
fordítások zöme – tudjuk – gyakran csak merô infor-
máció a lefordított mûrôl. A magyar versfordítások-
ban viszont – a szót kissé többrétûen értve – mintha
túlontúl kevés volna az információ... Nálunk a for-
dított vers – a legjobbak kezén – mindig az eredeti
alkotás szintjére emelkedik. De kérdés, nem hasonít-
ja-e egyben túlságosan magához az eredetit? Azzal,
hogy forma és tartalom sajátos egységét vagyunk ké-
pesek visszaadni – nem kényszerítjük-e az idegen
mûvekre a magyar költészet sajátos forma- és tarta-
lomvilágát...?” (II. 299.) Majd a folytatásban
megjelenik a jellegzetes Somlyó-i probléma:
„A mi sajátos képességünk a formai-tartalmi egység
reprodukálására hovatovább nem akadályoz-e ab-
ban, hogy bekapcsolódjunk a világirodalomnak
azokba a legújabb áramlataiba, amelyek talán a leg-
izgalmasabbak?” (Uo. és k.) Somlyó e dilemma
nyomán jó formulát dolgoz ki, amely így hang-
zik: „...Barthes szerint »az irodalom azt mondja,
amit mond, de azonfölül azt is, hogy irodalom«. 
A fordításnak azt kell mondania, amit az erede-
ti mond, de azonfölül azt is, hogy fordítás.” (II.
281.) S ha nem tévedek, fordítói gyakorlatá-
ban ekkortól válik rendszeressé, hogy a mû-
helymunka egyenrangúnak érzett változatait
nyilvánosságra hozza, mintegy sugallva min-
den fordítás lezáratlanságát, hozzávetôleges-
ségét, az újrafordítások rendszeres szükséges-
ségét. (Lásd 1995-ös A FORDÍTÁS „PRAE”-JÉRÔL ÉS

„POST”-JÁRÓL címû írását.) Ám a belátás gyakor-
lati következményeinek megvannak a maga
hagyományos határai, és ezek ott vannak, ahol
a magyar olvasó még versnek érez egy fordí-
tást vagy már nem. (A francia, angol stb. for-
dítások zömét valószínûleg nyersfordításnak
érezné.) Ezt a határt Somlyó sem lépte át. For-
mahû marad és magyar verset alkot, amikor
újrafordítja Szabó Lôrinc után Nietzsche NACH

NEUEN MEEREN címû versét, vagy amikor egy ki-
vételesen éles fordításkritikája végén bemutat-
ja, hogy szerinte hogyan kellene René Chart
fordítani. Bizonyosan ez is az irodalmi idô kér-
déskörébe vág, és drámainak azért neveztem
Somlyó kérdésfeltevését, mert nem habozott a
magyar irodalmi nyelv egyik legnagyobb érté-
kének tartott képességét, amelynek szolgála-
tában telt el az élete, megkérdôjelezni, amikor
úgy érezte, hogy a számára legfôbb rosszat, az
irodalmi autarkiát, a „sajátidô” eluralkodását
szolgálhatja. S ha a magyar fordításirodalom-
ban nem nôtt is az informatív fordítások szá-
ma a formahû, magyar verssé hasonító fordí-

tások ellenében a bejelentés óta eltelt harminc
évben, az, hogy az utóbbiak száma is jelentô-
sen csökkent, s a formahûség szép hûtlenségé-
tôl szemmel láthatólag elment a költôk kedve,
összefügghet az általa fölvetett problémával.

