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Husserl egykori munkatÀrsa, Eugen Fink
id¢zte fel az idûs gondolkodÂnak a filozÂfiÀ-
hoz valÂ viszonyÀt jellemzû megfogalmazÀ-
sÀt, miszerint mindig is kezdûnek tartotta
magÀt a filozÂfiai k¢rd¢sek kidolgozÀsÀt ille-
tûen. Ezt az Ãjrakezdû ¢s Ãjrak¢rdezû, a k¢r-
d¢st mind tisztÀbban feltevû, illetve mindig
mÀs oldalrÂl k´zelÁtû beÀllÁtÂdÀst csak olyas-
valaki tekintheti hibÀnak, aki azt hiszi, hogy
a filozÂfiai k¢rd¢sfeltev¢sek valami v¢gsû
vÀlaszban lezÀrhatÂk. Ez¢rt fogalmazta meg
joggal Gadamer A HUSSERLI FENOMENOLñ-
GIA AKTUALITçSçRñL cÁmü tanulmÀnyÀban,
hogy AZ EURñPAI TUDOMçNYOK VçLSçGA °S A

TRANSZCENDENTçLIS FENOMENOLñGIA (a to-
vÀbbiakban KRíZIS) olyan dialÂgusk¢nt olvas-
hatÂ, amelyben Husserl ´nmagÀval szemben
¢l ellenvet¢sekkel, folyamatosan ellen¢rvek-
kel szolgÀl sajÀt r´gzÁtett, Àm teljess¢ggel
nem kiel¢gÁtû ÀllÀspontja ellen. A leg¢lesebb
ellenvet¢sek a mell¢kletekben talÀlhatÂk. Az
ÀllandÂ el¢gedetlens¢g a dolog k¢rd¢sess¢ge
irÀnti alÀzatbÂl fakadt.

A müvek nem zÀrultak le, Husserl el¢ge-
detlen volt a kidolgozÀssal, vagy ¢ppen egy
t¢ma kidolgozÀsa mÀs irÀnyba vitte el gondo-
latait. TalÀn ez¢rt vÀltak a legkompaktabbak-
kÀ ¢ppen a mell¢kletek, a t´red¢kek, ame-
lyekben egy k¢rd¢st a legnagyobb igyekezet-
tel vÀlaszolt meg.

Husserl sarkkutatÂnak tartotta magÀt (In-
garden eml¢kezû szavai szerint), akit a felfe-
dez¢s ´r´me, az Ãttalan utak bejÀrÀsa hajtott
elûre, egyben olyan felelûss¢ggel fell¢pû gon-
dolkodÂ volt, aki nem el¢gedhetett meg a c¢l
puszta kitüz¢s¢vel vagy azzal, hogy azt felelûs
gondolkodÂhoz m¢ltatlan eszk´zzel ¢rje el. A
bejÀrhatatlannak ¢s megk´zelÁthetetlennek
Át¢lt ter¡let felt¢rk¢pez¢s¢t tartotta mindig
szem elûtt.

A KRíZIS t¢mÀi nem elûzm¢ny n¢lk¡liek:
a filozÂfiai vÀlsÀg, mint az eurÂpai emberis¢g
kultÃrÀjÀnak vÀlsÀga, az objektivizmus ¢s
pszichologizmus elleni kritikai fell¢p¢s, az

idealizÀciÂkba veszû absztrakt tudomÀny kri-
tikÀja. A fenomenolÂgia szigorÃ tudomÀnyk¢nt
valÂ megalapozÀsÀnak programjÀt Husserl
sohasem adta fel. Ez pedig nem a filozÂfiai
rendszerekbûl, hanem a dolgokbÂl ¢s prob-
l¢mÀkbÂl indul ki (A FILOZñFIA MINT SZIGO-
Rö TUDOMçNY), ¢s c¢lja, hogy lehatoljon a
gy´kerekig, mindennek az eredet¢t vizsgÀlja.
àA filozÂfia azonban l¢nyege szerint az igazi kez-
detekrûl, az ûseredetekrûl, a rhizomata pantonrÂl
szÂlÂ tudomÀny.Ê Husserl megfogalmazÀsa az
empedokl¢szi elgondolÀst id¢zi. Empedok-
l¢sz 6. fragmentuma szerint ugyanis minden
n¢gyes gy´k¢rzetbûl tÀplÀlkozik, amelyeknek
neve a f¢nyt ¢s vilÀgot adÂ Zeusz, az ¢letadÂ
f´ld, H¢ra, Aidoneusz, a lÀthatatlan levegû ¢s
Nesztisz, a halandÂknak forrÀst adÂ, k´ny-
nyekbûl fakadÂ vÁz: àMert elûsz´r mindennek
n¢gy gy´ker¢t halld...Ê (ford. Steiger Korn¢l).
Husserl elgondolÀsÀra visszatekintve fogal-
mazta meg Otto P´ggeler egy 1994-es elû-
adÀsÀban (A FREIBURGI FENOMENOLñGIA) azt,
hogy minden l¢tnek ez a t´bbirÀnyÃ begy´-
kerezetts¢ge nem jelent egys¢ges eredetet,
hanem az elemek egymÀsnak szeg¡lû, egy-
mÀst ÀthatÂ folytonos kettûz´tts¢g¢t.

