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Far kas Já nos Lász ló

AZ IGAZ LÉT

Elô adá som be ve ze tés kí ván len ni egy na gyobb terv hez, amely ben Fregét és Wittgen steint úgy sze-
ret ném áb rá zol ni, mint át me ne tet a XIX. szá zad ról a XX. szá zad ra. Ab ból a köz ke le tû kor sza ko lás ból 
in du lok ki, amely a XIX. szá za dot a na pó le o ni há bo rúk le zá rá sá tól az el sô vi lág há bo rú ki tö ré sé ig 
tar tó száz éves bé ké vel azo no sít ja. Per sze, bár mily csá bí tó ak az ilyen kor sza ko lá sok, ame lyek az 
idô szá mí tás kül sôd le ges egy sé ge i hez va la mi lyen bel sô tar tal mat ren del nek, min dig van ben nük egy 
nagy adag hoz zá ve tô le ges ség. Pél dá ul ez a bé ke szá zad sem volt hí ján nem ze tek kö zöt ti há bo rúk nak, 
és 1848-ban az egész kon ti nen sen meg rop pant a tár sa dal mi nyu ga lom. Kér dés, hogy az utó la gos 
meg szo rí tá sok el há rít ják-e a na gyobb bajt, azt, hogy az ilyen tí pu sú je len tés adás egy- e gy idô sza kot 
be lül rôl túl sá go san egy ne mû nek, egy má sik hoz ké pest pe dig túl sá go san kü lön ne mû nek tün tet föl, s 
egy kép zelt eszka tologikus for ga tó könyv je le ne te it kezd jük lát ni ott, ahol pe dig azt kel le ne ész re ven-
nünk, ami tény le ge sen tör té nik. De ez a baj, a hoz zá ve tô le ges ség is olyan do log, amely tény le ge sen 
meg tör té nik ve lünk, több ször igen, mint nem. Az igaz ság pil la na tai rit kák – és csak pil la na tok.

Wittgen stein 1918 nya rán zár ta le a Lo gi kai-fi  lo zó fi  ai ér te ke zés kéz ira tát, amely nek törzs anya-
gát a há bo rú alatt ké szült, nap ló sze rû en rög zí tett jegy ze tek ad ták. 1918 vé gén je lent meg Frege 
Der Gedanke cí mû dol go za ta, ame lyet 1919-ben, majd 1923-ban még két to váb bi „lo gi kai vizs gá-
ló dás” egé szít ki.1 Frege utol só, Wittgen stein el sô pub li ká ci ó já ról van szó. Va la mi le zá rul, va la mi 
más el kez dô dik, bú csú és be kö szön tés. Ezt a vé get és ezt a kez de tet nem csak az egy ide jû ség te szi 
egy más mel lé. Wittgen stein Trak tá tusa je len tôs rész ben – az exp li cit uta lá sok nál sok kal na gyobb 
ter je de lem ben – a Frege-féle Begriff ss chrift és Grundge set ze lo gi ká já hoz kap cso ló dik, ha bár po le-
mi ku san. Frege írá sá ban exp li cit uta lá so kat ko ráb bi mû ve i re egy ál ta lán nem ta lá lunk, de enélkül 
is azok foly ta tá sa ként ol vas suk.

A ke let ke zés szinkro nitása utal to váb bá a kö zös hát tér re, ar ra, ami a mû ve ken kí vül ép pen tör-
té nik a vi lág ban. Az ötö dik éve tar tó há bo rú, amely min dent szét zi lált, és csak egy bi zo nyos sá got 
ha gyott: azt, hogy utá na, bár mi le gyen is a vég ki me ne tel, az élet és a vi lág nem foly tat ha tó ugyan ott, 
ahol bé ké jük meg sza kadt. Ez a hát tér, aho gyan egy hát tér tôl il lik is, a mû vek mö gött van: ré szint 
ta ka rás ban, ré szint azon ban ész lel he tô en, ha csak a pe ri fe ri kus lá tás sal is. Frege je le ket is ad ró la. 
Egy antip szi chol o gista ér vé nek csat ta nó ja ként be vá gó dik egy száz ki lós lövedék;2 má sutt fel buk kan 
egy bi zo nyos dr. Gus tav Lauben, aki tud tul ad ja, hogy se be sü lést szenvedet t,3 olyan prob lé má kat 
ex po nál va ez zel, ame lye ken a logiku sok má ig el rá gód nak. Ezek az ér vek és ezek a prob lé mák il-
luszt rál ha tó ak vol ná nak egé szen más pél dák kal is. Hogy ép pen ezek kel, pe ri fe ri kus kö rül mény, de 
ép pen ilye ne ket ke re sünk, hogy ész lel ni tud juk a hát te ret. 

