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lat szerzője sem veszi mindig figyelembe; pél
dául egy helyen Kosztolányi Dezső Kun Bé
láról szóló visszaemlékezésére hivatkozik, hol
ott a szóban forgó írásnak Kosztolányiné a 
szerzője.)

Lőrincz Éva mintha kiskorúnak tekintené 
a Matúra olvasóit, akik nem képesek eldön
teni, hogy mit használjanak fel és mit nem 
abból a választékból, amit egy-egy kötet kí
nál. Szerinte „az olvasásba ékelődő reflexió” óha
tatlanul a mű és az olvasó közé áll, mert el
tereli az utóbbi figyelmét. Alighanem csupán 
tagolatlan egészként tudja elképzelni a zavar
talan befogadást. Azt sem értem, ha sokféle 
magyarázat, értelmezés található e könyvek
ben, akkor honnan fenyeget az a veszély, 
hogy az „értelmezések egyikét” megengedhetet
len módon kiemelik. Miért tennék? (Ha va
lamelyik kötet netán ezt teszi, rosszul teszi.) 
Hiszen éppen az a (kinyilvánított) céljuk, 
hogy minél többféle értelmezési lehetőséget 
mutassanak be.

Talány az is, hogy miképp „helyezi magát” 
a Matúra-sorozat „az eredeti szövegek elé”, ha 
egyszer közreadja az eredeti szöveget, és nem 
írja elő kötelezően az irodalomtörténeti ada
lékok felhasználását. (De még ha szándéká
ban állna is ilyesmit előírni, akkor sem állna 
módjában betartatni; számon kérni csak sze
mélyesen lehet, az iskolai órán.) így hát vég
képp érthetetlen számomra, hogy hogyan 
kerül a csizma az asztalra: a Matúra-sorozat 
egy gyékényre „az alapvetően standardizált tu
dáson alapuló középiskolai oktatás”-sal. Valójá
ban kit félt Lőrincz Éva? A középiskolai ok
tatást? Ha annyira „standardizált”, mint állítja, 
akkor a Matúra már nem ronthat rajta sokat, 
mondanám neki vigasztalásképpen. S mi
képp gondolja el az irodalomértés megtanu
lását? Vagy ez velünk született képesség vol
na? Ha az iskola és (vagy) más kulturális fó
rumok nem nyújtanának értelmezési mintá
kat, hogyan alakulna ki bármifajta normatu
dat (amit pedig a legeredetibb ízlés sem nél
külözhet)?

Attól tartok, meglehetősen átgondolatlan 
és divatjamúlt hermeneutika alapján áll a bí
rálat. Egyfelől azért marasztalja el a művek 
feldolgozását segítő kérdéseket (illetve a kér
dések sorrendjét), mert „a kérdező nézőpontjá
ból hierarchizálják a szöveget, elhitetik, hogy a mű
ben vannak fontosabb [...] és kevésbé fontos sorok”. 
Másfelől azt kifogásolja, hogy a műhöz ren

delt irodalomtörténeti apparátus olyan struk
túrát hoz létre, amelyben „megszűnik a mű és 
értelmezései közötti hierarchikus viszony”. Már
most nem lehet egyszerre állítani, hogy nincs 
és hogy van kitüntetett olvasat. Vagy-vagy: el 
kellene dönteni. Legalábbis így gondolom 
én, ám nem úgy a bírálat szerzője. Ő ugyanis 
tud egyfajta kitüntetettségről: a szerzőéről (s 
ezt védi körömszakadtáig a többi lehetséges 
értelmezéssel szemben). Az a baj, írja, hogy 
„amit itt az olvasó megért, az már nem az író által 
leírt mű”, másutt pedig: „az olvasói horizontot 
már nem a szerző irányítja saját intenciója szerint”. 
Vissza a tiszta forráshoz, sugallja Lőrincz 
Éva; tehát vissza a természethez? -  kérdem 
én, a civilizáció összes romlottságával a hátam 
mögött.