A fenomenolÂgia eredettudomÀny (Heideg-
ger), de sohasem jelenti valami v¢gsû ¢s tisz-
tÀn felmutathatÂ kezdet/eredet (vissza)ÀllÁtÀ-
sÀt. Azt sem jelenti, hogy a fenomenolÂgus
kevesebbel, mint az eredet mind tisztÀbb fel-
mutatÀsÀval be¢rhetn¢. A fenomenolÂgus ¢p-
pen ebben az eredetkeres¢stûl valÂ elfordu-
lÀsban v¢li felfedezni a filozÂfia ¢s k´zvetve
kora legjelentûsebb vÀlsÀgÀt: àA t¢telek Àt´r´-
kÁt¢se ä Árja a geometria kapcsÀn Husserl ä ¢s
az¢ a mÂdszer¢, hogy hogyan lehet mindig Ãj t¢te-
leket, Ãj idealitÀsokat logikailag konstruÀlni, t´ret-
len¡l folyhat, mik´zben nem ´r´kÁtûd´tt tovÀbb az
eredeti kezdetek, tehÀt minden tovÀbbi fejlûd¢s ¢r-
telemforrÀsai reaktivÀlÀsÀnak k¢pess¢ge. °pp az hi-
Ànyzik tehÀt, ami minden t¢telnek ¢s teÂriÀnak Ãjra
¢s Ãjra evidenss¢ teendû, ûsforrÀsszerü ¢rtelmet
adott, illetve kellett hogy adjon.Ê (II. 57. o.) Mind
erûteljesebb¢ vÀlik ez az ÀtfordulÀs, a logika
¢s tudomÀny k´z´tti viszony a feje tetej¢re
Àll. Ezt Husserl mÀr a FORMçLIS °S TRANSZ-
CENDENTçLIS LOGIKA bevezetûj¢ben megfo-
galmazta. A KRíZIS ennek a gondolatnak is
folytatÀsa. çm ez nem jelenti azt, hogy a fi-
lozÂfia a puszta visszafordÁtÀs Àltal a f¡gget-
lenedû ¢s objektivitÀsra t´rû tudomÀnyt a
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princÁpiumok ¢s normÀk logikai elûre r´gzÁ-
t¢se Àltal visszaszorÁthatnÀ, mint ahogy az
sem segÁt, ha a r¢gi rendszerekbûl indulunk
ki, ¢s mintegy azok àhibÀibÂlÊ tanulunk (v´.
I. 169. o.).

A filozÂfia mint fenomenolÂgia magÀnak
àa filozofÀlÀsnak a talajtalansÀgÀval szembesÁt
benn¡nketÊ. A vÀlasz, melyet ugyancsak nem
elûzm¢nyek n¢lk¡l Husserl megfogalmaz,
Ágy hangzik: àaz ÀllÁtÂlag teljesen ´nÀllÂ logika,
amelyet a modern formÀlis logikusok (m¢ghozzÀ va-
lÂban tudomÀnyos filozÂfia n¢ven) l¢trehozni v¢l-
nek mint valamennyi objektÁv tudomÀny egyeteme-
sen a priori alaptudomÀnyÀt ä nem egy¢b naivitÀs-
nÀl. EvidenciÀja n¢lk¡l´zi az egyetemes ¢letvilÀgi
a prioribÂl t´rt¢nû tudomÀnyos megalapozÀst, ame-
lyet azonban tudomÀnyos formÀban egyetemesen so-
ha meg nem fogalmazott, l¢nyegi tudomÀnyos Àlta-
lÀnossÀggÀ sohasem alakÁtott magÀtÂl ¢rtetûdû moz-
zanatok formÀjÀban ÀllandÂan felt¢telezÊ. (I. 180.
o.) Husserl nem tudomÀnyellenes, hanem
pusztÀn annak hely¢t prÂbÀlja meg Ãjra ki-
jel´lni, ¢s egyben a filozÂfia talajtalansÀgÀt
igyekszik megsz¡ntetni. NyilvÀnvalÂ, hogy
nem az olykor naiv tudomÀnykritika ¢rdekel
minket a mü olvasÀsakor, hanem az a rendÁt-
hetetlen¡l fenntartott ig¢ny, hogy a filozÂfiÀt
mint szigorÃ tudomÀnyt a helyzetre tekintet-
tel Àtfogalmazza, azaz az elûÁt¢leteket mind
sz¢lesebb k´rben le¢pÁtse. Ezzel nyÁlna meg
a lehetûs¢g, hogy az ¢letvilÀg naivitÀsa felvÀlta-
nÀ a filozÂfia naivitÀsÀt (v´. I. 84. o.), amelyet
az id¢z elû, hogy magunkra eszm¢l¡nk az
´sszeomlÀs, a tudomÀny ´sszeomlÀsa nyo-
mÀn (v´. I. 83. o.). A vÀlsÀg ¢rtelme kettûs:
nem pusztÀn negatÁv, hanem Ãjra¢p¡l¢s vagy
egy feled¢sbe ment eredendûbb mezû Ãjra-
fellel¢se. Igaza van Ferdinand Fellmannak,
aki 1995 november¢ben a trieszti egyetemen
tartott fenomenolÂgiakonferenciÀn azt mond-
ta, hogy inkÀbb az eurÂpai ¢letvilÀg krÁzis¢-
rûl, mintsem a tudomÀnyok krÁzis¢rûl van
szÂ. ValÂjÀban ez a kettû elvÀlaszthatatlan
egymÀstÂl. Erre a k´vetkeztet¢sre jutott mÀr
igen korÀn Husserl asszisztense, Martin Hei-
degger is A FENOMENOLñGIA ALAPPROBL°MçI