1 Az aláb bi ak ban Frege mû ve i nek kö vet ke zô ki adá sa i ra hi vat ko zom: Bs = Begriff ss chrift und andere Auf sätze.
(Hrsg. I. Angelel li.) Hildesheim: Olms, 1962.; Bw = Wis senschaftlich er Briefwech sel. (Hrsg. G. Gabriel et al.…) 
Mein er, Ham burg, 1976.; G = Der Gedanke. In: KS 342–362. o.; Gg = Grundge set ze der Arith metik. Hildesheim: 
Olms, 1962.; KS = Kleine Schriften. (Hrsg. I. Angelel li.) Hildesheim: Olms, 1967.; LV = Lo gi kai vizs gá ló dá sok. Vá-
lo ga tott ta nul má nyok. Ford. Má té And rás és Bim bó Ka ta lin. Kom men tál ta Ruzsa Im re. Osiris, Bu da pest, 2000.; 
NS = Nachge lassene Schriften. (Hrsg. H. Her mes et al.…) Mein er, Ham burg, 1969.  
2 „Le het ugyan kép ze tem egy zöld rét rôl; ez azon ban nem zöld; hisz zöld kép ze tek nin cse nek. Lé te zik-e e né zet 
sze rint egy száz ki lós lö ve dék? Ta lán igen; de sem mit sem tud hat nék ró la. Ha egy lö ve dék nem az én kép ze tem, 
té te lünk sze rint nem le het vizs gá ló dá som, gon dol ko dá som tár gya. Ha pe dig egy lö ve dék a kép ze tem vol na, nem 
len ne sú lya.” KS 354–355. o.
3 „Az »én« szó mon dat be li elô for du lá sa al kal mat ad né hány to váb bi kér dés re. – Tör tén jen a kö vet ke zô. Dr. Gus tav 
Lauben azt mond ja: »Sebesülést szen ved tem [Ich bin ver wun det wor den]«.” KS 349. o.
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A kö zös hát te ret il le tô en még egy dol got hoz zá ten nék. A sza ka dás ér zé se Kö zép-Eu ró pá ban 
erô sebb volt, mint Nyu ga ton, mert az élet vi lá got fenn tar tó és ta go ló struk tú rák itt ele ve gyen gébb 
lá ba kon áll tak. Kö zép-Eu ró pán – a kor szó hasz ná la ta sze rint, Friedrich Nau mann köny vét kö vet ve 

– a Raj ná tól az orosz ha tá rig ter je dô te rü le tet ér tem. Po li ti ka i lag a né met Kaiser re ichet és a Habs-
burg Bi ro dal mat; a há bo rú ter mi nu sa i ban a köz pon ti ha tal ma kat. E dol go zat szem pont já ból pe dig 
Frege, il let ve Wittgen stein ha zá ját. A pil la nat nyi ha ta lom po li ti kai és ka to nai szö vet sé gek ve lük kap-
cso lat ban, mû ve ik hát te re ként alig ha ér de mel nek em lí tést. Csu pán egyet len kö zös ség re uta lok: a 
meg ren dü lés na gyobb in ten zi tá sá ra. És em lí te ni kell még va la mit: azt, hogy mind ket ten né me tül, 
Kö zép-Eu ró pa vi lág nyel vén ír tak. Ma már lát juk, hogy a né met nyel vû fi  lo zó fi  ai, ma te ma ti kai, tu do-
má nyos iro da lom két há bo rú kö zöt ti nagy tel je sít mé nyei egy olyan utó vi rág zás ban bon ta koz tak ki, 
amely min de nütt an go lul for dult ter mô re. Egy pil lan tás a Trak tá tus el sô hi te les ki adá sá ra, két nyel vû 
szö ve gé re in statu nascen di mu tat ja ezt a nagy át for du lást.

TO PO SZOK

Az ál ta lá nos meg fon to lá sok után most hadd for dul jak a szö ve gek hez. Ki in du lá sul egy olyan idé ze tet 
vá lasz tok, amely Fregét pá lyá ja csú csán mu tat ja. A mû, de leg alább is el sô kö te te el ké szült, s úgy 
tû nik, min den a he lyén van: a leg ap róbb rész le tek is pon to san il lesz ked nek egy más hoz és a nagy 
egész hez. A Grundge set ze elô sza vá ból idé zek:

„Nincs ab ban el lent mon dás, hogy va la mi igaz le gyen, amit min den ki ha mis nak tart. Lo gi kai tör-
vé nye ken én nem az igaz nak tar tás pszi cho ló gi ai tör vé nye it ér tem, ha nem az igaz lét tör vé nye it. Ha 
igaz az, hogy ezt 1893. jú li us 13-án írom a szo bám ban, mi köz ben kinn üvölt a szél, ak kor ez igaz 
ma rad, tart sa bár utóbb ha mis nak min den em ber.” (Gg I, XV–XVI.)4

Frege nem ál lít ja, hogy a kö zölt ada tok iga zak, csu pán azt, hogy ha iga zak, ak kor azok is ma rad-
nak. Sza va it még is min den ki igaz tény ál lí tás nak fog ja ér te ni. Ha van szó no ki kér dés, Frege mon da tát 
szó no ki kondi cionális nak ne vez het jük. S ha Arisz to te lész a re to ri ka egyik alap ve tô alak za ta ként 
az enthymémát ne ve zi meg, amely egy rö vi dí tett, nem tel je sen ki fej tett szil lo giz mus, ak kor Frege 
for du la tát rö vi dí tett modus ponen snek mond hat juk. Nem az a szi go rú és hé zag men tes ér ve lés ez, 
ame lyet Frege nor ma ként fel ál lít, és a Grundge set ze kor pu szá ban meg va ló sít; az elô szó mû fa já nak 
meg fe le lô en la zább és le ve gô sebb az ok fej tés, amely ben al kal maz za a re to ri ka Arisz to te lész ál tal 
lel tá ro zott más esz kö ze it is: pél da, me ta fo ra, étosz, pathosz, toposz…5 Frege elô sza vát ez zel együtt 
sem mon da nánk szó nok lat nak: a re to ri ka itt úgy ke rül szó ba, mint a nyil vá nos ér ve lés mó dok so rá nak 
in nen sô vé ge, túlvé gen a szi go rú tu do má nyos ok fej tés, köz bül pe dig – hogy Arisz to te lész nél ma rad-
junk – a top i ka és a di a lek ti ka. Kö zü lük a top i ka kí nál ko zik szá mom ra a leg al kal ma sabb ki fe je zés nek, 
mert cé lom to po szok vizs gá la ta, egy faj ta nyel vi analy sis situs. Az idé zett szö veg hely pe dig nem csak 
an  nyi ban to posz – „köz hely” –, hogy egy író em ber nek, ha egy kon tin gens tény ál lí tást akar fel hoz-
ni, a leg in kább ke ze ügyé be esô pél da – fel sem kell néz ni a pa pír ról –, hogy hol és mi kor ír ja, amit 

