
De profundis
Jegyzetek a második személyre irányuló felelősség
fenomenológiájához (II. rész)

Asyimmetria — alternomia

„Mindennek pedig, a ki tőled kér, adj;
és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza”

(Lk 6,30)

Az odaadás logikája révén meginduló közeledési folyamat a máso-
dik személy felemelkedésére, létezése dinamikájának feltárására és
megvalósulására irányul. Megteremti azt az aszimmetrikus etikai hely-
zetet, amelyben mintegy átfordul az első és második személy fontos-
sági sorrendje. A tapasztalati horizont háttere az alanyi pólushoz kö-
tött, és minden egyes ember közvetlenül a saját életének dinamikáját
éli át. Ezt a dinamikát azonban a másik oldalról az határozza meg,
ami vagy aki az e háttérből induló nézőpont középpontjába helyező-
dik, illetve annak függvénye, mire vagy kire irányul az alany fi-
gyelme. Tulajdonképpen ez biztosítja annak lehetőségét, hogy az
alanyt olyasmi is megérintse, amihez a saját életének dinamikáját akár
hozzá is rendelheti. Ekkor azonban olyan történések indulnak el, ame-
lyek már áthatolnak a személyek közötti ontologikai határokon.

A nézőpontváltás tagadhatatlanul kiemeli az embert a saját parti-
kuláris érdekkörére szorított vonatkoztatási rendszerből, és megte-
remti az érdekek pártatlan figyelembe vételének lehetőségét, vagyis
azt, hogy az alany ne minden esetben önmagát helyezze előtérbe a
másikkal szemben, hanem bizonyos helyzetekben vegye figyelembe
mások alapvető érdekeit is, miközben ezzel párhuzamosan, az egy-
mással szemben tanúsított tisztelet jegyében, jogosan várja el mások-
tól a pártatlan magatartás hasonló formáját. Ez a tisztelet azonban
nem feltétlenül vezet el ahhoz a logikához, amely a közeledés és a má-
sikért viselt felelősség alapja. Példa erre Immanuel Kant (1724–1804)
deontológiai, azaz kötelességekre épülő etikája. E rendszerben a mo-
rális viszony alapját az adja, hogy az ember autonóm, önmagának pa-
rancsolni képes lény, ami közelebbről annyit jelent, hogy bensőleg
képes engedelmeskedni annak a legfőbb, Kant által feltétlen parancsnak
nevezett erkölcsi törvénynek, amelyet a saját gyakorlati esze alapján
maga alkot önmaga számára. Minthogy bármiféle emberi cselekvés a
tudatosságon (és nem például szokásszerű automatizmusokon vagy
fogalmiságot nélkülöző morális érzéken) alapul, Kant a cselekvést gya-
korlati ész (ratio practica) által motivált viselkedésként értelmezi; és
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mivel a cselekvés alapját minden esetben a gyakorlati ész által képzett
parancsoló (imperatív) jellegű szabályok (maximák) alkotják, ezért a cse-
lekvés tulajdonképpen egy sajátos ész-ok (ratio) által motivált aktus; az
indíték pedig szabályok feltételesen (hipotetikusan) vagy feltétlenül (ka-
tegorikusan) kötelező érvényének tudata, amely az adott tettet ilyen vagy
olyan formában meghatározza. Kant szerint egyszerűen azoknak a
konkrét cselekvéseket előíró szabályoknak van morális tartalma, ame-
lyek megfelelnek az általánosíthatóság formális követelményét megfo-
galmazó kategorikus imperatívusznak, amely az úgynevezett arany-
szabály modern megfogalmazása.1 Ez egy sajátos nézőpont-váltás,
amikor a cselekvő a saját cselekedete által érintett személy helyébe
képzeli önmagát, pontosabban nem feltétlenül egy másik személy he-
lyébe, hanem egy olyan helyzetbe, amelyben épp a saját személyét érinti
az a cselekvés, amelyet egyébként végrehajtani kíván; majd mindezek
után eldönti, továbbra is helyeselhető-e a tervezett cselekvés. Kanti
formában ez úgy hangzik, hogy a cselekvőnek el kell képzelnie egy
olyan világot, amelyben mindenki az adott cselekvéssel azonos módon
jár el, majd döntenie kell a cselekvés alapjául szolgáló gyakorlati sza-
bály általánosíthatóságáról, vagyis arról, alkalmas-e az adott szabály
arra, hogy erkölcsi törvényként felvegye a helyes cselekvés formáját,
amelyhez minden körülmények között a következményekre való te-
kintet nélkül igazodnunk kell. Ez az igazodás nem egyszerűen az adott
cselekvés és az erkölcsi törvény külső összhangjával azonos (legali-
tás), hanem magába foglalja a cselekvés indítékának tisztaságát is,
amikor a cselekvő kizárólag az erkölcsi törvény iránti tisztelet okán kö-
veti a maga által felállított törvényt (moralitás), ami a Kant-féle auto-
nómiának egy egészen sajátos értelmet kölcsönöz, amennyiben az em-
beri akaratnak egy morálisan kötelezett és morálisan korlátozó
„öntörvényűség” adja meg a maga szabadságát.