(1919ä1920) cÁmü elûadÀsÀban. Heidegger
egy¢rtelmüv¢ tette, hogy a tudomÀny ¢lette-
lenÁti az ¢letvilÀgokat, s a fenomenolÂgia iga-
zi pozitÁv funkciÂja nem lehet mÀs, mint
mindannak a megrendÁt¢se ¢s kiiktatÀsa, ami
magÀtÂl ¢rtetûdû ¢s lÀtszÂlag mÀsra nem szo-

rulÂ, azaz ´nmagÀnak el¢gs¢ges. A fenome-
nolÂgia fell¢p az abszolÃt racionalizmus ¢s a
jelent¢s¡ket vesztett irracionÀlis ûsszavak
hasznÀlata ellen, vagyis a filozÂfiÀra irÀnyulÂ
filozÂfiai foglalatossÀg ellen.

Az ´neszm¢l¢s, a filozÂfia ism¢telt fel- ¢s
megnyitÀsa az ¢let irÀnyÀban azt teszi k¢rd¢-
sess¢, ahogy az ¢n magÀt birtokolja (Selbst-
habe), s ezzel visszaveti oda, ahol àaz ¢letvilÀg
evidens adottsÀgÀnak tudomÀny elûtti l¢t¢rtelme Àl-
landÂan jelen vanÊ (I. 165. o.). A Heidegger
szÀmÀra oly fontos VI. LOGIKAI VIZSGçLñDçS-
ban Husserl mÀr kifejez¢sre juttatta, hogy
ami van (¢s mindig mint valami van, azaz az
evidencia egy el¢rt, beteljesedett fokÀn mu-
tatja meg a dolgot mint igazat), az nem a l¢t
a maga teljess¢g¢ben ¢s v¢gsû igazsÀgÀban.