Fölöttébb kíváncsi lennék, hogyan képzeli 
el ezt a szerzői „irányítást”, egyáltalán a szer
zői intenció azonosíthatóságát. Mű és olvasó 
(eszményi) találkozását két -  minden zavaró 
külső körülménytől mentes -  „tiszta” lélek 
kapcsolataként értelmezi. De hát az olvasó 
(sajnálom, hogy erre a közhelyre kell hivat
koznom) nem kevés előzetes ismerettel lép be 
a mű jelentésuniverzumába (a Matúra nélkül 
is, a Matúrával együtt is), s legalább annyira 
konstruálja, mint rekonstruálja a szöveget. 
Amikor Lőrincz Éva a „lineáris” olvasatot fél
ti, az önfeledt és felszínes befogadást félti, hi
szen valamirevaló műalkotás esetében egyet
len olvasás ritkán elegendő, a második olva
sat során pedig már nincs sok értelme linea- 
ritásról beszélni. S talán ez a legfőbb gondom 
e bírálattal: valójában nem az olvasót védi, ha
nem azt a bizonyos fantomszerű szerzői inten
ciót -  a Matúra ellenében. Igaz, a Matúra ol
vasói nem szorulnak védelemre.

Veres András

SZÜKSÉGES MEGJEGYZÉSEK 
A FELESLEGES TULAJDON 

TÁRGYÁBAN

Go n d o l a t o k  a  t u l a j d o n  e r e d e t é r ő l  című 
tanulmányában (Holmi, 1995/1.) Magyar
László András mindenféle óvatoskodó beve
zetést és ráhangolást mellőzve már az első
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mondatokban nagy horderejű állításokat 
tesz. A folytatás is a megingathatatlan bizo
nyosság hangnemében szólítja meg olvasóját, 
s mire az a tanulmány végére ér, azt hiheti: 
most aztán megtudott valami nagyon fonto
sat az emberi létezés mibenlétéről. Atlétikai 
hasonlattal élve olyan élménynek válik része
sévé, mintha valaki egy magasra helyezett lé
cet nekifutás nélkül, helyből ugorna át, még
hozzá szemre tetszetősen.

Második olvasásra azonban felmerül a 
gyanú, hogy az atléta nem a perdöntő sport
szer -  ti. az ugróléc -  fölött, hanem az alatt 
szelte át a levegőt, s a harmadik olvasat ezt 
az érzést bizonyossággá érleli. Velem leg
alábbis pontosan ez történt Magyar László 
András tanulmányának elolvasása során, s 
ezeket a harmadik olvasat utáni kételyeket 
szeretném az alábbiakban kifejteni.

Az első és szinte mindent eldöntő bökkenő 
az, hogy az evolúciós biológia (vagy annak 
egy modernebb válfaja: pl. evolúciós etoló
gia, szociobiológia) fogalomkerete nem hasz
nálható normatív következtetések levonásá
ra, vagyis olyan állítások alátámasztására, 
amelyek azt mondják meg, hogy mit te
gyünk, illetve hogy mi helyes vagy helytelen. 
Az evolúciós elméletek logikáján belül ugyan
is kezelhetetlenek, értelmetlenek az olyan 
kérdések, hogy valaki „helyesen” tette-e azt, 
amit de facto tett: például hogy vajon az em
ber ősei „helyesen tették-e”, hogy elkezdtek 
szerszámokat használni, vagy hogy a mai em
berszabású majmok ősei „helytelenül csele
kedtek-e”, amikor a későbbi emberek őseitől 
eltérően nem tértek rá olyan bonyolultságú 
eszközök használatára, mint amilyenek a mi 
történetünkbe a jellegzetes emberi evolúció 
mérföldköveként vonultak be. Márpedig a 
Szerző pontosan ilyen jellegű következtetése
ket von le, amikor úgy érvel, hogy mivel bi
zonyos tulajdontárgyak nem szükségesek az 
egyed-, illetve fajfenntartáshoz, ezért ezek 
„feleslegesek”, s ezt a jelzőt az egész tanul
mányban erősen normatív, (le)értékelő érte
lemben használja. Természetesen levonha
tunk normatív következtetéseket akkor, ha az 
evolúciós fogalomkészlet mellett másfajta (ti. 
értékelő) premisszákat is csatolunk érvelé
sünkhöz, ám ugyanennyire természetesen, 
amint ezeket elhagyjuk, a normatív következ
tetéseknek is búcsút kell mondanunk. Ilyen 
más természetű, vagyis értékelő premisszák

használatát azonban a GO N D O L A T O K ...-ban 
nem tudtam azonosítani.