A kategorikus imperatívusz tulajdonképpen a minden egyes em-
bernek kijáró morális tisztelet formális követelményét írja elő. Tiltja,
hogy az alany önmaga vagy a másik személyét egyedül eszközként, és
ne célként kezelje, és ilyen módon mások alá rendelődjön, vagy má-
sokat önmaga alá rendeljen. E legfőbb erkölcsi törvényből aztán
„problémamentesen” levezethetők azok a tartalmak, amelyek a „saját
tökéletességünkre” és „mások boldogságára” vonatkozó kötelessé-
gek rendszerét részletezik. Hangsúlyozandó, hogy a pártatlanság
indoka és oka nem a cselekvő saját érdekeire és az egyéni haszon
optimalizálására irányuló számításhoz kapcsolódik (felvilágosult
egoizmus), hanem ahhoz a morális tisztelethez, amely az emberek
egyenrangúságára vonatkozó belső meggyőződésből következik. Egy
olyan nézőpont azonban, amely elítéli az emberek közötti hátrányos
megkülönböztetés különböző — önmagunk lealacsonyítására és a
másik megalázására vonatkozó — formáit, egyúttal ki is zárhatja bi-
zonyos reális különbségek észlelésének a lehetőségét.

Általánosságban az ember identifikációjához az azonosság és a kü-
lönbözőség tudata egyaránt szükséges — omnis determinatio est negatio.

1„Cselekedj ama maxima
szerint, amelyet követve

egyúttal azt is akarhatod,
hogy maximád általános

törvénnyé legyen.”
Immanuel Kant:

Az erkölcsök metafiziká-
jának alapvetése.

(Ford. Berényi Gábor.)
Gondolat, Budapest,

1991, 52. Vö. az arany-
szabállyal: „És a mint

akarjátok, hogy az embe-
rek veletek cselekedjenek,
ti is akképpen cselekedje-

tek azokkal” (Lk 6,31).
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Létezésünk alapvető sajátossága a tapasztalatok között feltáruló ana-
lógiák alapján történő tájékozódás, amelynek során megállapítjuk
a dolgok között fennálló azonosságokat és különbségeket (én —
nem-én; ember — nem-ember; ismerős — idegen… etc.). Enélkül
nem lennénk képesek az átélt létezés értelmezésére, és nem tud-
nánk elhelyezni önmagunkat az így feltáruló világ összefüggései
között — vagy épp azon kívül. Az emberek is efféle viszonyítási
pontok. Bizonyos vonatkozásokban hasonlóak hozzánk, más vo-
natkozásokban különböznek tőlünk, akár csoportokról, akár egyé-
nekről legyen szó.2 Ha mindenben egyenrangú félként tekintenek
egymásra, vagy többnyire az azonosságok és hasonlóságok rend-
szerét tekintik meghatározónak, akkor a közöttük fennálló különb-
ségek másodrendű szerepbe kényszerülnek; ha viszont minden vo-
natkozásban különböző rangú félként viszonyulnak egymáshoz,
vagy többnyire a különbségek és eltérések rendszerét tekintik lé-
nyegesnek, akkor a közöttük fennálló azonosságok válnak aláren-
delt tulajdonságokká. Mindkét értelmezés komoly nyomokat hagy
az emberi érintkezések formavilágában. Következésképpen a közös
és hasonló jegyek rögzítése alkalmas lehet ugyan az ember általá-
nos lényegének kiemelésére, de nem alkalmas a különböző szemé-
lyeket meghatározó különleges és egyedi jegyek feltárására.3