Husserl àtiszta pozitivizmusaÊ az elûbb
emlÁtett mü szerint sohasem jelenti a tÀrgy va-
lÂsÀgos megl¢t¢t, de ami megjelenik, mind na-
gyobb vilÀgossÀggal teszi hozzÀf¢rhetûv¢ a
rÀirÀnyulÀsok eredm¢nyek¢pp a dolog inva-
riÀns l¢nyeg¢t, vagyis mind t´bb oldalrÂl k¢pes
a dolog megjelenni. Ebben a telÁtetts¢gben a
dolog az, ami, ez azonban nem zÀrja ki egy-
ben annak elvÀltozÀsÀt. A megjelenû, ami a
dolgot hozzÀf¢rhetûv¢ teszi, nem a dolog
mint puszta meglevû egyfajta tÀrgy ¢rtelm¢-
ben. De mind tisztÀbban Àll elûtt¡nk a dolog
a maga megjelen¢s¢ben mint nem mÀs, mint
ez a dolog. Az evidens jellege nem egyszerü-
en a dolog tÀrgyi mivolta, hanem àaz ´sszak-
tusok eredm¢nyek¢ppÊ tisztÀzott identifikÀciÂ ¢s
teljes¡l¢s. Az, hogy ez a dolog maga. Husserl
nem zÀrja ki az invariancia bûv¡l¢s¢t, amit
àZuwachs an F¡ll¢Ê-nek, a telÁtetts¢g n´veke-
d¢s¢nek nevez, azaz a dolog megjelen¢se r¢-
v¢n mind teljesebb jelent¢sbûv¡l¢st ¢s meg-
hatÀrozottsÀgot tapasztalunk. A fenomenolÂ-
gia nem akarja a dolgot magÀt vonatkozÀsai-
tÂl mentesen kiÀllÁtani, c¢lja inkÀbb az, hogy
visszaÀllÁtsa rejtett (jelent¢s)vonatkozÀsainak
rendszer¢be. Abban ugyan DerridÀnak igaza
van, hogy a hangsÃly hol a struktÃrÀra, hol
pedig a genezisre esik, a kettût m¢gis egy¡tt
kell lÀtnunk, hiszen Husserl vilÀgossÀ teszi
mÀr az 1908-as jelent¢stanrÂl szÂlÂ munkÀ-
jÀban (amit Derrida Husserlrûl szÂlÂ müvei-
nek ÁrÀsakor m¢g nem ismerhetett), hogy ha
azt mondom, NapÂleon, vagy azt mondom,
àa j¢nai csata gyûzteseÊ, akkor jÂllehet egy ¢s
ugyanazon szem¢lyt hozom szÂba, m¢gsem
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ugyanazt mondom ki. NyilvÀnvalÂ a k¡l´nb-
s¢g a megnevez¢sre ker¡lû dolog ¢s ak´z´tt,
ahogy azt itt kimondjÀk. A megc¢lzott dolog
nem minden vonatkozÀsa evidensen adott, a
dolog a megnevez¢s ¢s àaz ¢ppen evidensen
vanÊ metsz¢s¢ben sz¡letik, azaz struktÃra ¢s
genezis Àthatja egymÀst. A àdas Gemeinte ist
das KategorialeÊ kijelent¢s vilÀgossÀ teszi, hogy
az, amit pusztÀn v¢ltem vagy elgondoltam,
evidensen mint igaz van, vagyis Heidegger-
nek az 1925-ben Marburgban tartott, az idû-
fogalom t´rt¢net¢t elemzû elûadÀsa szerint
belÀtÀst nyerek abba, hogy a dolog Ágy ¢s
nem mÀsk¢nt van. (Heidegger ebben az elû-
adÀsÀban tÀrgyalta elûsz´r behatÂan a kate-
goriÀlis szeml¢let husserli elgondolÀsÀt.) Az
evidencia itt mint igaz viszonyulÀs mutatkozik,
ahogy a dolog a rÀirÀnyulÀsban elgondolt ¢s
szeml¢lt k´zti viszonyban mint igaz mutatko-
zik. A kategoriÀlis szeml¢letben rejlû l¢tvonat-
kozÀs az igaznak v¢lt l¢tszerü gyarapodÀsÀt je-
lenti, vagy Heidegger elûbb emlÁtett elûadÀsa
szerint: àDer Wahrverhalt besteht also, er ist
wahr.Ê A dolog nem magÀnvalÂsÀga szerint
igaz, hanem Ágy igaz, ebben a vonatkozÀsban
igaz, mint a dolgot igaz mivoltÀban el¢nk Àl-
lÁtÂ igaz, vagyis ahogy a dolog most Àll (Sach-
verhalt), mint igaz van, tovÀbb nem bûvÁthe-
tû, s Ágy evidensen adott ¢s megragadott.

Ernst Tugendhat a husserli ¢s heideggeri
igazsÀgfogalmat tÀrgyalÂ kitünû k´nyv¢ben
vilÀgossÀ teszi, hogy Husserl az evidenciar´g-
zÁt¢stûl az evidenciatisztÀzÀs irÀnyÀban moz-
dult el, ¢s ez eredm¢nyezte az ontolÂgiai di-
menziÂ megnyÁlÀsÀt, az pedig megteremtette
az intencionÀlis rÀirÀnyulÀsban v¢lt dolog s az
àahogy a dolog vanÊ k´zti jÀt¢kteret. Azaz àa
vissza a dolgokhozÊ fenomenolÂgiai prog-
ramja ´r´k k´zelÁt¢s, amit semmik¢pp sem
szabad puszta relativizmusnak tartanunk.
Husserl ¢vekkel k¢sûbb a FORMçLIS °S