4 Az idé ze te ket sa ját for dí tá som ban adom. Nem mint ha a Má té And rás ál tal ké szí tett és Ruzsa Im re kom men tár ja i val 
köz re a dott ma gyar for dí tást – me lyet a to váb bi ak ban stan dard for dí tás nak ne ve zek – ne tar ta nám ki vá ló mun ká-
nak. Én azon ban – a for dí tói hû ség nor má it erôm sze rint meg tart va – egy más faj ta ol va sa tot kí vá nok be mu tat ni.
Egy-két he lyen, ahol elem zé sem ér de ke úgy kí ván ja, je lez ni fo gom az eb bôl adó dó el té rést, egyéb ként az ol va só 
ked vé re és tet szé sé re bí zom az ös  sze ve tést.
5 Hadd idéz zem a to posz nak a Rétorikában adott meg ha tá ro zá sát: „Ezek ál ta lá no san al kal maz ha tók jo gi, ter mé-
sze ti po li ti kai és sok más, faj ban el té rô te rü let re; ilyen pél dá ul a »több és keveseb b« to po sza. Ez zel ugyan úgy
le het szil lo giz must és enthymémát al kot ni akár a jog, akár a ter mé szet böl cse let, akár bár mely tu do mány te rü le té re, 
jól le het tár gya ik kü lön böz nek egy más tól.” (I, 2, 1358a. Adamik Ta más for dí tá sa.) Gon do lat, Bu da pest, 1982. A 
to váb bi ak ban a to po szok nak ezt az ál ta lá nos al kal maz ha tó sá gát sze ret ném ki hasz nál ni. 
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ír. Ha nem an  nyi ban is, hogy ben ne van egy moz du lat: a gon dol ko dás vis  sza for du lá sa ön ma gá hoz, 
ön ma ga tény sze rû sé gé hez – az a moz du lat, amely nek min tá ját Descartes cog itó ja raj zol ta elô az 
új ko ri fi  lo zó fi  á nak. És hogy kinn üvölt a szél. Olyan kö rül mény ez, amely nek em lí té sé re vol ta kép pen 
nincs is szük ség, az érv nél kü le is meg áll, ve le sem lesz erô sebb. Egy nyá ri or kán ugyan va ló szí nû leg 
Jé ná ban sem min den na pos me te o ro ló gi ai ese mény, de an  nyi ra azért nem le het rend kí vü li, hogy egy 
lo gi kai-ma te ma ti kai mû elô sza vá ban ok vet le nül rög zí te ni kell jen az örök ké va ló ság szá má ra. De nem 
is ez, ha nem egy emblematikus kép rög zül ál ta la: a szer zô hely ze te a vi lág ban, a gon dol ko dóé, aki 
a ter mé sze ti ele mek tom bo lá sa elôl vis  sza hú zó dik egy szél vé dett zug biz ton sá gá ba, nem a biz ton-
ság vé gett, ha nem hogy va la mi na gyobb és fel sôbb tár sa sá gá ba ke rül jön, ami hall ga ta gabb, mint 
az üvöl tô szél, de nem mú lik el, ahogy jött, ahogy egy jú li u si vi har.

Frege nem cif ráz za a ké pet, csak oda ál lít ja elénk. Az elô szó hol a fa nyar re zig ná ció, hol a csí pôs 
szar kaz mus hang ján szól, de a numen adest ér zé se és ér zé kel te té se vi szi. Frege meg is ne ve zi azt a 
numinózust, ame lyet szó no ki kondi cionálisa meg idéz: az igaz lét. A szö veg így foly ta tó dik:

„Ha ek képp az igaz lét [Wahrsein] füg get len at tól, hogy el is me ri-e bár ki, ak kor az igaz lét tör vé nyei 
sem pszi cho ló gi ai tör vé nyek, ha nem örök alap ba rög zí tett ha tár kö vek, me lye ken gon dol ko dá sunk 
túl árad hat ugyan, de ki moz dí ta ni nem tud ja ôket. S e vol tuk nál fog va mér ték adók ott, ahol gon dol-
ko dá sunk az igaz sá got [Wahrheit] ve szi cél ba.” (Uo. XVI.)

Az utol só meg jegy zés az igaz lét és az igaz nak tar tás szem be ál lí tá sá hoz ké pest egy újabb kü-
lönb ség té telt je lez: az igaz lét és az igaz ság, Wahr sein és Wahrheit kü lönb sé gét. Ez nem olyan 
ki éle zett, és ke vés bé exp li cit, hi szen a két szó jó sze ré vel ugyan azt je len ti; de úgy vé lem, Frege 
nem tet szés sze rint fel cse rél he tô szi no ni má nak szán ta ôket.