Ilyen jellegű probléma merül fel egy adott cselekvés alapjául szol-
gáló gyakorlati szabály általánosíthatóságára vonatkozó kísérlet során
is. A morális törvényhozás első személyű alanyának nézőpontot kell
váltania ahhoz, hogy lássa, az általa végrehajtott vagy elmulasztott
cselekvés következményei általában miként érintenek másokat, vagy
épp milyen hatással vannak egy bizonyos személy életének helyze-
tére. Amennyiben az első személy (agens) olyan módon változtat a
nézőpontján, hogy önmagát egyszerűen egy másik helyzetbe képzeli,
abba a helyzetbe, amely a végrehajtani tervezett cselekvés által érin-
tett (patiens) helyzetével azonos, akkor kizárólag abban az esetben
tehet kísérletet a gyakorlati szabály általánosítására, ha mások ugyan-
azt a helyzetet hasonló módon élik át, továbbá e tudatosan álélt hely-
zetnek hasonló értelmezést tulajdonítanak. Ez az előfeltevés azonban
a saját nézőponton belül maradva nem igazolható, és egészen addig
problematikus, ameddig nem világosak azok az antropológiai állandók,
amelyekből levezethetők az emberi létezés normál állapotához és di-
namikájához nélkülözhetetlen alapszükségletek vagy keretfeltételek.
Azonkívül a közel azonos helyzetek épp az emberek különbözősége
miatt igen eltérő élményeket és helyzetértelmezéseket tesznek lehe-
tővé. Ebben az esetben tehát az általánosítással egy olyan nézőpont
keletkezik, amely nem képes felmutatni a másik ember lényegi kü-
lönbözőségét és mindazokat a különleges szükségleteket és igényeket,
amelyek sajátos helyzetéből, létezése személyességéből és annak
egyedülálló dinamikájából következnek. Kézenfekvő módon az ef-
féle általánosítást assimilationak is nevezhetnénk, melynek során az
alany a második személyt önmagához hasonlítja — mintegy önmagá-

2Ha kizárólag az azonos-
ság jegyeit észleljük —

amennyiben ez egyálta-
lán lehetséges —, nem

vagyunk képesek megkü-
lönböztetni magunkat a

„másiktól”; a különbözőség
jegyeire irányuló figyelem
esetén viszont nem tudjuk
hozzárendelni magunkat

a „másikhoz” vagy
azonosítani önmagunkat

a „másikkal”.

3Ehhez a problémához
egy sajátos történeti

mozzanat is társul. Amíg
a tradicionális közösségi

formák olyan szoros
„egységet” alkotnak,
amely korlátozza az

egyéni önkibontakoztatás
lehetőségét; addig a mo-

dern társadalmi formákban
épp az „elkülönülés” és az
„elidegenedés” különböző

módozatai teremtik meg
azt a teret, amely az

egyéniség kiválásának
lehetőségét biztosítja.
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hoz hasonlóvá teszi —, ám ennek ellenére az „általános törvényho-
zásra” jellemző általánosítást sokkal inkább egy személytelen és abszt-
rakt nézőpont felvétele határozza meg. Ahhoz ugyanis, hogy az ember
összehasonlíthassa önmagát a másikkal, a közös és a megkülönböz-
tető jegyek azonosítására egyaránt szükség van; ennek hiányában se
önmaga, se a másik determinációjára nincs lehetősége. Eszerint minél
közelebb áll egymáshoz két ember, elvben annál több egyedi sajátos-
ság áll rendelkezésükre a mélyebb összehasonlításhoz és a valóságos
ismerethez. Elvileg, mivel léteznek a „közelségnek” olyan formái,
amelyek eltorzíthatják a közvetítés folyamatát — például amikor
az alany a saját helyzetértelmezésének vagy meggyőződésének a
foglyává válik.

Összefoglalva, az általánosítás olyan elvonatkoztatás, amely rela -
tivizálja ugyan az alany önmagához kötődő nézőpontját, és felvillantja
a tőle különböző nézőpontok létezésének lehetőségét, de nem vezet el
a második személy nézőpontjához. A másik megfigyelése és megkér-
dezése révén elvileg lehetségesek olyan általánosítások, amelyek az
embereket általában jellemző közös nevezőket mutatnak fel, ezáltal
azonban se az összes, se az egyes megismerése in concreto nem lehet-
séges. Joggal feltételezhető tehát, hogy a másikra irányuló felelősség-
hez olyan közelségre van szükség, amelyhez a morális képzelőerő vagy
a morális tisztelet önmagában nem elégséges.

