
A személy
ontodinamikája
Út egy perichoretikus metafizika felé

„[F]ölkel az ősz,
és lopni lopakszik az éjben.”
(Radnóti Miklós: Éjszaka)

„[A]mikor az utolsó lélegzetvétellel végignézel
a világon, minden végtelenül lelassul.

A vonalakat elmossa a mutatkozás.
Ahogy figyelsz, a hideg egyre lejjebb halad,

a szemed nedvesedik, és csak vársz, vársz… és vársz.”
(Anon: A fiatal N. Bruhns halála)

A metafizikai kérdések hátterében egy mély szakadék húzódik,
amelyet egy sajátos határtapasztalat közvetít az ember felé: az igaz-
ság tapasztalata, amikor feltárul a felszín és a mélység döbbenetes,
minden létezőben és életmozzanatban ott rejtőző különbsége. Ebben
a feszültségben a dolog valósága egy pillanatra semmivé teszi vagy
elmélyíti mindazt, amely addig ilyen vagy olyan formában mutatta
magát. A feszültség áthatol az emberen, és olyan erővel tölti fel éle-
tének dinamikáját, amely — akárcsak Madách Ádámját — egészen e
szakadék pereméig lendíti. Ami innen kirajzolódik, végtelenül gyö-
nyörű vagy végtelenül elviselhetetlen — olykor egyszerre mindkettő
—, olyasmi, amely az adott dolgot átható létezés teljességére utal.
Határtapasztalatok nélkül, illetve a dolgok határainak tapasztalata
nélkül semmiről sem tudunk a maga valóságának és e valóság tel-
jességének megfelelően gondolkodni — amennyiben ez egyáltalán
lehetséges, hiszen nehéz fogalmat alkotni egy olyan történésről,
amelyet az ontologikai határok képlékenysége és mozgása jellemez.
Az alany intenzív jelenléte nélkül azonban bármilyen tevékenység,
élmény vagy találkozás — legyen az hétköznapi vagy egészen ki-
vételes — megreked a szokásos vagy célszerű módon kezelt szituá-
ciók szintjén. Ezért nem meglepő, ha éppen azokban a ritka pilla-
natokban találkozunk a valósággal, amikor feltárul mindaz, ami az
átlagos életkezelési stratégiák során a háttérben marad. Ami ekkor
történik, mindent meghatározhat.

MAKAI PÉTER

1972-ben született Deve -
cser ben. Filozófus, író. Leg-
utóbbi írását 2012. 2. szá-
munkban közöltük.

Az itt közölt rövid tanul-
mány nemcsak önszemlé-
letünk vonatkozásában fo-
galmaz meg lényeges
állításokat — amennyiben
hozzájárul a személy lété-
nek megértéséhez —, ha-
nem egy új metafizikához
vezető út fontos gondolati
állomása is. Arra kérem az
olvasót, akár kritikus, akár
tapintatos hozzáállást ta-
núsít e sorok tartalmával
szemben, mérlegelje an-
nak a gondolkodásmód-
nak a jelentőségét, amely
azáltal teszi lehetővé a lá-
tás módjának vagy tartal-
mának átalakulását, hogy
saját érvényes alapjait is
időről időre kérdés tárgyá-
vá teszi. — Továbbá ezúton
is szeretnék köszönetet
mondani Gáspár Csaba
Lászlónak támogató fi-
gyelméért. (A szerző.)
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A filozófiai gondolkodás hangsúlyos feladata, hogy túlhaladjon azo-
kon a protoevidenciákon, amelyeket a dolgok ismétlődő együttállása
és egymásra következése feltételez, vagy amelyek ott állnak minden
rögzülő szokás és fogalmi séma mögött — ami nemcsak a gondolko-
dás módját vagy a tapasztalat jellegét, de a tapasztalható és elgondolható
dolgok körét is behatárolja. Az alapvető filozófiai nehézséget nem is el-
sősorban az ismeretek igazolásának módja, illetve a megfelelő meto-
dika kidolgozása jelenti — amiként azt például René Descartes vagy
Edmund Husserl esetében látjuk —, hanem hogy egyáltalán rátalál-
junk azokra a létállításokra („ez így van”, „az nem úgy van” etc.), ame-
lyek adott esetben saját szemléletmódunk fundamentális bizonyos-
ságaiként funkcionálnak.1 Nem véletlen, hogy a gondolkodás
történetében a létező módszerek ellenére viszonylag ritkán fordulnak
elő paradigmatikus fordulatok. A módszerek ugyanis már egy adott
ontologikai háttérrel rendelkező szemléletmód függvényei. Ezt az
ontologikai hátteret azonban a maga egészében szemlélni nem könnyű
feladat, mivel a transzcendentális differencia mindkét oldalán — más-
ként: az intencionális mező mind alanyi, mind tárgyi pólusán — elő-
fordulhatnak olyan „vakfoltok”, amelyeket aktuálisan nem észlelünk.