TRANSZCENDENTçLIS LOGIKA cÁmü müv¢nek
bevezetûj¢ben Árta, hogy a rÀeszm¢l¢s/kijÂza-
nodÀs (Besinnung) olyan kÁs¢rlet, ami Àltal a
pusztÀn v¢ltet ¢s elûfelt¢telezettet, a homÀ-
lyosan elûtt¡nk lebegû ¢s nem egy¢rtelmüen
megc¢lzott ¢rtelmet Àtvezetj¡k a tiszta lehe-
tûs¢g evidenciÀjÀba (ami nem a dolog ma-
ga!), s ezÀltal egy eredendûbb ¢rtelemfeltÀrÀs
(urspr¡ngliche Sinnesauslegung) irÀnyÀban
mozdulunk el. HangsÃlyozzuk, a dolog ere-
dendûbb ¢rtelme csak annyit jelent, hogy k¢-
pesek vagyunk mindinkÀbb vilÀgossÀ tenni,

hogy van ¢s hogy Ágy is van a dolog, de nem
azt, hogy mi maga a dolog.

Gadamer A FENOMENOLñGIAI MOZGALOM-
rÂl szÂlÂ ÁrÀsÀban utalt arra, hogy az ¢rv¢-
nyess¢g felf¡ggeszt¢se, az ¢rdek gÀtlÀs alÀ vo-
nÀsa, r´viden a kijÂzanodott megfontolÀs
nem teremt valami Ãj tÀrgyiassÀgot, hanem
a l¢t¢rv¢ny semmÁt¢se Àltal annak a lehetûs¢g¢t
teremtj¡k meg, hogy ¢rts¡k, mi is a dolog.
(Husserl az ELSý FILOZñFIA cÁmü elûadÀsÀ-
ban àNichtigkeitsstrichÊ-rûl szÂlt, azaz egy vo-
nÀssal semmiss¢ tesz¡nk, de nem megsemmi-
sÁt¡nk.)

Joggal k¢rdezhetj¡k, hogy nem jÀrult-e
Husserl maga is hozzÀ ahhoz, hogy a v¢gsû
¢szc¢lok filozÂfiÀja t´bb¢ nem tarthatÂ fenn
a szÀmunkra, s bizonyos szempontbÂl a vÀl-
sÀgra adott vÀlasz m¢g inkÀbb n´velte a
bizonytalansÀgot. A vÀlaszt megelûlegezve,
amit a KRíZIS olvasÀsa megerûsÁt, nevezete-
sen, hogy Husserl ¢ppen azzal felelt meg leg-
inkÀbb kitüz´tt programjÀnak, hogy a radi-
kÀlis, az eg¢sz ¢letvilÀgot mint evidens adott-
sÀgot ¢rintû redukciÂval mindenfajta filozÂ-
fiai naivitÀst szkepszissel szeml¢lt. Ez a radi-
kÀlis le¢pÁt¢s az Ãjrafel¢pÁt¢s lehetûs¢g¢t fog-
lalta magÀba, s egyben azt, hogy a magÀt
megt¢vesztû talajtalan racionalizmust àÃj ala-
pokraÊ helyezze.

Egy Àlom k¢ts¢gtelen¡l v¢get ¢rt (v´. II. 249.
o.), s elj´tt a kijÂzanodÀs pillanata, a filozÂfia
sz¡ks¢gess¢g¢nek pillanata, amely sorÀn ki-
jÂzanodva az univerzÀlis filozÂfia tarthatatlan
´nnemz¢s¢tûl elfordult ¢s az univerzÀlis
szkepszis, a l¢t¢rv¢nyess¢g ÀllandÂ felf¡g-
geszt¢se fel¢ fordult. A kijÂzanodÀs ¢ber l¢t
¢s meg¢rtett l¢t, annak meg¢rt¢se, ahogy mi
vagyunk, ahogy mÀsokkal egy vilÀgot meg-
osztunk, s ahogy ez a vilÀg minket ´vez. A
KRíZIS ebbe a roppant dimenziÂba kÁnÀl be-
tekint¢st.

N¢zz¡k a mü egy figyelemre m¢ltÂ hely¢t,
ahol Husserl az eredeti ¢rtelemk¢pzûd¢s
probl¢mÀjÀt tÀrgyalja. Az Ãjabb kritikÀk elle-
n¢re sem kell elfogadnunk, hogy itt valami-
f¢le ¢rtelemrestitÃciÂrÂl lenne szÂ, sokkal in-
kÀbb a teljesÁtm¢nyekben rejlû ¢rtelembûv¡-
l¢srûl, amely nem zÀrja ki, hogy az is vilÀgos-
sÀ vÀlj¢k, mi mÂdon sz¡letett ez ¢s ez az ¢r-
telem, hogy ideÀlis esetben azt mondhassuk,
ennek ez ¢s ez az ¢rtelme: àAz ¢rtelemk¢pzûd¢s
intencionÀlis eredet¢re ¢s egys¢g¢re visszavezetni
valamit ä ez a forrÀsa annak az ¢rthetûs¢gnek,



