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A felejtés tanúja

A Philip K. Dick pop-posztmodern novellája alapján készült 1990-es Total Recall – 
Az emlékmás című filmben a főhősnek felajánlja szolgálatait egy jós, akit gyorsan leráz, 
mondván, hogy őt inkább a múlt érdekli, nem a jövő. Vajda Mihályt sem a különböző 
ideológiák által beígért szép jövő foglalkoztatja, hanem a múlt. Ennek feltárása a kötet-
ben két formában áll egymás után: a szöveg első felét memoárok adják, a második pedig 
egy dialógus, melyben Kardos András kérdéseire felelve összefoglalja filozófia életút-
ját. A filozófus a bölcsesség szeretője, de nem a tejes tudás birtokosa. Mi a helyzet az 
emlékiratíróval? „Nem emlékszem gyerekkoromra.” – Így kezdődik a könyv. Nemcsak 
a filozófiai totalitás, hanem az elbeszélő, különösen a modern, mindent tudó, mert min-
denre emlékező, elbeszélő mítosza is lerombolódik. Csak felvillantásképpen vessük 
össze ezt a kezdést néhány másikkal: „Sokáig korán feküdtem le.” (Proust: Az eltűnt idő 
nyomában), „Ma halt meg anyám” (Camus: Közöny), „Nem sokkal apám halála után 
találkoztam először Neallel.” (Kerouack: Úton. Az eredeti tekercs); de még Kertésznél 
is, akinek szemléletmódjától egyébként Vajda nem áll távol: „Ma nem mentem iskolá-
ba.” (Sorstalanság). Ezek bizony pontos emlékek, az esetleges jelen idejű grammatika 
ellenére. Miért más a helyzet Vajda esetében?

1944. március 9-ig nem emlékszik semmire. Ezt nem túl nagy nyomatékkal ugyan, de 
úgy is árnyalja, hogy lehet, hogy csak el akarja hitetni magával, hogy nem emlékszik. A 
végeredményt tekintve ez majdnem mindegy is. Mindenesetre ekkor már betöltötte ki-
lencedik életévét, tehát szóba sem jöhet, hogy túl fiatal volt, sőt legtöbbünknek ekkorra 
már nemcsak meghatározó benyomásaink, hanem kronologikus rendben rekonstruálható 
rendszerünk is van. „Mindent elfelejtettem a gyerekkoromból, mert féltem az emberek-
től” – írja, s úgy folytatja, hogy erre ’44 márciusáig talán nem volt oka, de azután annál 
inkább: „Ezért az ember nevű szörnyeteget (homo homini lupus) kitöröltem emlékeze-
temből.” (9) A törléshez az is hozzájárulhatott, hogy szülei kímélni akarták annak tuda-
tosításától, amit ő is érzett, hogy a zsidók helyzete Magyarországon egyre rosszabbá vá-
lik. Valamint az is, hogy szülei házassága rossz volt, édesanyja részéről nem szerelemre 
épült, depressziós volt meg nem valósult művészi tervei miatt, a családban komor csend 
uralkodott, nem meséltek a gyereknek családi történeteket, így nem csodálkozhatunk 
azon, hogy majdnem mindent elfelejtett. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott 
a vészkorszakban, nem volt tovább értelme a pedagógiai titkolózásnak, az anya pedig 
hivatást talált, hivatásra kényszerítette a sors, meg kellett mentenie a családot. Az is 
lehetséges, hogy a Sorstalanságban megjelenő „felejteni kell, hogy élni tudjunk” me-
chanizmusa működött ebben az esetben is, de akkor számot kellene adni arról, hogy a 
felejtés miért nem folytatódott ’44-ben. Azonban úgy gondolom, volt egy további oka is 
a törlésnek. Vajda maga is idézőjelesen „létfeledésemnek” (75) nevezi a folyamatot, át-
hallást keltve a heideggeri ontológiához, amelyben a nyugati metafizika története jelenik 
meg így, most pedig egy személyes történetet konstruál a segítségével. Vajda konstruálja 