Más a helyzet abban az esetben, amikor az alany egy másik, tőle
különböző személy nézőpontjának rekonstruálására tesz kísérletet.
Amíg az általánosító elvonatkoztatás a közös sajátosságok kiemelésén
alapul, addig a különbözőség és az eltérés erre itt nem ad lehetősé-
get. Sokat segít ugyan, ha mód nyílik az érintett érdekeinek kommu-
nikálására és helyzetének közelebbi megismerésére, de a másik né-
zőpontjához valójában az életének dinamikájához kötődő felelősségen
keresztül vezet az út. Ebben az értelemben a lelkiismeret, az alany-
ban megszemélyesülő második személy létezésének dinamikájához
kötődő felelősség hangja, mindig egy transzcendens okhoz vezet visz-
sza,4 és alapvetően a másik benső mélységére irányuló figyelemnek
köszönheti a létét. Abban az esetben is, ha ennek az alapvető felelős-
ségnek az érvényesíthetőségét egy újabb második személy létezése
korlátozza. A lelkiismeret az első személynek a második személyhez
fűződő viszonyát a második személy létezésének minősége függvé-
nyében minősíti, ami ismételten feltárja e viszony aszimmetriájának
lényegét. Az etikai viszonyban az első személy közvetlenül „kifelé”,
a második személyre irányul, soha nem önmagára, és ezt az irányu-
lást egy olyan aktivitás jellemzi, amely közvetve a másik létezésének
teljességét célozza. A viszony normatív aspektusa közvetlen felelősség-
ként tudatosul, a felelősség pedig a rá irányuló reflexió szintjén tör-
vényként jelentkezhet. Ez a törvény azonban nem az első személy által
alkotott és egyben önmagára alkalmazott törvény, és az alkalmazás
alanya és „tárgya” sem ugyanaz a személy. A törvényt a második sze-
mély létezésének helyzete és dinamikája szabja az első személy számára. Ezért

4Következésképp a lelki-
ismeret nem vezethető le
a lélek önmagával folyta-
tott dialógusából vagy a

transzcendentális és
faktuális „én” között fenn-
álló alapvető különbség-
ből. Az alterre vonatkozó

tapasztalatok elmélyülése
nélkül a lelkiismeret nem

értelmezhető. Ebben a
tekintetben is igaz, hogy

a második személyhez
fűződő viszony minősége
az alany önmagához való

viszonyát is döntően
meghatározza.
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az etikai viszonyban az első személy nem lehet autonóm — ponto-
sabban egyedül a második személy ellenére, a második személytől
elvonatkoztató szabadságánál fogva lehet az —, mivel a másik léte-
zése és helyzete arra szólítja fel, hogy őhozzá (és ne önmagához) „tartsa
magát”. Mindig ez történik, amikor az alany egy másikért (latin alter)
felelős léthelyzetben, bizonyos értelemben törvény előtt, találja ön-
magát. Ezt a törvényt a morális alternómia törvényének vagy egysze-
rűen a másikért való felelősség törvényének nevezzük, amely azonban
nem minden esetben válik kifejezett reflexió tárgyává, mivel a köz-
vetlen etikai viszonyban elsősorban e felelősség alkalmazására és el-
sajátítására kerül sor. Ilyen értelemben nem létezik törvény nélküli vagy
törvény ellenében érvényesítendő felelősség. Az etikai normativitás azo-
nos azzal a közvetlen felelősséggel, amely a második személy létezé-
séhez kötődik. A morális alternómia törvénye tehát a másik létével
(ratio essendi) eleve adott, viszont e törvény belátásának lehetőség-
feltétele (ratio cognoscendi) részint az első és a második személy lé-
tezésének dinamikáját érintő eseményeknek van alárendelve, más-
részt annak függvénye, hogy az első személy milyen mértékben
érvényesíti a második személy létezésének dinamikájához kötődő fe-
lelősségét. A távolság, a visszahúzódás, a közöny etc. mind-mind arra
utal, hogy az egyén az adott esetben nem észleli vagy megtagadja ezt
a felelősséget. Az alapvető etikai viszonyban azonban nem az alany-
nak e törvény előtti felelősségéről van szó; nem a törvény szólítja, és
nem a törvénynek felel. Mint első személy közvetlenül a törvényadás
hátterében álló második személlyel áll személyes viszonyban.5 A tör-
vény normativitása ebben az értelemben másodlagos és származtatott
státussal rendelkezik.