A GON DO LAT MA GA

Az elôbb el mon dot ta kat meg erô sí tik a ne gyed szá zad dal ké sôb bi Der Gedanke be ve ze tô so rai. E mû rôl 
azt mond tam, hogy bú csú, s hadd te gyem hoz zá, hogy vég sô szám ve tés nek is ol vas hat juk. Egy tes ti leg 
meg fá radt és sok szo ro san csa ló dott öreg em ber vá la sza ki nem mon dott kér dé sek re. Mi ma rad utá na? 
Mi ma rad a mû bôl, me lyen dol go zott, és mi a vi lág ból, ame lyet el hagy ni ké szül? Sôt, egy olyan per fek-
cionista gon dol ko dó szá má ra, mint Frege volt, a kér dés szük ség kép pen így szólt: ma rad-e egy ál ta lán 
va la mi? Hi szen a mû nek, mi kor már csak a zá ró kô be il lesz té se volt hát ra, ki dôlt a fô tar tó pil lé re; a vi lág, 
mely ben ott hon volt, az ös  sze om lás szé lén áll. S most néz zük, hogy kezd a vá lasz hoz:

 „Ahogy az esz té ti ká ban a »szép«, az eti ká ban a »jó«, úgy a lo gi ká ban az »igaz« az irány mu ta tó 
szó. Bár min den tu do mány nak az igaz ság a cél ja, a lo gi ka még is egé szen más mó don fog lal ko zik 
ve le. ([...]) Min den tu do mány nak igaz sá gok fel fe de zé se a fel ada ta; a lo gi ka dol ga az igaz lét tör vé-
nye i nek a meg is me ré se.” (G 342.)

Az „igaz lét” ki fe je zés az „igaz” szó ál lít má nyi hasz ná la tá ra te re li a fi  gyel met. Mit je lent igaz nak 
len ni? Frege mind járt kö rül ha tá rol ja a kér dést: mit je lent igaz nak len ni a tu do mány ban? Min de nek elôtt 
tár gyi igaz sá got, de Frege fél re ve ze tô nek tart ja azt a köz ke le tû de fi  ní ci ót, amely sze rint az igaz ság 
a tárg  gyal va ló meg egye zés ben áll na – a kép nek a le ké pe zet tel vagy a kép zet nek a va ló ság gal va ló 
meg egye zé sé ben. Az ef faj ta egye zés so sem le het tel jes, így „sem mi sem vol na igaz; hi szen ami csak 
fé lig igaz, az nem igaz. Az igaz ság nem tû ri a töb bé-kevés bét.” (G 344.) Az „igaz” nem vi szony szó, 
ha nem tu laj don ság szó.

Az igaz lét ér tel mét ke res ve az ve zet a he lyes nyom ra, ha az „iga zat” mint ál lít mányt a mon dat ra 
al kal maz zuk. Ami kor azon ban egy mon da tot igaz nak mi nô sí tünk, va ló já ban a mon dat ér tel mét, az 
ál ta la ki fe je zett gon do la tot mi nô sít jük. Az igaz ság te hát a gon do lat tu laj don sá ga, s mi vel ob jek tív 
igaz ság ról van szó, a gon do lat nak az ob jek ti vi tás tu laj don sá gá ban is osz toz nia kell. Frege ér ve lé se 
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ab ba az irány ba ha lad, hogy a gon do la tok nak ez az ob jek tív lé te csak egy té ren és idôn, va la mint a gon-
dol ko dás szub jek tív te vé keny sé gén kí vül, azok fe lett ál ló pla to ni kus uni ver zum ban ér tel mez he tô.

Ez zel az ér ve lés sel kap cso lat ban csak két dol got eme lek ki. 
Az egyik: Frege tu do má nyos igaz sá gon a tu do má nyos el mé let igaz sá gát ér ti, s szi go rú tu do-

mány ról lé vén szó, az el mé let nek a de duk tív rend szer for má ját kell öl te nie. Az igaz lét kér dé se te hát 
így is meg fo gal maz ha tó: mit je lent igaz nak len ni egy de duk tív rend szer ben? Ugyan ak kor a kér dés 
az egy sze rû igaz sá got ve szi cél ba. A tu do má nyos el mé let ki tün te tô sa já tos sá gát ha gyo má nyo san 
igaz sá ga i nak egye te mes és szük ség sze rû vol tá ban je lö lik meg; a nem tu do má nyos ál lí tá sok igaz sá-
ga eset le ges és rész le ges. Nem le het azon ban va la mi sem szük ség sze rû en, sem eset le ge sen, sem 
egye te me sen, sem rész le ge sen, sem bár mi más mó don igaz, ha egy sze rû en nem igaz. Az egy sze rû 
igaz ság min den ren dû és ran gú igaz ság nak szük sé ges – bár nem elég sé ges – fel té te le; ki mon dá sa 
nem az utol só íté let, de igen is az el sô, és min den más utá na kö vet ke zik. 

A má sik em lí ten dô do log, hogy ami kor a Der Gedanke az „igaz” szót mint tu laj don ság szót ke ze li, 
egé szen más képp jár el, mint a Grundge set ze. Az ugyan is az zal kez dô dik, hogy – a ma te ma ti kai függ-
vény fo ga lom ér tel me zé sé vel és ki bô ví té sé vel – iga zol ja az „igaz” szó név szó ként va ló hasz ná la tát, 
sôt az így be ve ze tett „das Wahre” név szót egye ne sen tu laj don név nek te kin ti, egy önál ló lét tel bí ró 
tárgy ne vé nek. Elég egy ér tel mû azon ban, hogy ez a kü lönb ség nem ma gát a fel fo gást, csak az elô-
adás mó dot il le ti. A Der Gedanke a má sik vé gé rôl fog ja meg a dol got, és lé pés rôl lé pés re kö ze le dik 
ah hoz, ami vel a Grundge set ze kez dô dik: ugyan azt az utat jár ja, csak for dí tott irány ban.6