Kivételesen éles kritikáról tettem az imént
említést. Valóban, Somlyó költô-kritikusi esz-
ménye nem polemikus. Visszatérô idézetei
vannak az affirmatív kritika mellett. Arany:
„collegiális szerénység”, Mallarmé: „minden ver-
seskönyv jó könyv” (I. 235.), Rilke: „Ó, mondd
meg, költô, mit teszel? Dícsérek.” (II. 445.), s – mi-
vel az idézetek meg is találják az embert –
Borgestôl idézi az ifjabb Pliniust, „hogy a leg-
rosszabb könyvben is van valami jó” (I. 452.).
Hamlettel mondja, hogy a színészekkel nem
„érdemök szerint”, hanem a kritikus „saját ember-
sége és méltósága szerint” kell bánni. Ez a kritiku-
si eszmény mindazonáltal nem óvhatta meg
Somlyót, hogy ismételten polémiák kereszttü-
zébe kerüljön. És ez nem is véletlen, hiszen az
idô, amelyet kritikai tárgyává tesz – az új és leg-
újabb idô, a dernier cri, az elkésettség, az idô-
zavar, a régi dal, az elmaradottság, a másutt
gyorsabban, nálunk lassabban haladó idô – a
legkényesebb, a legtöbb érzékenységet kiváltó
tárgyak közé tartozik.

Radnóti Sándor

JJKERÉKGYÁRTÓ ISTVÁN:JJ
VAGYONREGÉNY – IPSZILON

TÖRTÉNET

Magvetô, 2001. 354 oldal, 1890 Ft

A formálódó magyar nagytôkés osztály túlnyo-
mó részben negyven–ötvenöt éves, felsôfo-
kú képzettséggel rendelkezô férfiakból áll,
akik az esetek közel felében a szocialista rend-
szerben állami vállalatok, termelôszövetkeze-
tek közép- és felsô vezetôi voltak, állítják Ko-
losi Tamás és Sági Matild (TÁRKI) szociológu-
sok. Az úgynevezett szocialista szektoron kí-
vülrôl is érkeztek hasonló korú és képzettségû
nagyvállalkozók – elsôsorban a nyolcvanas
években Magyarországon gyorsan terjeszkedô
magángazdaságból. A neves társadalomku-
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tatók szerint elsôsorban a korábban szerzett
mérnöki, jogászi tudásuk, közgazdasági isme-
reteik, vezetési készségeik, piaci kapcsolataik
magyarázzák mindkét csoport üzleti sikereit.
Az MSZMP vagy a KISZ apparátusában és ve-
zetô testületeiben (viszonylag ritkán) betöltött
funkciók, régi politikai kapcsolatok csupán
másodlagos szerepet játszottak cégeik, piaci
részesedésük gyors növekedésében.

Kolosi és Sági napi sajtóban is közreadott –
recenzens kutatási eredményeivel egybecsen-
gô – állításai szemernyit sem módosították a
külvárosi kocsmákban és az elôkelô szalonok-
ban egyaránt észlelhetô közvélekedést, mely
szerint az országot tönkretevô nómenklatúra
tagjai, a politikai hûség és nem a szakértelem
alapján válogatott volt kommunista vezetôk
szerezték meg a privatizált állami vagyont, ôk
az újonnan alapított és gyorsan növekvô vál-
lalatok meghatározó tulajdonosai, és ebbôl 
a csoportból került ki a nemzetközi nagyvál-
lalatok magyarországi vezérkarának számos
kulcsembere is. A polgárok javát és kegyét
keresô újkonzervatív politikusok is biztos si-
kert aratnak, amikor keményen elítélik a köz-
vagyont „lenyúló” nómenklatúra-tôkéseket, a
rabló privatizációt. („A privatizált vagyon há-
romnegyede párttitkárok kezére került.” @Kövér
László.)

Az új tulajdonos-igazgatók, a nagy beruhá-
zásokhoz szükséges tôkét felhajtó pénzügyi
közvetítôk, valamint a befektetô csendestársak
kerülik a nyilvánosságot: „a negatív közvélekedés
ismeretében a magyar nagytôkések örülnek, ha a
nyilvánosság elôl elrejtôzve nyugodtan dolgozhat-
nak” – írta 1997-ben a közszereplést vállaló ke-
vesek egyike, dr. Nagy Imre, a KISZ KB titká-
rából a Gyáriparosok Szövetségének alelnö-
kévé lett, akkor sikeres nagyvállalkozó.

A rejtôzködés fokozza a társadalmi átrende-
zôdés nyertesei iránti érdeklôdést. A kíváncsi-
ság legfôbb oka mégis az, hogy a nagy vagyo-
nok mostani tömeges és egyidejû keletkezése
különös, szinte megismételhetetlen jelenség.
Egy sikeres magyar nagyvállalkozótól hallot-
tam a vele készített interjú során, hogy: „Ez
történelmi lehetôség, ez egy életben egyszer,
sok életben egyszer adatik meg. És évszáza-
dok eltelnek, amíg lesz egy ilyen lehetôség.”