Ezért is megrendítő pillanat, amikor megvalósul, és ezen keresztül
felismerhetővé és átélhetővé lesz az az egység, amelyet a személy, az
igazságnak megfelelően, önmaga valóságával azonosít. Ez az egység
azonban, mint az ember önazonossága, többnyire részleges, minthogy
a személy általában közelebb vagy távolabb van attól, hogy önmaga
legyen, és így az legyen, aki. Az időben kibontakozó törekvések len-
dülete az azonosság hiányából következik, miközben nem egészen
helyénvaló „azonosságról” beszélni egy olyan esetben, amikor az élet
dinamikája olyasmi felé halad, amely se a gondolkodás, se a valóság
rendjében nem rendelkezik határozott alakkal, és így nem teljesen el-
gondolható vagy valóságos. Részben egy olyan, időben kibontakozó
folyamatról van szó, amely az embert — társadalmi szerepein, lelki
élményein, gondolati tartalmain, végrehajtott tettein vagy elbeszélt
történetein keresztül — önmagához közvetíti. Ekkor azonban magá-
nak a folyamatnak az egységéről van szó, egyfajta kontinuitásról,
melynek során a változó emberi lét felveszi, pontosabban felveheti a
maga határozott és személyes alakját — legyen ez az önmagáról való
tudat ideális vagy az önmagához viszonyuló létezés reális, de min-
denképp egyedülálló alakja. A szerepek elsajátíthatók, az élmények
átélhetők, a gondolatok felfoghatók és a történetek elbeszélhetők, de
ettől az emberi lét nem feltétlenül mutat fel egységes jelleget. Inkább
azt mondjuk, hogy az ember a létezés alakváltozásainak közép-
pontjában álló lény, aki ritka pillanataiban e létezést, mindenféle
adottságok birtokában, a sajátjának érzi vagy gondolja.

A személy identitásának problémája — vagyis az a kérdés, hogy
mennyiben azonos az ember önmagával, illetve miben áll ez az öna-
zonosság — tulajdonképpen a személy valóságának függvénye, más szó-
val elválaszthatatlan attól a metafizikai kérdéstől, hogy ki ő a maga va-

1A filozófia nem állítások
tapasztalati igazolásával

vagy cáfolatával foglal -
kozik, de a szemantikai

tartalmak és logikai
összefüggések pontos

rögzítése sem fedi le
ennek a gondolkodás -

módnak a sajátos jellegét.
Ha a nyelvi horizont

felől közelítjük, akkor arra
keres választ, hogy egy
adott állítás — például:

„a Nap körül kering a Föld”
— miféle jelentőséget és

értelmet hordoz azon
egész vonatkozásában,

amely az emberi gon -
dolkodás és tapasztalat

számára feltárul, továbbá
hogy a személy léte és

tevékenysége miként
hozható összhangba az

ebből következő
igazsággal.
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lóságában, ki az az „önmaga”, aki az azonosíthatóság mértékét képe-
zi. Ha egyedülállósága alapvető, akkor mindig a konkrét személy
leírásához kell fordulnunk, aki azonban épp egyedisége, közölhe-
tetlen és dinamikus volta okán válik megközelíthetetlenné. Apo re -
tikus helyzet ez, de mégsem teszi lehetetlenné azokat a gondolati uta-
kat, amelyek a lényeges jegyek azonosításán keresztül vezetnek el
a személy metafizikai lényegének meghatározásához, vagy legalábbis
ontodinamikájának megértéséhez. Ellenkező esetben azt kellene fel-
tételeznünk, hogy a gondolkodó és tapasztaló ember nem képes a va-
lóság megközelítésére, beleértve akár önmaga valóságát is. Ugyanakkor
a személyfogalom hagyományos definícióinak pontos elemzése nél-
kül is látható, egyáltalán nem világos, miben is áll az a magasabb ren-
dű ontologikai egység, amely a személy létének integritását biztosít-
ja, és amely egyben képes magába fogadni valóságának egészét.2

A személy a létezés egy különleges módja: olyan gazdagon tárul fel
előtte a mindenség mind horizontális, mind vertikális irányban, hogy
számára a lét egységesíthetetlen és integrálhatatlan alakzattá „szer-
veződik”. E kifejezés azonban két okból sem egészen pontos: (α) egy-
részt itt nem az alanyi oldalon zajló strukturálódási folyamatról van
szó, hanem arról, hogy a lét egységesíthetetlen volta viszonylagossá
tesz vagy leépít minden olyan kategoriális sémát és tapasztalati hát-
teret, amely a világhoz történő közeledés során az ember rendelkezé-
sére áll — legyen szó adott esetben önmaga benső világáról; (β) más-
részt az efféle események ontodinamikai jelleggel bírnak, azaz a
létezés rendjét megrajzoló ontologikai határokat rendezik át, és ezzel
nemcsak a személy mentális, de ontikus státusára is kihatnak; aki
emiatt időről időre áttöri az ontologikai választóvonalakat.