Ezért az érvelés normatív összetevője el
esik. Ami visszamarad, az nem egyéb, mint 
az állati és az emberi viselkedésformák egy
fajta párhuzamba, illetve szembeállítása. Len
nének ti. egyfelől az állatokra jellemző bir
tokló viselkedésformák, amelyek az egyed-, 
illetve fajfenntartást szolgálják, s lennének 
azután ezek megfelelői az embernél. Ez utób
bi lénynél azonban megfigyelhetők a birtok
lás más válfajai is, ti. azok, amelyek nem 
szükségesek a fennmaradáshoz (a korábbi 
„feleslegesek”). Megítélésem szerint azonban 
még ez a szerénynek látszó megkülönbözte
tés is problematikus, legalábbis a Szerző által 
kifejtett formájában.

A felállított párhuzamokkal és mindazzal, 
ami azokon kívül reked, három problémám 
van. Egyrészt az azonosságok erőltetése oly
kor kifogásolható párhuzamok megállapítá
sára ösztönzi a Szerzőt. Másrészt erősen vi
tatható, ahogyan a (kétségkívül) szükséges 
tulajdontárgyakra kialakított terminológiát 
egyszerűen átviszi az (állítólag) felesleges tu
lajdontárgyakra, illetve -területekre. Har
madrészt pedig nem győz meg arról, hogy a 
specifikusan emberi (a „felesleges”) tulajdon
formák nem hordoznak vagy hordozhatnak 
túlélési funkciót.

Amint megkapargatjuk ugyanis a Go n d o - 

L A T O K ...-ban kifejtett felosztás felszínét, szá
mos zavaró különbség bukkan elő az állati és 
az emberi viselkedésformák között. Miért 
olyan nyilvánvaló például, hogy a család és a 
családtagok „tulajdona lényegileg azonos” az ál
latnál és az embernél? Az állatok például egy 
idő után a legkevésbé sem tekintik tulajdo
nuknak saját utódaikat, az emberi szülők bir
tokló attitűdje azonban gyakran életük végé
ig elkíséri az utódokat. Vagy miért kell állat
nál és embernél azonosnak tekintenünk a 
test-tulajdon esetét, amikor az ember nem 
egyszerűen csak a testét, hanem azzal együtt 
és attól gyakran elválaszthatatlanul -  ahogy 
a pszichológusok mondják -  egész „én”-jét is 
védi? Magyar László András sem a „test”, ha
nem az „én” kifejezést használja, amikor ép
penséggel az állatival „lényegileg azonos”- 
nak tartott emberi test-tulajdonról beszél. Azt 
hiszem, a táplálék és talán a lakóhely kivéte
lével túl sok nem triviális különbség található 
az ember és az állat birtokló viselkedése kö
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zött, s ezért a „lényegi hasonlóságok” egysze
rű sémája, legalábbis jelenlegi formájában, 
nem meggyőző.

A túléléshez szükséges birtoklás fogalmi 
nyelvét kiterjesztve a Szerző egyfajta kultúr- 
kritikát is gyakorol. Meggyőződése szerint a 
fölösleges tulajdonok esetében a birtokló at
titűd ugyanaz, mint a nem fölöslegeseknél 
(evés, bekebelezés), csupán tárgyuk más, ti. a 
túléléshez nem szükséges tárgy. Számomra 
azonban túl ingatagnak tűnnek ezek az ana
lógiák. Mit kezdjünk például azzal a kijelen
téssel, hogy miként a tigrisnek az erdő egy 
bizonyos része az étkezési területe, a rajta élő 
vagy épp arra kódorgó antilopokkal stb. 
együtt, úgy a történésznek a kutatási témája 
az étkezési területe, a politikusnak meg a ha
talom? Nem kell nagyon megerőltetni szür
keállományunkat ahhoz, hogy a tigris és a 
politikus, valamint a dzsungel és a hatalom 
között különbségek jussanak eszünkbe. Pél
dául a tigris csak annyi élelmet szerez, 
amennyit ő és családja el tud fogyasztani, mi
előtt az megromlana, a politikus azonban 
nem csak annyi hatalmat szerez magának, 
amennyi éppen maga és családja táplálék
szükségletének fedezésére elegendő. Nem is 
biztos, hogy a kettő között egyértelmű össze
függés van. A tigris mindig csak annyi élel
met szerez, amennyit el tud fogyasztani, és 
általában nem vadászik tovább a vadászat 
öröme kedvéért, főleg nem olyan mértékben, 
hogy ezzel saját fizikai képességeinek megfe
lelő összhangját veszélyeztetné. Egy politikus 
ezzel szemben gyakorta belemegy olyan „ha
talmi játszmákba”, amelyeknek semmi közük 
semmiféle élelemszerzéshez, hanem legin
kább a Szerző által feleslegesnek nevezett tu
lajdonokhoz; de az ilyen játszmák szélsőséges 
esetben még egy politikus szabadságába vagy 
akár életébe is kerülhetnek, s ő ennek tuda
tában is „játszhatja” őket.