NÉ MET JEL LEG A FI LO ZÓ FI Á BAN

Az el té rést el sô kö ze lí tés ben jól ma gya ráz za, hogy a Der Gedanke más kö zön ség hez szól, mint a 
Grundge set ze. Az utób bi elô sza vá ban Frege na gyon éle sen kö rül ha tá rol ja azok kö rét, akik nek köny vét 
szán ta: ma te ma ti ku sok nak, akik nem ir tóz nak a fi  lo zó fi  á tól, és fi  lo zó fu sok nak, akik nem ir tóz nak a 
ma te ma ti ká tól. Akik e két ka te gó ria egyi ké be sem tar toz nak, hoz zá se kezd je nek köny ve ol va sá sá-
hoz. A Der Gedanke ez zel szem ben a szi go rú tu do má nyok ban ke vés sé vagy egy ál ta lán nem já ra tos 
kö zön ség gel szá mol. E ne ga tív mi nô sí tés nél töb bet is mond ha tunk ró la. Frege dol go za ta a Beiträge 
zur Philoso phie des deutschen Ide al is mus cí mû fo lyó irat 1918 vé gén meg je lent el sô szá má ba író dott. 
A fo lyó ira tot az 1917-ben meg ala kult Né met Fi lo zó fi  ai Tár sa ság in dí tot ta, az zal a cél lal, hogy „ápol ja, 
mé lyít se és óv ja a né met jel le get a fi  lo zó fi a te rü le tén a Kant ál tal meg ala po zott és Fichte ál tal to vább vitt 
né met ide a liz mus szellemében” 7. Frege „lo gi kai vizs gá ló dá sa” in kább ka kukk to jás nak hat a fô leg szel-
lem fi  lo zó fi  ai be ál lí tott sá gú és vi lág né ze ti irányzatosságú köz le mé nyek kö zött – leg alább is a ké sôb bi 
utó kor számára.8 Az zal, hogy Frege kö zöt tük lé pett föl, kö zös sé get vál lalt ve lük, mi köz ben sem mit 
sem en ge dett a szi go rú an tárgy sze rû gon dol ko dás igé nyé bôl. De gon do san ke rül te az olyan ter mi nu-

6 Frege köz ben foly ton utal ar ra, hogy az iga zat vol ta kép pen nem tu laj don ság nak kell fel fog ni. Íme: „Az »igaz« 
szó je len té se egye dül ál ló an sa já tos nak lát szik. Va jon itt nem va la mi olyan nal van dol gunk, amit az egyéb ként 
meg szo kott ér te lem ben nem ne vez he tünk tu laj don ság nak? E ké tely el le né re egy elô re a nyelv hasz ná la tot kö vet ve 
úgy fe je zem ki ma gam, mint ha az igaz ság tu laj don ság vol na, amíg va la mi ide il lôb bet nem ta lá lok.” (G 345)
7 Idé zi Gün ther Patzig az ál ta la ki adott Frege-kötet be ve ze tô ta nul má nyá ban (Gottlob Frege: Logis che Unter suchun-
gen. Göt tin gen: Van den hoeck & Ruprecht, 1966. 5. o.).  
8 A fo lyó ira tot Patzig igy jel lem zi: „Kö te te i nek tar tal ma azt mu tat ja, hogy sok kal erô seb ben hat ben nük Fichte, mint 
Kant, több ben nük a né met, mint az ide a liz mus.” A fo lyó irat ban „ter mé sze te sen meg je len tek ki vá ló írá sok is…, de 
erôs ki sebb ség be szo rul tak a vi lág né ze ti bom baszt tal és a po li ti kai szi tu á ci ó ra ho má lyo san vo nat ko zó, a múlt bé li 
nem ze ti nagy ság ra hi vat ko zó szó no ki as ság gal szem ben. Frege dol go za tai eb ben a kör nye zet ben így ide gen nek 
hat nak a ma guk szi go rú tár gyi as sá gá val.” (Uo.) Te gyük hoz zá, hogy ma ga Frege nem érez te ezt az ide gen sé get: 
1919 vé ge fe lé be lé pett a Né met Fi lo zó fi  ai Tár sa ság ba, és 1923-ban a Beiträgében pub li kál ta „Gedankengefüge” 
cí mû dol go za tát. Hans D. Sluga ezek re a kö rül mé nyek re an nak bi zony sá gá ul hi vat ko zik, hogy nem tart ha tó M. 
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so kat, ame lye ket túl nyo mó an böl csész mû velt sé gû kö zön sé ge csak fél re ér te ne – pél dá ul a függ vény 
fo gal mát úgy épí ti föl, hogy köz ben egy szer sem em lí ti a „Function” szót: ol va só i nak ez nyil ván min-
den egye bet je len te ne, csak nem ma te ma ti kai függ vényt, vagy ha még is, úgysem tud nák, mi az. Az 
is jel lem zô, hogy az igaz ság ér ték fo gal mát csak a má so dik vizs gá ló dás vé gén ve ze ti be, még pe dig a 
ta ga dás ta ga dá sa elem zé sé nek sum má já ban, te hát a spe ku la tív né met gon dol ko dás szá má ra na gyon 
is is me rôs to posz pon tos je len té sé nek tisz tá zá sa ként. Hadd te gyem hoz zá, hogy mi vel ma gam is alap-
ve tô en fi  losz mû velt sé gû va gyok, ta lán job ban ér zé ke lem Frege e ma nô ve re i nek szán dé kát, mond hat ni 
di dak ti kai stra té gi á ját, mint ma te ma ti kai vagy ter mé szet tu do má nyos kép zett sé gû ol va sói.