amely, ha egyszer el¢rt¡k (ami persze ideÀlis eset),
nem hagy megvÀlaszolatlanul egyetlen ¢rtelmes k¢r-
d¢st sem. De el¢g csupÀn komolyan ¢s valÂban visz-
szamenn¡nk valamely Ïk¢szen levûtûlÎ annak in-
tencionÀlis eredet¢hez, s mÀris, igaz, csak viszony-
lagos, Àm hatÂk´r¢n bel¡l m¢gis valÂdi meg¢rt¢sre
jutunk a mÀr feltÀrt r¢tegeket ¢s a benn¡k megtes-
tes¡lû teljesÁtm¢nyt illetûen.Ê (I. 212. o.) Ez az ¢r-
telemfeltÀrÀs, mint Husserl hangsÃlyozza, Àl-
landÂan vÀltozÂ ¢n- ¢s tÀrgypÂlust foglal ma-
gÀba, hiszen minden ¢rtelmesnek mutatkozÂ
idûvel egy ¢s ugyanazon àtÀrgyÊ vonatkozÀ-
sÀban ¢s az ¢n (a konstituÀlÂ ¢n) vonatkozÀ-
sÀban mÂdosul. A tÀrgypÂlus, mely a l¢tezût
foglalja magÀba, a jelens¢get mint ezt a dolgot
itt engedi lÀtni. Ez a àmeg¢rt¢s ÃtjaÊ (Gada-
mer), amely a dolog felûl ismeri fel annak ¢r-
telmess¢g¢t, mint szubjektÁv teljesÁtm¢nyt,
ami persze nem az egykori/mÀsik teljesÁtm¢-
ny¢nek egyszerü megism¢tl¢s¢t jelenti, ha-
nem annak belÀtÀsÀt, hogy mi mÂdon ¢s az
igaz l¢t milyen mÂdozatÀban van a meg¢r-
tendû. Husserl nem v¢letlen¡l hivatkozik a
h¢rakleitoszi l¢lekfogalomra ¢s annak el nem
¢rhetû hatÀraira (45. fr. psz¡kh¢sz peirata),
amely Àltal kifejez¢sre juttatja azt, hogy àaz
el¢rt ÏalapÎ, Ãjabb alapokra utalÊ (I. 214. o.),
vagyis benne Àllva az ¢letÀramlÀsban csak vi-
szonylagos meg¢rt¢sre vagyunk k¢pesek. Ez azt
jelenti, hogy ideiglenesen ¢s viszonylagosan
¢rtem magam, Ãgy, mint aminek vonatkozÀ-
sa van egy tÀrgypÂlushoz. Nem vagyok a vi-
lÀg n¢lk¡l, csak annak hit¢t felf¡ggesztve va-
gyok, mintha csak ¢n voln¢k az ¢rthetûs¢g
v¢gsû kiindulÂpontja.

Fink a Husserl Àltal àjÂvÀhagyottÊ VI. KAR-
TEZIçNUS MEDITçCIñ-ban fogalmazta meg
egy¢rtelmüen, hogy a redukciÂ folytÀn, an-
nak kibontÀsÀban az ember tÃljut ´nmagÀn,
minden emberi lehetûs¢g¢t transzcendÀlja, s
mÂdja nyÁlik ebben a radikÀlis gÀtlÀs alÀ fo-
gottsÀgban magÀt mint ´nmaga mÀsikÀt
szeml¢lni. A fenomenolÂgiai redukciÂ nyitja
meg azt az ¢nt alapjaiban ¢rintû, alapjait
megrendÁtû folyamatot, amelynek sorÀn a
l¢t¢rv¢nyess¢g k¢pzûd¢si folyamatÀba jut
vissza, a felf¡ggeszt¢ssel visszanyeri a l¢tez¢s-
re irÀnyulÂ tendenciÀt ä Árta Fink. Ez a sajÀ-
tos kettûz´tts¢g egyszerre szÀmolja fel a szub-
jektumban gy´kerezetts¢g ¢s a k¢szen levû
objektivizmusa felûl kiindulÂ filozofÀlÀs es¢-
ly¢t, s azzal, hogy mindennek az ¢rv¢ny¢t fel-