Egyébként, ha már analógiákat vizsgá
lunk, felvethető az a kérdés is, hogy amikor 
az ember étkezési területét próbáljuk azono
sítani, vajon ki vagy mi mondhatja meg ne
künk, hogy a húsevő vagy a növényevő álla
tok viselkedését kell-e alapul vennünk? A 
húsevők ugyanis egy-két napon belül elfo
gyasztják táplálékukat, mert tudják, hogy el
romlik, a növényevők pedig nem „vadász
nak” a növényekre (legfeljebb metaforikus

értelemben, lásd lentebb), és gyakran jó előre 
tetemes készleteket halmoznak fel.

De nézzük a történészt: vajon épp csak 
annyi évszámot jegyez meg fejből, vagy épp 
csak annyi sort olvas el egy államférfi levelé
ből, amennyi ahhoz elég, hogy magát és csa
ládját eltartsa? Egyáltalán: csak azért törté- 
nészkedik (és nem mondjuk tengerjáró hajót 
vezet vagy enciklopédiákkal házal), hogy élel
met szerezzen? És ha már az emberi életben 
oly fontos választásnál tartunk: a tigris nem 
teheti meg, hogy úgy döntsön: a fáradságos 
vadászat helyett inkább olajos magvakkal és 
zaftos bogyókkal táplálkozik, a történész vi
szont dönthet úgy, hogy más munkát vállal, 
amellyel kevesebb idő alatt ugyanannyi táp
lálékot szerezhet, vagy azt is elhatározhatja, 
hogy a konyhában való időrabló főzőcskézés 
helyett nyers ételeket fogyaszt. Szélsőséges 
esetben az is megtörténhet vele, hogy úgy el
ragadja a kutatás szenvedélye, hogy önmaga 
és családja élelmezésének kérdését igencsak 
elhanyagolja. Mindezzel korántsem akarom 
azt mondani, hogy ne lehetne az emberi élet 
szinte valamennyi jelenségéhez érdekes állati 
analógiákat találni és ne lenne érdemes azo
kon el is gondolkodni. Csupán úgy vélem, a 
felfedezés első örömén túljutva érdemes azt 
is megfontolni: tényleg olyan megvilágító, 
magyarázó erejű-e az analógia, érthetőbbé 
válik-e általa valami, ami addig kevésbé volt 
érthető, vagy, épp ellenkezőleg, legalább 
ugyanannyi vagy több nyitott kérdéshez ve
zet, mint amennyivel elindultunk?