En nek a stra té gi á nak azon ban az is kö vet kez mé nye, hogy Frege szö ve gé be be árad nak olyan to-
po szok, ame lye ket egyéb ként nem hoz na szó ba. Most a szö veg nek azt a for du la tát idé zem, amel  lyel 
Frege dek la rál ja a tisz ta gon do la tok té ren és idôn és szub jek tív igaz nak tar tá son kí vül, mind ezek 
fe lett fenn ál ló ho nát (G 353):

„Ein drittes Reich muß anerken nt wer den.”
El kell is mer ni egy har ma dik bi ro dal mat.
Har ma dik bi ro da lom: bal jó san hang zó ki fe je zés. Ter mé sze te sen csak szá munk ra, a ké sô utó kor 

szá má ra, akik e név vel óha tat la nul a ná ci re zsi met as  szo ci ál juk. Ta lán en nek akar ja ele jét ven ni a 
stan dard ma gyar for dí tás, ami kor e he lyen a „har ma dik tar to mány” ki fe je zést al kal maz za (LV 206). 
Nyil ván va ló, hogy mi as  szo ci á lunk ros  szul, nem Frege. De mi u tán ezt le szö gez tük, meg ál la pít hat-
juk azt is, hogy a „har ma dik bi ro da lom” olyan to posz, amely nek meg volt már a sa ját gör dü lé si 
se bes sé ge és irá nya, mi e lôtt még a nem ze ti szo ci a lis ta imázsközpont ban gel lert kapot t.9 És mi ért 
hig  gyük, hogy Frege, aki oly pon to san ér zé kel te a sza vak je len té sé nek sú lyát és irá nyát, ezen a 
dön tô pon ton csak úgy ta lá lom ra vá lasz tott?

Ad va van egy más tól el vá laszt va két vi lág, a kül sô és a bel sô. El kell is mer ni egy har ma di kat. Ezt a 
har ma di kat Frege már nem vi lág nak ne ve zi, ha nem bi ro da lom nak. Érez he tô a meg eme lés szán dé ka. 
A kü lönb ség sa já tos je len té sét és messze ható je len tô sé gét vi lá go san lát juk, ha ös  sze ha son lít juk Karl 
Pop per háro mosz tatú on to ló gi á já val, amely ki mon dot tan a Der Gedanke on to ló gi á já nak fel újí tott és 
fe lül vizs gált vál to za ta akart lenni.10 Pop per har ma dik ként is vi lá got mond: har ma dik vagy hár mas szá mú 
vi lá got. Szó vá lasz tá sá ba be le játsz ha tott – a má so dik vi lág há bo rú után va gyunk – a „har ma dik bi ro da-
lom” ki fe je zés komp ro mit tá ló dá sa, de alig ha ez volt a dön tô. Ha nem az, hogy el ma rad jon az a bi zo nyos 
meg eme lés. Frege har ma dik ja nem e vi lág ból va ló. Ahogy ô fe je zi ki: van, de nem va ló sá gos, lét, de 
nem tör té nés. Ezt a transz cen den ci át ve szi cél ba Frege szó vá lasz tá sa, ezt ik tat ja ki a Pop pe ré.

Dum mett té zi se, mi sze rint Frege egy meg le he tô en szél sô sé ges on to ló gi ai re a liz mus párt ján állt vol na a né met 
fi  lo zó fi  á ban ural ko dó ide a liz mus sal szem ben. Sluga sze rint Frege re a liz mu sa az is me ret el mé let re kor lá to zó dott,
fi  lo zó fi  á ját mint a transz cen den tá lis ide a liz mus egy vál to za tát ért het jük meg. Vö. Hans D. Slu ga: Got t lob Frege.
Lon don: Rout ledge & Kegan Paul, 1980. Az itt em lí tett kö rül mé nyek re: 59–60. o.
9 Jean F. Neu rohr a ma ga em pa ti kus, de fi  no man tá vol ság tar tó mód ján így ír ja le a „das Reich” szót kö rül ve vô asszo-
ci á ci ós me zôt: „...ez a szép kel ta ere de tû szó a né met nyelv ben szak rá lis és val lá si csen gé sû. Ta lál ko zik ve le az 
em ber a Bib li á ban és a min den na pi imá ban: Jöj jön el a Te or szá god [Dein Reich kom me]. Má gi kus va rázs len gi kö rül. 
Em lé ke zet be idé zi a Szent Ágos ton tól meg ál mo dott Civ i tas Deit, a 800. ka rá cso nyi csá szár ko ro ná zást, az Ot tó kat, 
Bar barossát és Habs burg Ru dol fot. Ha ki ej tik, a Raj na-men ti cso dás dó mok rém le nek föl, Rothen burg pol gár há zai, a
nürn ber gi mes ter dal nok ok, a cé hek, Marien burg és a né met lo vag ren dek, Lü beck és a Hansa ha tal ma, Lu ther a worm-
si bi ro dal mi gyû lé sen, el va rá zsolt szá za dok ké pes köny ve.” (Der Mythos vom Drit ten Reich. Zur Geis tes geschichte 
des Nation al sozial is mus. Stutt gart: Cot ta, 1957. 21–22. o.) Frege szö ve gé ben ter mé sze te sen a „Reich” szó hoz nem 
já rul sem mi ké pes könyv sze rû, plá ne nem va rázs la tos ság. De on to ló gi ai és lo gi kai kitün tettség na gyon is. 
10 „Ha a »dol go k« – fi  zi kai tár gyak – vi lá gát ne vez zük az el sô vi lág nak, a szub jek tív ta pasz ta la tok (mint a gon dol ko-
dá si fo lya ma tok) vi lá gát a má so dik vi lág nak, ak kor a ma gán va ló té te lek vi lá gát a har ma dik vi lág nak ne vez het jük. 
(…az utób bit ne vez te oly kor Frege a »har madik biro dalom nak«.)” Karl Pop per:, Unend ed Quest. An Intel lec tu al 
Auto bi og ra phy. Fontana/Collins, 1976. 181. o. Pop per itt a „third realm” for dí tást al kal maz za: en nek a ki fe je zés nek 
az an gol ban nin cse nek olyan kon notá ciói, mint né met meg fe le lô jé nek, de Pop per így is al kal ma sabb nak ta lál ta 
he lyet te a „world” szót. 
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A „har ma dik bi ro da lom” to po sza az Is ten or szá ga-kép zet egy vál to za ta ként szü le tett, an nak mond-
hat ni konk re ti zá lá sa a trinitás tan je gyé ben. Ez a kép zet Joachim da Fiore (1132–1202) ne vé hez köt he tô, 
és az ôt kö ve tô fe ren ces spi ri tu á lis moz ga lom hoz, amely az Atya és a Fiú után a Szent lé lek or szá gá nak 
el jö ve tel ében vár ta e vi lág tör té né se i nek vé gét és betetôzését.11 A har ma dik bi ro da lom te hát a Szel lem 
bi ro dal ma; és Frege is így ír ja le: nem a szel le me ké, ha nem a Szellemé.12 Ez az egyes szám ban ál ló 
szel lem a szi go rú tu do má nyok szel le me, de hi ba vol na, ha ezt ki zá ró el len tét be akar nánk ál lí ta ni a 
val lá sok spi ri tu a li tá sá val. A Der Gedanke egy má sik he lyén Frege nagy nyo ma ték kal eme li ki, hogy a tu-
do má nyos szel lem osz to zik va la mi olyan ko moly ság ban, amely nél kül nincs val lás vagy er kölcs sem. 