a történetet, nem azt írja le, ami történt, hanem fényképek, későbbi beszélgetések, refle-
xiók eredményei alapján megírja azt, ami történhetett volna, vagy aminek történnie kel-
lett. Ez az eljárás már Arisztotelész szerint is filozofikusabb eredményre vezet, mint a 
tényrögzítő történetírás. Ennek személyes vonatkozása abban állapodik meg, hogy 
rögzíti: „a soá, a vészkorszak volt az a sorsesemény, amely egész életemet, egész 
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gondolkodásomat meghatározta.” (71) Gondolkodása arra vezeti, hogy leszámol az em-
ber lényegének kiteljesedését ígérő utópikus történelembölcseletekkel, a filozófiát pedig 
úgy jellemzi, hogy annak a „tisztánlátás, nem pedig a vigasztalás a […] feladata.” (85)

A memoár a felszabadulás – az üldözöttek ennek élték meg Budapest ostromának vé-
gét –, majd a Rákosi-korszak eseményeivel folytatódik. Ennek kapcsán bemutatja annak 
a meggyőződésnek a kialakulását és tarthatatlanságát, amit édesapja is osztott, hogy a 
zsidókat csak a kommunisták védhetik meg a nyilasoktól. A kommunista diktatúrával 
szembeni korai ellenszenvét két eseménysor keltette fel: a mindennapi tapasztalatnak 
ellentmondó sikerpropaganda és a kitelepítések. A kommunista politikai rendszerben 
korán csalódott, de a marxizmussal és Marxszal történő szakítás hosszú folyamat ered-
ménye volt. E történet részeként értelmezhető ’56 megélése, csatlakozás Lukács György 
köréhez, ’68, a disszidálás kérdése, illetve az olvasmányok, ahogy akkoriban mondták, 
a „polgári filozófia” területéről, például a fenomenológiáról. A Budapesti Iskoláról 
szóló beszámoló különösen érdekes filozófiatörténeti háttéranyag. Az idős filozófust 
szerette, apapótlékként is, ugyanakkor értetlenül tekintett a mozgalmi emberre, aki a 
kommün alatt tizedeltetett, később a Szovjetunióban koccintással ünnepelte Kun Béla 
kivégzését. Az Iskola (ha az volt egyáltalán) tagjai, a barátai közül Fehér Ferenc port-
réja a legérzékletesebb. Szeretetre méltó, ugyanakkor rendkívül ellentmondásos alakja 
meghatározta a társaság belső személyes és szakmai viszonyait, működését és felbom-
lását. Vajda máshogy emlékszik a ’72-es „filozófusper” néven elhíresült eseménysorra, 
mint ahogy az bekerült a köztudatba. Nem, vagy nem elsősorban ideológiai okai voltak 
a kritikus értelmiségi csoport megrendszabályozásának, hanem a politikai boszorkány-
konyha főzte ezt ki. A hatalom le akart számolni a pártellenzékkel, Marosán Györggyel, 
Németh Károllyal. A „munkásellenzéket” zavarta a kádári rendszer „liberalizációja” és a 
pártvezetők polgári életmódja, de feltételezhetően leginkább kiszorulásuk a hatalomból. 
Marosán többször meglátogatta Lukácsot, Fehér Ferenc is barátkozni kezdet vele, s a 
csoport többi tagjával is összehozta néhány alkalommal. Ez lehetőséget adott a pártnak 
arra, hogy a hagyományos, jól bevált bolsevik metodológia szerint az egészet egy kalap 
alá vegye, és egyszerre vádolja az ellenzéket jobb- és baloldali elhajlással. Retorziókét a 
filozófusokat kitetették állásukból. Nemsokára azonban Aczél György megüzente, hogy 
komoly aggodalomra nincs ok, el fogják felejteni az egészet. De Fehér ekkor már nem 
akart több kompromisszumot kötni, nekilátott az emigráció előkészítésének, amihez 
Nyugaton jól jött az üldözötti státusz.