Minél magasabbra lendül egy létezési forma, és minél intenzívebb
módon nyit a tárgyi póluson megjelenő másik felé, annál hangsú-
lyosabb ontodinamikai hatások alá kerül, és annál inkább kirajzo-
lódik előtte a korábban említett szakadék „önmagán” belül is. Ezért
a személy létét belső törések tagolják. Néha „átrepül” a szakadék fö-
lött, leginkább azonban visszahátrál a létezés elviselhető, élhető és
egységesnek képzelt formáihoz. Azokhoz a formákhoz, amelyek el-
takarják a törések vonalát. A határhelyzetek és az elmélyült pillanatok
— például amikor önmagával kerül szembe vagy önmagát hagyja
el — feltárhatják előtte e szakadásokat, és azt az igazságot, hogy a
személy lényegében és egyidejűleg többes. Nem arról van szó, hogy
egyetlen emberi valóságban több személy létezne, hanem arról, hogy
a létezés személynek nevezett dinamikájához alapvető módon hoz-
zá van rendelve egy olyan, általunk hasadásnak nevezett jelenség,
amely kizárja, hogy a személy létét integrált vagy osztatlan egységként
szemléljük. Ez az egyedülálló valóság tulajdonképpen transzcendálja
létének szubsztanciális, individuális vagy identikus jellegét.3 Olyan
aktivitás kiindulópontja, amely arra irányul, hogy különböző lehet-
séges módokon önmaga létezésébe integrálja a másikat — legfőképp
azáltal, hogy felelősséget és áldozatot vállal érte. A mindenséghez ve-

2A nyugati gondolkodás
hagyományában,

elsősorban Manlius
Boethius (480–525/6)

meghatározásán keresztül
— „persona est naturae

rationabilis individua
substantia” (Contra

Eutychen et Nestorium) —,
a személyes lét három fő

meghatározó eleme:
a szubsztancialitás,

az individualitás és a
racionalitás. Lásd ehhez
Historisches Wörterbuch

der Philosophie.
(Szerk. Joachim Ritter,

Karlfried Gründer, Gottfried
Gabriel.) Schwabe Verlag,

Basel, 1971–2007,
Bd 6. 269–338.

3Ezen a ponton a testi
lét jellegzetességeiből

következő analógiák
(definitív határok,

numerikus és organikus
egység etc.) felmondják

a szolgálatot.
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zető út azonban — amelyet mindig konkrét tevékenységek, élmények
és találkozások sora közvetít — töréspontokat képez ebben a hát-
térben, de éppen ezek a törésvonalak rajzolják meg a személyesség
egyedülálló dinamikáját: „a lélek arcát”.

A lét sokféleségének és dinamikájának tapasztalatából kiinduló filo-
zófiai gondolkodás megtorpan a lét egységének állítása előtt, ami egy-
idejűleg megnyitja egy olyan gondolkodásmód lehetőségét, amely-
nek segítségével, statikus ontologikai állandók nélkül, pontosabban
le tudjuk írni a létezők változásának és egymásba hatásának — más szó-
val: perichorésisének (ógörög περιχορεύω igéből; eredetileg körtáncot
jár) — íveit. Ezt a megközelítést nevezzük perichoretikus metafizikának
— ahol az is megtörténhet, hogy a személy azonosságának születése
egy olyan pillanatba sűrűsödik, amelynek gyönyörűsége és fájdalma
egyaránt végtelennek tűnik. Bárki is várja őt ebben a pillanatban,
vagy bárhová is sodorja őt a történések lendülete.

Veszprém, 2012 ősze
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XVI. BENEDEK:
Isten velünk van minden nap
Gondolatok az év minden napjára

Kötetünk a pápa megnyilatkozásaiból készült válogatás. A naptári
esztendő minden napjára kínál egy-egy rövid, elgon dol kodtató
szöveget. Tekintetbe veszi a liturgikus évet, az egyes ünnepköröket,
illetve egyes szentek ünnepeit is. Így szegődik az olvasó útitársává:
naponta találunk egy rövid elmélkedést, aznapra szóló lelki táplá -
lé kot. A szövegek többsége most
ol vas ható először magyar
nyelven.

TIMOTHY RADCLIFFE:
Miért vagyok keresztény?

A világszerte ismert szerzőt már sokan ismerik a Miért járjunk
misére? című könyvéből, szeretik szellemes, olykor humoros

stílusát, szókimondó, közérthető fogalmazásait. Mostani
könyvének már a címe nekünk szegezi hitünk legradikálisabb

kérdését. Válasza: a keresztény életútnak világos célja van: Isten
felé tart. Válságoktól sújtott korunkban ez ad számunkra biztos

reményt, szabadságot, életörömet és bátorságot.
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