Új ra mon dom, hogy ma gá ban a szö veg ben mind ezek csak a pe ri fé ri án fel tû nô és to va tû nô je-
len té sek; sza vak ban rög zít ve óha tat la nul meg vál to zik az op ti ká juk. De tû nô ár nyak ként még is ott 
van nak, és bi zo nyo san nem Frege szán dé ka el le né re va ló, hogy fel ne szel jünk rá juk.

Így meg em lí tem, hogy e to posz nem csak mil le ná ris táv lat ban és nem csak eszka tologikus-üdv-
történeti di men zi ó ban kap ki csen gést, ha nem sa já to san né met tör té nel mi táv lat ban is. E „né met 
jel leg” sze rint az el sô két bi ro da lom, amely hez a har ma dik kap cso ló dik – akár a ta ga dás ta ga dá sa 
sé má já ban el gon dol va, szin té zis ként – a kö zép ko ri Né met-ró mai Szent Bi ro da lom és a né met egy sé-
get meg te rem tô mo dern, XIX. szá za di Né met Bi ro da lom. Ez a kép zet a hú szas évek ben ki bon ta ko zó, 

„kon zer va tív for ra da lom nak” ne ve zett szel le mi moz ga lom ban volt ott hon; leg ne ve ze te sebb ki fej té se, 
Moeller van den Bruck Har ma dik Bi ro da lom cí mû köny ve 1923-ban je lent meg, de szü le té si he lye a 
vi lág há bo rú vé gi erôs meg ren dü lés ben és erôs váradal mak ban ke re sen dô. 

TÖ MEG MOZ GÁ SOK

Frege Har ma dik Bi ro dal ma ka te go ri ku san kí vül van a tör té né sek vi lá gán, s ezért úgy tûn het, eb be 
az ös  sze füg gés be nem von ha tó be. A Der Gedanke vé gén azon ban Frege ép pen ar ról ír, ho gyan 
foly hat nak és foly nak be az idôt len gon do la tok a va ló sá gos vi lág ala ku lá sá ba. Az ál tal, hogy az 
em be rek meg fog ják vagy meg ra gad ják, és igaz nak tart ják ôket. Frege a kö vet ke zô pél dát hoz za 
er re, s pró bál junk meg sze münk sar ká ból fi  gyel ni an nak pe ri fé ri á já ra is. „Ha pél dá ul fel fo gom 
azt a gon do la tot, ame lyet a Pi ta go rasz-té tel ben mon dunk ki, ar ra az kö vet kez het, hogy igaz nak 
is me rem el, s az tán al kal ma zom is, ami kor tö me gek gyor sí tá sát esz köz lô dön tést ho zok.” (G 
361–362.) Alig ha nem a lej tô re vagy más egy sze rû gép re és fi  zi kai tes tek re kell gon dol nunk, egy-
szó val me cha ni kai al kal ma zás ra. Vagy nem csak ar ra? Frege így foly tat ja: „Tet te in ket így szo kás 
sze rint gon dol ko dás és íté lés ké szí ti elô. És a gon do la tok így köz vet ve hat hat nak a tö meg moz gá-
sok ra.” Hadd em lít sem meg, hogy a stan dard ma gyar for dí tás ban itt „fi  zi kai tö me gek moz gá sa” 
áll. (LV 216.) A „fi  zi kai” jel zôt a for dí tás ik tat ja be, az ere de ti ben nem sze re pel. Ez a meg szo rí tás 
nyil ván nem alap ta lan, de kér dés, kel l-e pon to sab ban fo gal maz ni, mint Frege, s ki zár ni azt, amit 
az ere de ti meg en ged: hogy em ber tö me gek moz gá sát is hoz zá ért sük. Sôt a „Massenbewegung” 
egye ne sen tö meg moz gal mat is je lent het. Le het, hogy ez fél re ér tés vol na, de az is le het, hogy 
Frege ép pen ezt akar ja tô lünk. Ami tény, hogy nyom ban a kö vet ke zô mon dat ban ô ma ga vált át 
eb be az ad hominem di men zi ó ba: „Az em ber nek em ber re va ló ha tá sát több nyi re gon do la tok 