f¡ggeszti, lehetûv¢ vÀlik a visszajutÀs ´nma-
gÀhoz ä ker¡lû Ãton. Az Ágy megteremtett
transzcendentÀlis szubjektivitÀs mond Át¢le-
tet, vÀllal felelûss¢get a puszta eredetet felej-
tett naiv bele¢l¢ssel szemben, Ãgy, hogy koc-
kÀra teszi mindazon bizonyossÀgokat, ame-
lyek eddig ¢let¢nek evidenciÀit adtÀk. Ezt ne-
vezte Husserl a KRíZIS-ben àjelentelenÁt¢snekÊ
(v´. I. 233. o.), ami Àltal mÀr nem ¢rtett ´n-
magam ¢s a mÀsik (´nmagam mÀsika) mint
meg¢rt¢sre vÀrÂ transzcendentÀlis sÁkon ta-
lÀlkozik, ¢s k´z´s vilÀgot teremt. Az Ãt az egÂ-
tÂl a transzcendentÀlis egÂig vezet (tÀvoli c¢l-
k¢nt az abszolÃt egÂig), hogy ekk¢nt vissza-
k¢rdezve megismerje a konstitutÁv r¢tegek ¢s
azok ¢rv¢nyess¢g¢nek rendszer¢t (v´. I. 234.
o.). àEz a megkettûzûd¢s [a redukciÂ folytÀn ma-
gÀt kÁv¡lrûl szeml¢lû, magÀt nem birtoklÂ
´nmaga ä B. B.] a transzcendentÀlis szubjektivi-
tÀs ´nmagÀhoz eljutÀsÀnak lehetûs¢gfelt¢teleÊ, fo-
galmazta meg talÀn m¢g radikÀlisabban Fink
elûbb emlÁtett müv¢ben.

Husserl, mik¢nt Heidegger, a dologhoz
valÂ k´zels¢g naivitÀsÀval szemben l¢p fel, e
(v¢lt ¢s lÀtszÂlagos) k´zels¢get teszi kockÀra
¢s nyitja meg az ´nmagÀhoz eljutÀs messzire
vezetû, kockÀzatot magÀba rejtû ¢s felelûs-
s¢ggel jÀrÂ ÃtjÀt. Ez¢rt talÀn nem meglepû,
ha a Husserl hetvenedik sz¡let¢snapjÀra ki-
adott k´tet Heidegger-tanulmÀnyÀra uta-
lunk (AZ ALAP L°NYEG°RýL, 1929), amelyben
¢ppen a messzes¢gnek erre a l¢nyeg¢re (àein
Wesen der FerneÊ) figyelmeztetett Heidegger
(talÀn ¢ppen mester¢vel szembeni kritika-
k¢nt is!), vagyis arra, hogy az ember a transz-
cendenciÀban mint az alapra nyÁlÂ szabad-
sÀgban/az alap vonatkozÀsÀban elnyert sza-
badsÀgban nyerheti vissza a k´zels¢get, sajÀt
magÀt.

A g´r´g´k, mint Wolfgang Schadewaldt
mondta, csodÀlatos egyszerüs¢ggel szÂltak
arrÂl, amihez nek¡nk mintegy Àt kell vere-
kedni magunkat. így Anaxagorasz egyik
fragmentuma k´zvetve vilÀgossÀ teszi a feno-
menolÂgia igazi szÀnd¢kÀt: àopszisz adelon ta
phainomenaÊ / àDie Ph¤nomene sind eine Sicht
auf das UnsichtbareÊ (Schadewaldt ford.) àA je-
lens¢gek: a homÀlyos dolgok megpillantÀsaÊ (Stei-
ger Korn¢l ford.). Az embernek megvan az
a lehetûs¢ge, hogy az el¢be tünût az azon tÃl
levû megpillantÀsak¢nt fogja fel, hogy a k´-
zelit egy m¢g homÀlyba veszû messzes¢g felûl
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¢rtse s hogy a megjelenû felûl mÀs ¢s mÀs
utat nyisson a messzes¢gbe. àA fenom¢nek ab-
lakot nyitnak a lÀthatatlanbaÊ ä Árta Schade-
waldt.

V¢g¡l eml¢keztetn¢k arra, hogy Magyar-
orszÀgon mÀr korÀbban is volt hagyomÀnya
a fenomenolÂgiÀnak. Gondoljunk a fiatal Lu-
kÀcs k´r¢re (Zalai, Szilasi nÀlunk mÀig ki-
adatlan k¢sûbbi müveire) vagy a hatvanas
¢vekben ÁrÂdott AlmÀsi- ¢s Vajda-k´tetekre.
Ez az ¢rdeklûd¢s Ãjra¢ledt a Tengelyi LÀszlÂ
vezette doktoriskolÀban. Mezei BalÀzs, aki
maga is kitünû fenomenolÂgus, ¢s munkatÀr-
sai, Ber¢nyi GÀbor, valamint a k¢t tehets¢ges
doktorandusz, Egyedi AndrÀs ¢s Ullmann
TamÀs ragyogÂ munkÀt v¢geztek. A k´tet
Mezei tanulmÀnyÀval zÀrul, amely lehetûv¢
teszi az olvasÂnak, hogy legalÀbb nyomon k´-
vesse a sarkkutatÂ l¢p¢seit a fenom¢nek ku-
tatÀsÀnak felt¢rk¢pezetlen terep¢n.
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FordÁtotta Szili JÂzsef
Helikon, 1998. 322 oldal, 1780