Kerékgyártó István másodszor is kiadott,
hónapokig a sikerlisták élcsoportjában elhe-
lyezkedô könyve, a VAGYONREGÉNY betekintést

ígér a rendszerváltás utáni vagyonszerzés rej-
télyeibe. A szerzô a legújabb magyar irodalom-
ban kedvelt formát választ: „megtalálja és köz-
readja” Annának, a rendszerváltáskor a har-
mincas évei közepén járó (filozófiát is tanult)
jogásznak a szocializmus után a formálódó
nagyvállalkozói világban szerzett élményeit
rejtô naplóját, pontosabban naplóit. A törté-
net egy fontos pontján Anna életútja és ezzel
naplója ugyanis kétfelé ágazik. Az elágazás
után – a vezetôképzésben bevált esettanulmá-
nyokhoz hasonlóan – az egyik szöveg Anna
(vagy inkább az egyik Anna) sikeres, a másik a
totális kudarccal végzôdô harcmodorát írja le.
A tanfolyamok hallgatóihoz hasonlóan össze-
vethetjük, értékelhetjük a két döntési soroza-
tot. A szerzô közli Katának, a fôhôsnô volt év-
folyamtársának, barátnôjének és üzlettársá-
nak a naplóhoz fûzött megjegyzéseit és kiegé-
szítéseit is. A két (három?) szöveget publikáló
szerzô (ismert közgazdász oktató és kutató) is
belép a történetbe, a tudományos közlés sza-
bályait követô lábjegyzetekkel segít az olvasó-
nak eligazodni a privatizáció jogi és közgazda-
sági szakkérdéseiben.

A szövegek kapcsolódásait és a szereplôk
szociológiai jellemzôit a szerzô gondosan meg-
tervezte. A szokványostól eltérô információkat
nyerünk a férfiak uralta vállalkozói világról szó-
ló nôi tudósításokból. A bejárható társadalmi
teret szélesíti, hogy Anna vidéki középosztályi
családból, Kata pedig a budapesti zsidó-nagy-
polgári közegbôl érkezik a könyv lapjaira. A
történet kezdetén Anna egy kisvárosban taná-
csi vb-titkár (fiatal olvasóknak: napjainkban
jegyzô lenne, az önkormányzat adminisztrá-
ciójának elsô embere). Kata egy privatizációs
tanácsadó cég tulajdonos-vezetôjeként keresi
meg Annát, dolgozzanak együtt. Ô a gyorsabb,
korán felismeri, hogy a társadalom gyors vál-
tozásai közepette addig elképzelhetetlen gaz-
dagodásra van esély.

A privatizációs tanácsadók egy 1989 elôtt nem
létezô, sajátos szabályokkal és szokásokkal jel-
lemezhetô piacon gyakorolták foglalkozásu-
kat. Magyarországon nem került sor az állami
tulajdon ingyenes osztogatására. Az Állami
Vagyonügynökség az esetek túlnyomó részé-
ben eladta a tulajdonában levô vállalatokat 
vagy vállalatrészeket. Az állam nem szokvá-
nyos piaci szereplô, hiszen jogosult nemcsak
az adás-vétel módjának, de a benne részt ve-
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vôk körének kijelölésére is. A magánosításra
szánt javak piaca ezért alkalmanként exkluzív,
hiszen a potenciális vevôk egy részét kizár-
ják a piacról (például külföldiek nem vásárol-
hatnak földet). Máskor az eladó kikötheti a
vevôk egy csoportjának elôvásárlási jogát (a
munkavállalóknak ajánlják fel elôször kedvez-
ményes áron a részvényeket).