11 Vö. Karl Löwith: Vi lág tör té ne lem és üdv tör té net. A tör té ne lem fi  lo zó fi a te o ló gi ai gyö ke rei. Ford. Bo ros Gá bor és 
Mik lós Ta más. Bu da pest: At lan tisz, 1996. VIII. fe je zet (Joachimról); Füg ge lék I. (Joachim ta ní tá sa a né met tör té ne-
lem fi  lo zó fi  á ban, Less ingtôl Nietz sché ig és Moel lerig).
12 Ez a mon dat csak né me tül vol na iga zán evi dens – mond hat ni, meg té vesz té sig evi dens. „Is ten or szá ga” ugyan is 
né me tül Gottes Reich, „Szent lé lek” pe dig der heilige Geist. Ami pe dig Frege szem be ál lí tá sát il le ti, an nak a Der 
Gedanke kon tex tu sá ban ha tá ro zot tan van egy olyan ár nya la ta is, ame lyet ma gya rul így ad hat nánk vis  sza: nem a 
– szub jek tív – el mék (Geister), ha nem az – ab szo lút – szel lem (Geist).

Világosság
2002/4–5–6–7

Farkas Já nos

László: Az igaz lét



76

T ö r t é n e l e m f i l o z ó f i a

köz ve tí tik” – ír ja, s ki csit odéb b: „A vi lág tör té ne lem nagy ese mé nyei ho gyan más ként jö het tek 
vol na lét re, mint gon do la tok köz lé se ré vén?”

Hadd ál lít sam e mel lé a né met fi  lo zó fi  ai pub li cisz ti ka egy ko ráb bi ke le tû to po szát: „…az el mé let 
is anya gi erô vé vá lik, mi helyt a tö me ge ket meg ra gad ja. Az el mé let ak kor ké pes a tö me gek meg ra-
ga dá sá ra, ha ad hominem de monst rál, és ak kor de monst rál ad hominem, ha ra di ká lis lesz.” 13 Ezek 
a so rok nem sok kal Frege szü le té si éve, 1848 elôtt íród tak, mely év szám ter mé sze te sen más ról is 
ne ve ze tes. A Marx ál tal hir de tett fi  lo zó fi  ai ra di ka liz mus nyíl tan egy ra di ká lis de mok ra ta for ra da lom 
tü rel met len sür ge té se volt. Frege szö ve gé nek hát só ud va rá ban a kon zer va tív for ra da lom rém lik föl. 
Tûz és víz. De fi  gye lem re mél tó, hogy ez az el len tét két en  nyi re ha son ló szer ke ze tû, pont ról pont-
ra ös  sze vet he tô to posz ban jut ki fe je zés re. Nem hi he tô, hogy Frege is mer te vol na az idé zett Marx 
szö ve get, plá ne nem, hogy ar ra refl  ek tált. A ko in ci den cia ma gya rá za tát in kább ott ke res ném, hogy 
mind ket te jük fi  lo zó fi  ai is ko lá ja a klas  szi kus né met ide a liz mus volt, mind ket ten az on nan ta nult esz-
mé ket radikalizálták, ki-ki a ma ga mód ján.

De ta lán meg koc káz tat ha tunk egy ol dal pil lan tást is, ha nem is Marx ra, de a ne vé vel fel lé pô és a 
Reich meg dön té sé vel fe nye ge tô moz ga lom ra. Frege egy újab b, a Der Gedanke utol só pél dá ját idé-
zem: „Men  nyi re más fo lya mat egy ka la pács át nyúj tá sa, mint egy gon do lat köz lé se! A ka la pács az 
egyik ha tal mi te rü let rôl át megy a má sik ba, meg ra gad ják, köz ben nyo mást szen ved, et tôl sû rû sé ge, 
ré sze i nek el he lyez ke dé se itt-ott meg vál to zik. Mind eb bôl a gon do la tok nál sem mi sinc s. ([…)] Itt nincs 
meg az, amit a ter mé sze ti tör té nés ben min de nütt fel is me rünk: a köl csön ha tás. A gon do la tok nem 
egé szen va lót la nok, de va ló sá guk egé szen más faj ta, mint a dol go ké. És a va ló ság ra a gon dol ko dók 
tet te ál tal hat nak, anél kül ha tás ta la nok vol ná nak, leg alább is amennyi re át tud juk lát ni.” (G 362.) Ez 
ma rad te hát: a szi go rú an ra ci o ná lis rend és mér ték a vi lá gon kí vül, és a gon dol ko dó, aki va la mit el 
tud kap ni be lô le, és ak kor az igaz még meg is tör tén het.
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13 Karl Marx: A he ge li jog fi  lo zó fi a kri ti ká já hoz. Be ve ze tés. In: Karl Marx és Friedrich En gels Mû vei, I. kö tet. Kos suth, 
Bu da pest, 1957. 384–385. o.