Mi a helyzet mármost azokkal a tulajdo
nokkal, amelyeknek a Szerző szerint nem le
het túlélési értékük? Úgy vélem, annak is le
het túlélési értéke, amit a Szerző felesleges 
tulajdonok halmazának nevez, ti. a kultúrá
nak. Csak nem mindegy, hogy a problémát 
milyen módon fogalmazzuk meg. Volt-e túl
élési értéke pl. annak, hogy a kultúrával ki
bogozhatatlanul összefonódott emberi nyelv 
ilyen bonyolultsági szintet ért el, amilyet el
ért? Valószínűleg igen, és nem nehéz elkép
zelni egy ennél részletesebb válasz irányát. 
De vajon volt-e túlélési értéke annak, hogy 
az ismert emberi nyelvek legtöbbjében az 
alany megelőzi az állítmányt? Valószínűleg 
nem, és nehéz is elképzelni, hogyan lehetne 
ezt mégis kimutatni, pedig ez is igencsak szo
rosan hozzátartozik a nyelvhez, amelyről úgy
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gondoljuk, játszott szerepet a fennmaradás
ban. Sok múlik tehát azon, mit tekintünk 
problémának és azt hogyan fogalmazzuk 
meg. Vagy nézzük a zenét. Ha azt kérdezzük, 
hogyan járult hozzá például az V. S Z IM F Ó N IA  

X. Y. Z. őrgróf fennmaradásához a XVIII. 
században, a kérdés értelmetlen és abszurd, 
s ezen az sem változtat sokat, ha az egyén he
lyett egy társadalmi rétegről vagy az emberi 
nemről kérdezzük ugyanezt. Azonban ha azt 
kérdezzük, hogyan járult hozzá a zene a faj 
fennmaradásához, nem nehéz elképzelni egy 
hihető válasz körvonalait. Például úgy, hogy 
a zene hallgatása fokozta a közösségek kohé
zióját, ez ellenállóképesebbé tette őket a kül
ső kihívásokkal szemben, s ez végeredmény
ben ha nem is minden egyes egyénnek, de 
számos egyénnek segítette közvetve a fenn
maradását. Még kevésbé látható be, miért ne 
játszott volna szerepet a faj és az egyének 
fennmaradásában az információ, melyet a 
Szerző szintén a felesleges tulajdonokhoz so
rol, s ezzel elvitatja tőle a túlélésben játszott 
szerepet.

A Szerző által vázolt, szép tisztán elkülö
nülő kategóriák képén egyébiránt az is ront, 
hogy a Szerző „eltussolja” az állatok bizonyos 
képességeit (jövőtudat és emlékezet, l. len
tebb), amelyek abba az irányba vihetnék el 
érvelését, hogy az állatoknál is elismerjen „fe
lesleges” tulajdonformákat. Mindezek alap
ján kénytelen vagyok kijelenteni, hogy a 
Go n d o l a t o k ... eltúlzott, sematikus képet 
fest az emberi tulajdonformákról, amikor 
két, radikálisan eltérő kategóriába próbálja 
őket belegyömöszölni, és az állati tulajdonnal 
sem bánik sokkal jobban. Az emberi és az ál
lati „tulajdonformák” összehasonlításához jó 
val alaposabb fogalmi és módszertani elő
munkálatokra lenne szükség, mint amilyene
ket a Szerző írása mögött felfedezni vélek.

A GO N D O L A T O K ...-ban azonban nemcsak 
egy megalapozatlan és egy problematikus ér
vet találunk, hanem számos apró hibát is, 
amelyek legalábbis nem billentik a Szerző ja
vára a mérleget. Ezek között kiemelt helyen 
kell említeni azt az egész szövegre jellemző 
eljárást, hogy a Szerző bizonyos szavakat 
rendkívül szertelenül használ, értelmüket 
túlságosan kitágítja. További kifogásra adhat 
okot néhány egyszerű tárgyi tévedés, egy he
lyütt egy kifejezett önellentmondás, valamint

az a körülmény, hogy magyarázat gyanánt 
vezet be bizonyos elveket, amelyeket magától 
értetődőknek tekint -  pedig nem azok - , kü
lön nem magyaráz meg, s ezért képtelenség 
megítélni, hogy a szóban forgó elv tényleg al
kalmas-e annak alátámasztására, amit alátá
masztani bevezetésre került. A hátralévő 
részben csupán az illusztráció kedvéért sze- 
melgetek ezekből a hibákból, az extenzív tel
jesség igénye nélkül.