Az Állami Vagyonügynökség által piacra do-
bott hatalmas mennyiségû vállalat, vállalat-
rész (épület, gép, földterület) iránt igen hetero-
gén vásárlói kör érdeklôdött. A vevôk és az ér-
deklôdôk között találunk magántulajdonban
levô hazai vagy külföldi vállalatokat, de ma-
gánszemélyeket is. Megjelentek ezen a piacon
a vállalatok és magánemberek koalíciói is,
akik többnyire új vállalatot alapítottak a pri-
vatizációra szánt javak megvásárlására. A ve-
vô készpénzzel vagy kárpótlási jeggyel fize-
tett, de egyes társadalmi csoportok tagjai ked-
vezményes hitelekbôl vásároltak a privatizá-
ciós javak piacán.

Mivel a vevôk és az érdeklôdôk tulajdon-
szerzési célja igen különbözô volt, a privatizá-
ció során szerzett javaktól is jelentôsen eltérô
hozamot várnak. Ezért a mûködtetés tervezett
idôtartama, a várható hozam alapján számolt
tôkeérték és ezzel a vevôk számára elfogadha-
tó ár is sokféle lehetett. Ráadásul nemcsak az
ár, de a vevôk alkuereje és áruismerete is jelen-
tôsen különbözött. Nem elhanyagolható ré-
szük alkalmi látogató volt ezen a piacon, aki
egyszer lép vagy léphet be, és már ezért sem
rendelkezik kellô áruismerettel. A lakását, au-
tóját tízévenként cserélô ügyefogyott és átejt-
hetô értelmiségihez hasonlóan a privatizációs
piac számos résztvevôje is legfeljebb a kínálat
és a kereslet egy szûk sávját ismerte.

Anna és Kata privatizációs tanácsadó válla-
lata ezen a piacon tevékenykedett. Igyekeztek
elnyerni minél több vevô megbízását. Ennek
tárgya lehetett a megszerzendô állami vállalat
állapotának leírása, a mûködtetésétôl várha-
tó haszon alapos becslése, a folyton változó el-
adási feltételek, a tervezett privatizációs prog-
ramok bemutatása, de vállalkoztak privatizá-
ciós szerzôdések, tervezetek megírására is. Ver-
senyképességük megtartásának, növelésének
elengedhetetlen feltétele volt, hogy megsze-
rezzék a bennfentes állami hivatalnokok tu-
dását. A könyvben izgalmas történeteket ol-
vashatunk arról, hogy a korrupció változatos

módjait alkalmazva hogyan ápolták kapcsola-
taikat az illetékes ügyintézôkkel, magas rangú
állami tisztviselôkkel, parlamenti képviselôk-
kel. A kapcsolatok ápolására, a hivatalnokok,
az érdekeltek tarifa szerinti megvásárlására
ösztönözte ôket, hogy részt vehettek a privati-
zációs javak eladásában is. A magánosításra
szánt hatalmas mennyiségû jószág gyors érté-
kesítésére képtelen Vagyonügynökség ugyan-
is versenyeztette a tanácsadó cégeket, majd a
nyertest bevonta a magánosításba. A tájéko-
zatlan vevô és a túlterheltsége miatt ugyancsak
tájékozatlan eladó közé ékelôdô tanácsadók –
így a VAGYONREGÉNY fôhôsnôje és barátnôje –
arra számítottak, hogy a megbízási díjakból
felhalmozott tôkébôl állami cégeket vásárol-
nak majd.

A vállalatokat magánosításra felkészítôk
piacának telítôdését, a multinacionális cégek
megjelenését érzékelô Anna késôbb tevékeny-
séget vált. Vállalatának új szolgáltatása a va-
gyonértékelés. A termelô vagy kereskedelmi vál-
lalatoknak hitelt adó (akkor még állami tu-
lajdonban álló) bankok úgy próbálták csök-
kenteni a kockázatukat, hogy felbecsültették 
a hitelt kérô vállalat vagyonát – vagy az ab-
ból vett minta értékét. A vagyon úgynevezett
könyv szerinti értékének, bármily alapos volt
a leltár, semmi köze sem volt a cég piaci ér-
tékéhez. A különbséget becslô szakértô válla-
lat által adott eredmény nagyban befolyásolta
nemcsak a vállalat hitelképességét, de a priva-
tizálásakor kérhetô árat is. A megbízásokért
éles, a megbízó korrumpálását is feltételezô
verseny folyt a vagyonértékelôk között.