Eredetileg k¢t Northrop Frye-mü: a KETTýS

TºK¹R (THE GREAT CODE ä r´v.: KT), vala-
mint AZ IGE HATALMA (WORDS WITH POWER

ä r´v.: IH) vizsgÀlata volt e dolgozat c¢lja, de

mivel nemr¢giben megjelent az ANATOMY OF

CRITICISM ä A KRITIKA ANATñMIçJA (r´v.: KA)
magyar fordÁtÀsa is, c¢lszerünek tünt Frye
munkÀssÀgÀnak e hÀrom alapvetû ÀllomÀsÀt
egys¢gk¢nt kezelni, annÀl is inkÀbb, mert e
legutÂbb megjelentetett k´tetben (amely a
hÀrom k´z¡l a legkorÀbban keletkezett) mÀr
ä ha nem is minden tekintetben, ¢s bizonyos
esetekben csak csÁrÀjukban ä a mÀsik kettû
fûbb t¢mÀi ¢s gondolatai is felismerhetûk. °s
jÂllehet ´nmagukban is meg¢rdemeln¢nek
egy-egy recenziÂt, m¢gis ¢rdemes Ágy, egy¡tt
Árni rÂluk, mert elûbb-utÂbb ä bÀrmelyik len-
ne is terÁt¢ken ä a mÀsik kettûre is utalnom
kellene, ami vagy balladai homÀlyba burkol-
nÀ ÁrÀsomat, vagy pedig v¢gelÀthatatlan hi-
vatkozÀsok rendszer¢vel nehezÁten¢ meg az
olvasÀst.

Igaz ugyan, hogy A KRITIKA ANATñMIçJA

(1957) ¢s AZ IGE HATALMA (1990) megjelen¢-
se k´z´tt t´bb mint hÀrom ¢vtized telt el, ¢s
ez az idû nyilvÀn egyetlen, a sajÀt korÀnak ki-
hÁvÀsaira ¢rz¢kenyen reagÀlÂ kutatÂ ¢let¢ben
(gondolati rendszer¢ben) sem tünik el nyom-
talanul, m¢gis talÀlhatunk olyan àtengelyt¢-
mÀkatÊ Frye-nÀl, amelyek ä jÂllehet kifejt¢-
s¡k az aktuÀlis kritikai nyelvezethez ¢s prob-
l¢mÀkhoz igazodik ä v¢gigkÁs¢rik iroda-
lomkritikusi pÀlyafutÀsÀt. Ezek pedig olyan
t¢mÀk k´z¢ szervezûdnek, mint az iroda-
lomtudomÀny autonÂmiÀjÀnak-integritÀsÀ-
nak k¢rd¢sei, valamint az irodalmi müalko-
tÀsnak ¢s alkotÂjÀnak az ¢szlel¢si-megismer¢-
si formÀk ¢s a tÀrsadalomban bet´lt´tt szere-
p¡k szerinti àrehabilitÀlÀsaÊ; müalkotÀs ¢s
irodalomtudomÀny kapcsolata az emberis¢g
kulturÀlis univerzumÀval; a BIBLIA ¢rtelme-
z¢s¢nek ¢s az emberi szimbÂlumok àkozmo-
szÀbanÊ (¢rtsd: valami, aminek rendje van) be-
t´lt´tt szerep¢nek k¢rd¢sei; a jelent¢s-szim-
bÂlumelm¢let, valamint a ä legfûk¢pp a bib-
liai ä tipolÂgia k¢rd¢sk´re; a mÁtosz- ¢s ar-
chetÁpus-kritika ¢s az ide vonatkozÂ elm¢leti
k¢rd¢sek. ValÂjÀban e probl¢mÀk Ãjabb ¢s
egyre alaposabb ÀtgondolÀsai-kifejt¢sei ¢s a
pÀlyafutÀsÀt v¢gigkÁs¢rû rejtett vagy nyÁlt po-
l¢miÀk sorÀn keletkeztek k¢sûbb ideolÂgia-
kritikai ¢s a hatalommal kapcsolatos gondo-
latai is.

TalÀn ez a felsorolÀs is ¢rz¢kelteti, hogy
szÀmos teoretikus vÀllalkozÀsa Ãtt´rû jellegü
volt, ¢ppen ez¢rt ä noha egyik nyilatkoza-
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