A szavak értelmének már-már követhetet
len tágításáról beszélhetünk például, amikor 
a Szerző azt mondja: „Minél nagyobb énünkben 
a fölösleges tulajdon aránya, annál kisebb a való
ban szükséges tulajdoné, tehát lényünk lényegi ré
sze annál több tért veszít. A tulajdonbőségben élő 
ember lényegi énje kárára egyfajta tárgyi ént növel 
meg -  idegenné válik önmaga számára, szétosztja 
magát: a dolgok kerülnek fölénybe vele szemben. 0  
lesz tulajdonai tulajdona. S ez nemcsak a tárgyak
ra, hanem mindenfajta tulajdonra, így az infor
mációra, a tudásra, a hatalomra és a dicsőségre is 
vonatkozik.”

Felvetődik a kérdés: vajon milyen érte
lemben vagyok én tudásom, szövegszerkesz
tőm vagy bármiféle információim „tulajdo
na”? Bizonyára nem az „eredeti”, állati érte
lemben, hiszen nem kell attól tartanom, hogy 
a tudásom megesz, a szövegszerkesztőm 
megvéd, vagy hogy az információm a saját 
testéhez tartozónak tekint. Akkor talán fölös
leges tulajdona lennék ezeknek a dolgoknak? 
Aligha, hiszen -  mint megtudhatjuk -  „a fö 
lösleges tulajdon önmaga megszerzésére ösztönöz”. 
Hogyan ösztönzöm azonban a számítógépe
met vagy filozófiatörténeti ismereteimet arra, 
hogy megszerezzenek engem? Akkor azon
ban milyen értelemben vagyok én itt most tu
lajdon? Talán a „fölénybe kerülnek” kifejezéstől 
remélhetjük az értelmezés kulcsát? Meglehet. 
A tulajdonnak ezt a fogalmát azonban a Szer
ző egyáltalán nem fejti ki, s gyanítom, ha 
megtenné, akkor sem lenne indokolt ezt a to
vábbi meghatározásra szoruló viszonyt (vagy 
inkább viszonyokat) épp a „tulajdon” fogal
mával megvilágítani. Sőt, azt hiszem, a „tu
lajdon” kifejezés itt inkább csak félrevezető.

A minden előkészítés nélkül, ad hoc beve
zetett magyarázó elvek egyik példája az, ami
kor a Szerző azt mondja, hogy az emlékezet 
(mint valami specifikusan emberi jelenség), 
úgymond, „természetéből kifolyólag termeli a fö 
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lösleget”. (De vajon miből fejlődött ki az em
beri emlékezet? Csak nem az állati emléke
zetből?) Sőt az emberi emlékezet az állati tu
lajdonformákból alakítja ki a fölösleges tulaj
donokat azzal, hogy termeli a fölösleget. To
vábbi magyarázat híján én egész egyszerűen 
nem értem ezt az összefüggést. Másfelől álla
tok (főleg gerinces emlősök) etológiai és pszi
chológiai vizsgálatok tanúsága szerint feltű
nően jó memóriateljesítményekre képesek. A 
Szerző igazán megmagyarázhatná, miért 
nem alakult ki náluk a felesleges tulajdonnak 
legalább egy-két válfaja.

Hasonlóképpen igényelném a további ma
gyarázatot, amikor a Szerző azt állítja, hogy 
például a filozófia, a dohányfüst, a zene vagy 
az információ fogyasztásuk módjában ételtulaj - 
donok (a tigris, a politikus és a történész ta
lánya, más szempontból föltéve). Itt a fo
gyasztás módja az, ami közelebbi megvilágí
tásra szorulna, máskülönben az állítás igaz
ságtartalmát mérlegre sem tudjuk tenni. A 
Szerző azonban adós marad ezzel a definíció
val. (Nem tekintem meggyőző magyarázat
nak azt, ha egyenes beszédről képes beszédre 
váltunk át, és azt mondjuk, hogy a zenét úgy 
hallgatjuk, „mintha” megennénk, az infor
mációt pedig metaforikusan esszük meg. 
Ugyanis mi a helyzet valójában a zenével és 
az információval? Nem akarom kétségbe 
vonni, hogy a Szerző ezt nem metaforikusan 
is el tudja magyarázni, gyanítom azonban, 
hogy mire egy ilyen magyarázatnak a végére 
érne, igencsak messzire vetődne a „tulajdon
formák” általa felállított sémájától.)