Kata és Anna az Antall–Boros-kormány utol-
só hónapjaiban újból szövetkezik. Most már
maguknak szereznek vagyont bûnügyi regé-
nyekbôl és rendôrségi tudósításokból ismert
módszerekkel. Betöréssel megszerzik verseny-
társaik pályázatait, fenyegetéssel kiszorítják 
az árverésekrôl a konkurenciát. Így lesznek
többségi tulajdonosai egy üzletláncnak és egy
nagyvállalatnak.

A VAGYONREGÉNY fôhôsei súlyos árat fizetnek
a sikerért. A történet elején még mûködô há-
zasságaik tönkremennek, barátságaik megsza-
kadnak, Anna és fia eltávolodnak egymástól.
Az embertelen hajszában súlyos testi és lelki
betegségek támadják meg a két üzletasszonyt,
ám az üzleti siker segíthet, hogy magánéletük
veszteségeit eltüntessék. A tulajdonszerzésben
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jártas páros azonban nem rendelkezik a tulaj-
don mûködtetéséhez szükséges készségekkel és
tudással. Gondatlanul választják ki, illetve
hagyják a helyükön a vállalatok kulcspozíció-
ban levô vezetôit, nem sikerül megnyerniük
céljaiknak a dolgozókat, nem ellenôrzik kellô
hatékonysággal a társtulajdonosokat. Üzleti
tervük hibás, nem számolnak az átszervezés
költségeivel, új, tôkeerôs versenytársak meg-
jelenésével. Kata eladja részét Annának. Érzi 
a kockázatot, idôben lép ki a vállalkozásból,
amely csôdbe megy. Anna is rájön, hol és ho-
gyan folyik el a pénz, ám már nem tudja elke-
rülni az összeomlást. Veszteséges vállalatai sok
millió forinttal tartoznak a szállítóknak és a hi-
telezôknek. A bajban Katára sem számíthat,
aki meghal egy autóbalesetben.

Anna naplója párhuzamos történetként
folytatódik. A sikertelen Anna nemcsak anya-
gi, de erkölcsi megújulásra is törekszik. A csôd-
eljárás fejlett piacgazdaságokban ismert és be-
vált, törvényes módszereit alkalmazza. Gyûlé-
sen szólítja fel a dolgozókat az ideiglenes ál-
dozatvállalásra. Összehívja a fô hitelezôket.
Méltányos csôdalkut és fôként idôt kér tôlük,
amíg rendezi a vállalat pénzügyeit. Senki sem
méltányolja erôfeszítéseit. A bizalmatlan és a
pillanatnyi anyagi érdekeiket követô hitelezôk
nemcsak hangosan követelik a pénzüket, de
egyesek közülük életveszélyesen megfenye-
getik Annát, majd felbérelt embereik brutális 
és törvénytelen eszközökkel el is veszik tôle
magánvagyonának értékesebb elemeit. Bujkál
elôlük, vidéken próbál új munkahelyet találni.
Megtalálják, de tovább bujkál. Munka nélkü-
li, teljesen lecsúszott, ideiglenes szállásokon
meghúzódó, súlyosan beteg hajléktalanként
búcsúzik tôlünk a könyv végén.

A másik Anna nem törekszik erkölcsi meg-
újulásra. A törvényes csôdeljárás helyett – ta-
nulva a kudarcból – megtalálja a maga Kaya
Ibrahimját, egy gyanús múltú és jellemû szerb
férfit, akinek eladja a vállalatot adósságaival
együtt. Adósait és hitelezôit ô fenyegeti fizikai
erôszakkal, ôrzô-védô emberei segítségével
rendezi pénzügyi helyzetét. Új vállalkozásba
fog, de tanulva a korábbi kudarcból, most ala-
posan megnézi, kit állít a vállalat élére. A ha-
sonló piacokon tevékenykedô vállalkozótár-
saival közösen lép fel a szállítóikkal szemben.
Nagy piaci részesedésük lehetôvé teszi, hogy
olcsóbban szerezzenek be fontos cikkeket. Új

lakást vásárol, külföldön nyaral, fiatal szere-
tôje cégének egyik menedzsere. Fiát magához
veszi, ô talán egyszer átveszi a vállalatot. Fel-
keresi egy igen energikus párt fiatal és becsvá-
gyó aktivistája. Pártja támogatásáért cserébe
politikai karriert kínál Annának, aki ad pénzt,
és komolyan fontolgatja az ajánlatot.

