban ér vé nye sü-
lô gen er a tiv itástól (vö. pl. Husser liana XV, 179–185. o.) a nö vény vi lág kép zô dé sén ke resz tül az élet 
ke let ke zé sé ig (vö. pl. i. m., 609. o.), sôt azon is túl: az éle tet meg elô zô és azt lét re ho zó „el sül  lyedt 
ter mé sze tig” tá gít ja ki [„die ver gan gene Natur” 16] 17. E vis  sza ve ze tés vég sô ere de té nek a mind ezek-
ben elô fel té te le zett boly gónk, a Föld bi zo nyul. A ben nünk és szá munk ra adott ter mé szet tör té ne te a 
föl di ter mé szet tör té ne te: Föld-tör té net. A ter mé szet mint éber tu da tunk, szel le mi éle tünk ál lan dó an 
adott ta la ja: Föld-ta laj [Erdboden, pl. Husser liana XXIX, 38., 141., 191., 193. sk., 217. o.]. 

A Föld-tör té net vis  sza utal az is mert vi lág egye tem re, ez pe dig vé gül is a pusz ta tér idô be li do lo gi-
ság: a tisz ta res exten sa di men zi ó já ra, amely az inter szub jek tíven kép zô dô ob jek tív vi lág leg passzí-
vabb adott sá gát al kot ja. 

15 Gon dol junk pél dá ul ar ra, hogy az esz ki mók a hó hány fé le szí nét ké pe sek meg kü lön böz tet ni.
16 A még pub li ká lat lan kéz ira tos ha gya ték ból idé zi Nam-in Lee, in: uo. Edmund Husserls Phänom e nolo gie der 
Instink te. Dor drecht / Bos ton / Lon don: Kluw er, 1993., 229. o.
17 Husserl a né met ide a liz mus Schellingtôl is mert spe ku la tív ter mé szet fi  lo zó fi  ai gon do la tát ele ve ní ti itt fel.
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