Más helyütt a Szerző egyik kijelentésének 
olyan implikációja van, amely tárgyi tévedés
be sodorja: „...az ember, szemben az állattal, a jö
vőt, ill. a feltételes módot is ismeri...” Ebből az kö
vetkezik, hogy az állat nem ismeri a jövőt. Ha 
ezzel azt akarjuk mondani, hogy az állatok
nak nincsen valamiféle tudatuk, fogalmuk, 
képzetük vagy előérzetük arról, hogy a jövő 
egy bizonyos részében valószínűleg mi fog 
történni, akkor az állítás egyszerűen hamis (l. 
pszichológia, etológia -  mint az emlékezet
nél). Egyébként ennek az elég képtelen állí
tásnak maga a Szerző mond ellent (bár me
gint csak implicite), amikor pár oldallal koráb
ban azt írja: „Az állatok az evésre alkalmas dolgok 
közül mindazt tulajdonuknak tekintik, amit abban 
a pillanatban esznek vagy evés céljából kiszemeltek”

-  mi ez, ha nem a jövő valamiféle megelőle
gezése? -  „vagy megszereztek (esetleg tárolnak)” -  
ez pedig még inkább. (Vö. még 15. lj.)

Végül, s mintegy az elmondottak summá- 
zataként, védelmembe kívánom venni Im- 
manuel Kantot a Szerző feddő szavaival 
szemben, aki ezt írja: „...a kultúra nem egyéb, 
mint a fölösleges tulajdonok halmaza. így hát a tu
lajdonformák megszüntetésével megszabadulha
tunk ugyan a minket gyötrő kínok egy részétől, az 
irigységtől, a lemaradás-pániktól, a tárgyak rab
szolgaságától s az ezáltal keltett rossz közérzettől, 
ám kultúránk összeomlásával kell fizetnünk érte.” 
Majd egy lábjegyzetben: „Egyénileg azonban le
het próbálkoznunk, hiszen a többség viselkedése 
fönntartja a kultúrát. Ez a megoldás azonban csak 
akkor elfogadható, ha elvetjük Kant véleményét, 
mely szerint mindig úgy kell cselekednünk, hogy 
cselekvésünk általános norma lehessen. (Ezt egyéb
ként maga Kant sem vette komolyan, hiszen filozó
fiával foglalkozott, ami ha általánossá vált volna, 
az állam és a társadalom pusztulását eredményezte 
volna...)”

Ránk maradt írásai és a róla szóló vissza
emlékezések tanúsága szerint a königsbergi 
bölcs ennyire azért nem hitt a gondolat hatal
mában, ugyanakkor a gondolkodás szabad
ságát bizonyos feltételek között megengedhe
tőnek, veszélytelennek, sőt szükségesnek tar
totta, frappáns megoldást kínálva ezzel a 
Szerző által megfogalmazott, végzetesnek tű
nő dilemmára. VÁLA SZ A  K É R D É S R E : Mi  A  F E L 

V IL Á G O S O D Á S? című művében amellett tört 
lándzsát, hogy bizonyos feltételek között bár
ki bármilyen gondolatát kifejthesse anélkül, 
hogy a társadalom vagy az állam megtorlásá
tól kelljen tartania: „A polgár nem habozhat a 
rárótt feladatok elvégzésében, sőt ha kotnyelesen 
bírálgatja ama megbízatásokat, akkor ez olyan 
botrány, amelyért (mivel általában törvénytelensé
gekre ösztönözhet) megbüntethető. Ugyanő azonban 
ettől függetlenül nem cselekszik polgári kötelességei 
ellenére, ha tudósként nyilvánosan véleményt mond 
az előírások igazságtalan vagy szerencsétlen voltá
ról. [...] Mert értelmetlenség, hogy a nép gyámjai 
(szellemi dolgokban) maguk is megint kiskorúak le
gyenek.” (In: I. Kant: A VA LLÁ S A  PU SZ T A  ÉSZ  

H A TÁ RA IN  B E L Ü L . Gondolat, 1974. 82-84. o.) 
Ha szövegszerűen nézzük, a komolytalanság 
vádja nem áll túl biztos lábakon.