A vázlatos ismertetés is jelzi, hogy a VAGYON-
REGÉNY inkább az új nagytulajdonos rétegrôl
kialakult közvélekedést, mint a kutatók ered-
ményeit erôsíti. Az epizódok nem életidege-
nek, a magánosítás folklórjának szorgos gyûj-
tôi a törvényeket semmibe vevô vagyonszer-
zés ennél jóval súlyosabb eseteit is ismerik. Azt
sem feledhetjük, hogy Kerékgyártó elsôk kö-
zött tesz kísérletet a szocializmus utáni átalaku-
lás (pillanatnyi) gyôzteseinek a bemutatására.

Mindezt figyelembe véve sem sikeres a vál-
lalkozása. Közgazdász kutatóként aligha va-
gyunk alkalmasak a mû irodalmi, esztétikai
értékeinek elemzésére, de az átlagos olvasó
számára sem megnyugtató a mellékszereplôk
többnyire sematikus ábrázolása, a fôszereplôk
magánéletének felszínes, közhelyes leírása.

Csalódásunk igazi oka azonban az, hogy 
a szerzô nem vállalkozik az „alkotó rombolás”
bemutatására. J. Schumpeter, a neves köz-
gazdász ezzel a fogalommal jelezte a régi tár-
sadalmi szerkezetek lebomlásának és az újak
felépülésének folyamatát. Kerékgyártó és az
uralkodó közvélekedés fôként a rombolásra, a
szocializmustól örökölt nehézkes és pazarló
vállalati tulajdoni szerkezet szétesésére, szét-
hordására, szétlopására figyel. (A közvetítôk, 
a privatizációs tanácsadók, vagyonértékelôk,
pénzügyi közvetítôk és a magánosításért fele-
lôs hivatalnokok oroszlánrészt vállaltak ebben
a korrupciótól, törvényszegéstôl és erôszaktól
sem mentes folyamatban.)

A magyar magánvállalatok által kínált ter-
mékek és szolgáltatások javuló minôsége és
bôvülô választéka, a hiányt néhány év alatt fel-
váltó túlkínálat, a fogyasztók növekvô öntuda-
ta és piaci ereje azonban azt jelzi, hogy az új
tulajdonosok és vállalatvezetôk – hogy helyt-
álljanak a piaci versenyben – korábban felhal-
mozott tudásukat és kapcsolataikat is mobili-
zálva, alkotó módon átalakították a (most ne fir-
tassuk, milyen módon) megszerzett vagy újon-
nan alapított vállalatok mûködési módját.
Leépítették a haszontalan és költséges bürok-
ratikus központokat. Gondosan választották 
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ki munkatársaikat, áttekinthetô, a hatékony-
ságot növelô irányítási és munkaszervezetet
építettek fel, a ráfordítás és az eredmény kap-
csolatát jól mérô ösztönzési rendszereket ve-
zettek be. Igyekeztek felderíteni a piac bôvü-
léssel kecsegtetô réseit. Nemcsak hatalmi játé-
kokkal, de gondosan mérlegelt üzleti terveik
sikeres végrehajtásával is növelték vállalataik
méretét és piaci részesedését. Az új tôkésosz-
tály tevékenységének errôl az oldaláról sajnos
alig esik szó a könyvben. Kerékgyártó István
következô kísérlete bizonyára mentes lesz az
ilyenfajta egyoldalúságtól. Addig is olvassuk
újra A BUDDENBROOK HÁZ-at. Kötelezô olvas-
mány marad A KARAMAZOV TESTVÉREK is.