A kötet második felét kitevő Kardos András készítette interjú visszatér a Budapesti 
Iskola körüli történésekre, hogy ebből kiindulva mutassa be a nyugati vendégprofesz-
szorságok élményeit, és azt a filozófiai fejlődést, amely során Vajda Heidegger segítsé-
gével utat talál a modernitás és a posztmodernitás értelmezéséhez. Heidegger ebben a 
megközelítésben az ideológiamentes filozófia lehetőségét nyújtja. Nem mintha a német 
filozófus nem keveredett volna bűnös viszonyba az ideológiával, dehogynem. De még-
is, szembeállítva az antropológiát nélkülöző marxizmussal, amely mindent a történelmi 
fejlődés szükségszerűségeivel magyaráz, nála az emberre, mint olyanra vonatkozik 
a kérdés, akit megkülönböztetett viszony köt a létezéshez. Vajda volt annak a baráti 
munkacsoportnak a vezetője, akik a ’80-as évek második felében elkészítették a Lét és 
időnek, Heidegger 1927-es fő művének magyar fordítását. Lehetővé tették ezzel, hogy a 
XX. század egyik legjelentősebb elméleti teljesítménye a magyar filozófia kultúra részé-
vé váljon túl a szűkebb szakmai körön. Érdekes adalékokat tudunk meg a fordítás során 
adódó nehézségekről. Itt van például a heideggeri Dasein kérdése. Erre Vajda a jelenva-
lólét alakot találta megfelelőnek szemben az addigra már más magyar Heideggerről szóló 
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írásokban elterjedt ittléttel. Azzal az indoklással, hogy Heidegger többször több helyen 
kifejti, hogy a da az nem itt, hanem egyaránt itt is meg ott is, abban az értelemben, hogy 
közelre és távolra is mutat. Tehát ha a rámutatást akarjuk kifejezni, akkor a dat nem 
helyes itt-tel fordítani. A jelenvalólét a fordítás megjelenését követően nem vált széles 
körben elfogadottá, a többség az ittléthez ragaszkodott, nemcsak megszokásból, hanem 
személyes és filozófiai pártszimpátiából is. Biztos nem kevesen vannak azok sem, akik 
az ilyen vitákra Francis Bacon és David Hume szellemében úgy tekintenek, hogy na, tes-
sék, egyes filozófusok már megint a szavakról vitatkoznak, s nem a dolgokról. Mert nem 
maradt más a posztmodernek számára, mint a locsogás, s hol van már a lét értelmére 
irányuló autentikus heideggeri kérdés, amit eredetileg legalább feltenni akartak. Nyilván 
ez túlzó, rosszindulatú támadás lenne. Magam nem tulajdonítok a kelleténél nagyobb 
jelentőséget az ilyen terminológiai összecsapásoknak, de hogy azért komolyan veszem, 
annak alátámasztására hadd jelezzem, hogy én inkább az ittlétre szavaznék. Egyrészt 
a szokásra hivatkozva, másrészt felidézve Hegelnek A szellem fenomenológiája című 
művét. Ennek az érzéki bizonyosságról szóló első fejezetében olvashatunk arról, hogy a 
tárgyakat jelölő olyan szavak, mint az ez, a most és az itt fölöttébb általánosan mondják 
ki az érzékit. Elég csak belegondolnunk abba, hogy az itt, ha egy bizonyos irányba né-
zek, lehet például egy fa, de ha másfelé tekintek, akkor lehet más, például egy ház. Ezt a 
hegeli érvelést alkalmazhatjuk a közel és távol megkülönböztetésre is: Az itt a közeli, de 
a távoli is rögvest közeli lesz, ha közelebb megyek hozzá. Persze könnyen lehet, hogy az 
ilyen okfejtést Vajda ebben a vonatkozásban nem tartaná relevánsnak, mert Heidegger 
éppen az arisztotelészi–hegeli metafizikát akarta zárójelbe tenni.

A kötet tavaly októberben jelent meg, azóta több méltató írás foglalkozott vele, de 
elmarasztaló is. Ez utóbbiak azt emelik ki a könyvből, s róják fel a szerzőnek, hogy 
leparasztozza a magyarságot, beleértve az értelmiség jelentős részét is. Én úgy értelme-
zem a szóban forgó érvelést, hogy az visszahozza a máshol már meghaladott marxista 
determinizmust a szociokulturális fatalizmus formájában. Arra a kérdésre válaszolnék, 
hogy miért. Induljunk ki a vonatkozó szöveghelyekből! Annak alátámasztására, hogy 
a demokráciához nem elegendőek a demokratikus intézmények, Vajda felidézi Sacha 
Batthyány könyvét, amely úgy írja le a társadalmat, amelyben a grófi család élt, hogy 
„ebben az országban volt egy budapesti politikai, de legfőképpen kulturális és tudomá-
nyos értelmiségi réteg, ezek főleg zsidók voltak. Azonkívül létezett még az arisztokrácia 
[…], és sok-sok százezer paraszt.” (236) Ezt a leírást maga Vajda is nagyon sommásnak, 
de azért igaznak tartja, s hozzáteszi, hogy a helyzet lényegében azóta sem változott. 