A pontosság kedvéért egyébként megjegy
zendő, hogy Kant nem a cselekedeteknek,
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hanem azok maximájának általánosíthatósá
gáról beszélt, továbbá nem azt mondta, hogy 
mindig így kell cselekedni -  elismerte ugyan
is, hogy lehetnek erkölcsileg közömbös csele
kedetek - , hanem azt, hogy egy cselekedet
nek ahhoz, hogy erkölcsi legyen, eleget kell 
tennie a maxima általánosíthatósága követel
ményének. Ennél fontosabb azonban, hogy 
az általánosíthatóságnak ezt a követelményét 
csak egyes cselekedetekre vonatkoztatta, so
ha nem egész életformákra, amikről a Szerző 
-  ártatlannak tűnő csúsztatással -  beszél. En
nek ellenére azt hiszem, a maxima a filozófus 
egész életformájára nézve is megfogalmazha
tó anélkül, hogy önmaga lerombolásához ve
zetne. Kant ugyanis foglalkozásszerűen filo
zófus volt, s ezzel ugyanúgy a munkáját vé
gezte, mint bármely más állampolgár. Szemé
lyes életformájának maximája tehát így szól
hatott volna: teljesítsd a polgári életben vál
lalt kötelességeidet, így többek között végezd 
a munkádat: ha ács vagy, ácsolj, ha orvos 
vagy, gyógyíts, ha katona vagy, teljesítsd a 
parancsot, ha filozófus vagy, filozofálj. Ez a 
maxima pedig ellentmondás nélkül általáno
sítható, s mint láttuk, Kant emellett meg
engedte, sőt pártolta is, hogy az ácsok, kato
nák stb. munkaidejükön kívül szabadon gon
dolkodjanak, akár filozofáljanak (vagy hogy 
maguk a filozófusok egyetemi stb. kötelezett
ségeiken kívül kötetlenebbül filozofáljanak). 
O maga egyébként sokáig volt házitanító, s 
ez irányú kötelezettségeit soha nem hanya
golta el a filozófia kedvéért, amelyet akkori
ban szabadidejében művelt, úgyhogy ha 
Kant egyes elméleti tételeivel lehet is vitat
kozni, magáról az emberről nem lehet azt 
mondani, hogy etikájának alapelvét ne vette 
volna komolyan. Ellenkezőleg: ha valaha ki
derülne, hogy amióta kanti etika létezik, 
annak alapelvét csak egyetlenegy ember vet
te igazán komolyan, mérget vehetnénk rá,

hogy ez az ember éppen maga Kant volt. Hi
teles forrásokból tudjuk róla, hogy ennél jó
val kisebb horderejű dolgokat is mindig ko
molyan vett, egészen odáig menően, hogy 
két tagmondat között milyen kötőszót hasz
náljon.

P. S. Egyébként Magyar László András írásá
ban számos olyan gondolatot is találtam, 
amellyel egyetértek, sőt rokonszenvezem. 
Ezekről azonban -  sajnos -  mégsem érdemes 
szólnom, mert bármennyire igaznak szeret
ném is tudni őket, egyelőre együtt kell élnem 
azzal a kellemetlen tudattal, hogy jobb érve
im vannak ellenük, mint mellettük.

Bánki Dezső

Tisztelt Szerkesztő Úr!

A HOLMI POSTÁJA rovatba írnék néhány 
sort, Szabó Magda tanulmányához kapcso
lódva.

Szép Ernő T i s z a p a r t  című verse valóban 
statikus, mint a mindenkori halász megismét
lődő emléke arról, hogy halászat közben, ha 
megül a csend, a világ is megáll.

Nem úgy a háló, nem úgy a figyelés!
A három versszakos költemény középső 

szakaszában (1. sor) a halász „Kezdi a hálót 
emelni” -  majd a harmadik sorban: „Száll le 
mint a pók a háló”.

Arról van ugyanis szó, hogy a halász vagy 
csuhát, vagy millinget, mely rokon szerszám, 
emel-ereszt, s ez vagy az zsinóron lóg, mint 
hálófűző vezérfonalán a pók. Le-föl jár a pók 
a fonalon, le-föl jár a háló az állóvízben, az 
álló természet közepében.

Tisztelettel Tiszai János
műbútorasztalos, tiszai halász