Laki Mihály

JHILARY PUTNAM:J
REPREZENTÁCIÓ ÉS 

VALÓSÁG

Fordította Imre Anna
Osiris–Gond, 2000. 212 oldal, 1280 Ft

Hilary Putnam nem csupán egy filozófus a sok
mai divatos gondolkodó között, hanem a ma-
tematikában és az ahhoz kapcsolódó logiká-
ban jelentôs, alkotó eredményeket elért tudós
is. Van ereje ahhoz, hogy saját nézeteit is kriti-
kával szemlélje – ezért nemcsak a jelenlegi
gondolataira érdemes odafigyelni, hanem ar-
ra is, hogyan alakulnak ezek az idô haladtával.
Ezért is volt jó kezdeményezés 1988-ban írt
mûvének kiadása. De könyve azért is jelentôs,
mert olyan problémával foglalkozik, amely –
noha a gondolkodás kezdetei óta ismeretes –
ma gyakorlatilag is elôtérbe került.

Mirôl is van szó? A reprezentáció és valóság
viszonyáról, arról a viszonyról, ami a bennün-
ket körülvevô valóság és gondolkodásunk –
ennek nyomán gondolkodásunk és az általunk
befolyásolt valóság – között folytonosan fenn-
áll. Ha ez a viszony tudatossá válik, a problé-
ma a név fogalmi világában és a nyelv alakulá-
sában, szerepében összpontosul.

Ismétlem: a jelenség ôsi. A mi kultúránk-
ban elôször a GENEZIS-ben szerepel: a terem-

tés és névadás elkülönülô és el nem választott
történésében. Ott szerepel a névkimondás ta-
bujában, a személyi névadás szertartásainak
mélyén, az élô és elhalt nevéhez való rituális
viszonyokban, egyes kultúrákban az életkor-
ral, elhivatottsággal, beavatással változó név-
adásban.

A név és a megnevezett tárgy, személy szét-
válásának gondolata, a nominalizmusproblé-
ma az elsôk között volt a kritikai gondolkodás
kezdeteinél. Folytatódott az egyes nevek me-
taszintjeinek problémájával, a kategóriákkal,
azok elválasztott, abszolút vagy viszonylagos
létével a platóni ideáktól a relativitásokat
megfogalmazó modalitásokig és addig a kalli-
makhoszi epigrammáig, mely szerint „még a
háztetôn a varjak is a feltételes állítások természeté-
rôl kárognak”. Hérodotosz anekdotákban szá-
mol be arról, hogy az egyiptomiak látszólag
ugyanazokról a dolgokról mennyire másképp
gondolkodtak, mint a hellének. Ennek a gon-
dolatkörnek a történetérôl terjedelmes köny-
vet lehetne írni, hiszen a szövegben történô
másodlagos reprezentáció – amely valamilyen
tükrözése az elsôdlegesnek, az agyban törté-
nônek – alapja minden társadalmi együttélés
megegyezéseinek, konfliktusainak és kénysze-
reinek. 

A számítógépes reprezentáció mindezt kü-
lönös, új fénybe állítja. Ennek is hosszú az elô-
története, a gép–agy–mechanizmus gondolat-
körben, itt csak Descartes-ra és De la Mettrie-
re utalunk.

Igen ám, csakhogy a számítógép már nem
agymodell (csupán), hanem reprezentálója
szinte minden információnak, amely a kör-
nyezetbôl, más emberektôl, a világból érkezik.
A gép alapvetô visszacsatolója ennek a repre-
zentációnak, azaz élettevékenységeink jelen-
tôs – sokszor sorsdöntô – részének, miközben
ez a reprezentáció sem más, mint az agyban
történô reprezentáció másodlagos vetülete. 
A számítógépes hübrisz odáig merészkedik,
hogy a gépben – adatstruktúrák formájában –
megjelenített reprezentációt ontológiának ne-
vezi. Ez az ontológia életre is kel, a maga képé-
re strukturálja a valóságot, illetve a valóságban
a számítógépet alkalmazó gondolkodást is.

Közben – párhuzamosan is – ellenhatásként
is erôsödik a pszichológiai megközelítés, még-
hozzá az egyik táborban a gépiest tagadó, a
misztikum felé is hajló nézetekkel, a másik tá-