Aztán szóba kerül az a politikatörténeti és politikai filozófiai illegális szeminárium, 
amit a ’80-as évek második felében főleg fiatal közgazdászoknak tartott. Az egyik alka-
lommal, Bibó Zsidókérdés Magyarországon 1944 után című írásának tanulmányozása-
kor ez a beszélgetés zajlott le: „… hát igen, mi itten, valamennyien, kivéve téged Éva 
(Bakonyi), zsidók vagyunk. Néztek rám csodálkozva. Mi? Ezt te meg honnan tudod? 
Hát rátok néztem, meg hallottalak titeket beszélni. És honnan tudod, hogy Éva nem zsi-
dó? Hát mit tudom én, honnan tudom, de tudom, hogy nem zsidó. Félreértés ne essék, 
nekem semmi bajom nincs az Évával, sőt nagyon kedvelem, de látszik, hogy ő más, 
az attitűdje más, valahogy más.” (242) A zsidó attitűd fő jellemzője pedig az ironikus 
visszafogottság a saját álláspontot illetően. Néhány kritikus ezt a beszédmódot zsidó-
zásnak minősíti, eloldozva a kifejezést a szokásos antiszemita kontextustól, mondván, 
hogy zsidózhat valaki pozitív szándékolt értelemmel is. Kétségtelen, hogy az ilyen kri-
tika figyelemfelkeltő erővel bír. Azt is fel lehet hozni, hogy voltak szép számmal olyan 
zsidók, akikre az ironikus visszafogottság nem volt jellemző, például Kun Béla, Rákosi 
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Mátyás, Gerő Ernő. Voltak, mondhatná a szerző, de ne rájuk gondoljunk! Azonban 
tagadhatatlan, hogy az általánosítás megfogalmazódott, de az is világossá válik, hogy 
mi végre. A szeminárium résztvevői a későbbi disszidens fideszesek voltak: „Ennek a 
társaságnak azért is kellett távoznia a Fideszből, mert ez az ironikus visszafogottság, ez 
Orbán Viktor Fideszébe nem fér bele. Mert ez a társaság abból a bizonyos budapesti zsi-
dó értelmiségből jön, a Fidesz másik része pedig, akkor még nem voltak azok feltétlenül 
többen, az meg a sokszázezer parasztból jön. Nekem semmi bajom nincs a parasztokkal, 
csak sajnos a parasztságnak nem sikerült az eredeti szellemiségét levetkőznie – az egy 
hosszú folyamat volt, míg Nyugaton a parasztság egyszerűen mezőgazdasági termelőré-
teggé alakult. Nálunk ez a szocializmusban következett be, többé-kevésbé, de úgy, hogy 
az ehhez hozzátartozó szellemi átalakulás nem volt lehetséges, mert a téeszben is úgy 
kellett viselkedni, mint a jobbágynak. Engedelmeskedni kellett. Ebből következik, hogy 
nem érdemes csodálkozni ennek az országnak a jelen állapotán…” (243) Politikai oka 
van tehát a szociokulturális determinizmusnak: a Fidesz politikájának bírálata. Politikai 
érvelésben toposzokat szokás használni. Erről az eljárásról azt tartják a régi retorikai 
tankönyvek, hogy akkor lehet eredményes, ha a toposz nem túl újszerű, mert akkor a 
közönség nem érti, de nem is túl ismert, mert akkor meg unja. A sikert a jövő fogja el-
dönteni, de igencsak kétlem, hogy a filozófus megtalálta volna az arany középutat, és 
nem azért, mert túl újszerűt talált mondani. Még akkor sem, ha hatásosan játszatja össze 
a paraszt szó többszörös szemantikáját. Azon viszont nem csodálkozhat, hogy sem a 
tételt, miszerint paraszt országnak paraszt kormánya van, sem ennek felhasználását nem 
fogadja egybehangzó helyeslés.

(Vajda Mihály: Szög a zsákból. /Tények és tanúk./ Budapest, 2017, Magvető, 368 p.)