Az archaikus-tradicionális életvilágokban az erkölcs az adott kö-
zösség hagyományos szokásainak (ógörög ethos) rendje. Evidens és nor-
matív értelmezési horizont, amely az emberi együttlét egyértelműsé-
gét és állandóságát alkotja. Nélküle lehetetlen a világban történő
tájékozódás, mivel egyszerre értelmezi és írja elő a tényleges létezés ke-
reteit, és külsődleges szabályozóként normalizálja az adott világában
zajló emberi cselekvések jellegét. Ezáltal az azonosság-tudat megin-
gathatatlan eleme mindaddig, amíg az egyén számára nem tárulnak
fel újabb, átgondolásra érdemes perspektívák. Az ethos felől tekintve
egy cselekedet vagy viselkedési mód annyiban rendelkezik morális
értékkel, amennyiben „külső” összhangot mutat az adott lakóhelyen élő
közösség hagyományban rögzített és szokásként funkcionáló normá-
ival, és igazodik az ezekből következő életmód egészéhez. Az ethos
rendjéhez alkalmazkodó cselekvés lehetősége azonban, ahogyan azt
a rá irányuló reflexió megvilágítja, bizonyos készségek habituális el-
sajátításához kötődik, de legalábbis olyan indokokat és okokat felté-
telez, amelyek a cselekvő alany benső világához és lelki alkatához kö-
tődnek. Ilyen alap lehet a jellem (ógörög éthos) vagy az erény (ógörög
areté), amely lehetővé teszi, hogy az egyén belső elkötelezettség és
saját belátás alapján tegye azt, amit és ahogyan tennie kell. Ennek fel-

5A törvény tárgyi valósá-
gát a törvényadás alanya
a törvényadás aktusában

hozza létre. Ez lenne az a
formális struktúra, amely
a törvény létezésének és

felismerésének hátterét
alkotja, ami tulajdonképpen

a személyes lét megnyi-
latkozásának egy sajátos

formája. Ez a közvetlen
megszólító karakter

azonban visszahúzódhat,
ha a figyelem kizárólag a

törvény létére, például
egy gyakorlati szabály

általánosan kötelező
érvényének belátására,
vagy a kölcsönösségre

épülő aktusok és
viszonyok szüksé ges sé-
gére irányul. Akkor is ez
történhet, ha a cselekvő

önmagát a törvényhozás
autonóm alanyaként vagy
a törvény alkalmazásának

személytelen szubje k tu-
maként azonosítja.
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ismerése után már nem lehet kizárólag a cselekvés külsődleges-tárgyi
sajátosságaihoz (például az előidézett haszon vagy okozott kár nagy-
ságához) rendelni a cselekvés erkölcsi megítélésének kritériumait,
hanem figyelembe kell venni azokat a külsőleg láthatatlan vagy ak-
tuálisan háttérben maradó mozzanatokat — legyenek azok vágyott
célok, döntő elhatározások, alapvető meggyőződések vagy épp a
múltbeli helyzetekhez, történésekhez és cselekedetekhez kötődő él-
mények etc. —, amelyek a cselekvést, az élet dinamikáját és a cselek-
vés alanyának egységét „belülről” meghatározzák, ahogyan azt
Aristotelés a jellem és az erény, Kant pedig az egyszerű normakövetés-
sel (legalizmus) szembeállított moralitás fogalmával megvilágította.6

E különös minőség észlelése azonban minden más területen is egy
olyan képességet vagy „érzéket” feltételez, amely a létezés mélyebb ré-
tegeinek és a dolgok nem érzéki valóságának feltárására irányul, és ame-
lyet szellemnek (ógörög pneuma; latin spiritus) nevez a filozófiai ha-
gyomány. Az emberi figyelem nem tapad le és kötődik oda az
érzékileg adott konkrétumokhoz, hanem szabadon áthelyeződhet oda,
ahová a dolog szimbolikus — a dologgal „együtt” adott — utalásai mu-
tatnak. Az észlelt füst továbbvezetheti a figyelmet a lehetséges tűz felé,
ahogy egy kéz mozdulata oda irányíthat át, ahová e kéz mutat. Továbbá
egyetlen dolog észlelése és azonosítása sem lehetséges az adott dolog
önmagára vonatkozó utalásainak, azaz értelmének felfogása nélkül. Ha
tehát egy „tapasztalati anyag” nélkülözi az efféle utalások rendszerét,
akkor a szó szoros értelmében ismeretlenné válik. Ebből következik,
hogy az emberek nem egy érzéki módon adott fizikai térben tartóz-
kodnak, hanem a létezésnek egy olyan szintjén, amely mindennek, így
az érzékinek és magának az embernek is, egy sajátos mélységet köl-
csönöz. Ez egy valóságos és minőségileg gazdag mélység, amely az érzékit
túlhaladó észlelőképesség előtt egyszerre tárja fel a dolog érthető („lát-
ható”, „hallható” etc.) és egyben artikulálhatatlan valóságát.

Az első és a második személy viszonyának minőségére irányuló ref-
lexiók meghatározzák az etikum lényegére vonatkozó gondolkodás tör-
ténetét is, amelynek tágabb kontextusát a másik észlelésének törté-
netében bekövetkező fordulópontok alkotják. Ha utalni szeretnénk e
történet néhány lényeges vonatkozására, akkor egy olyan letűnt kor-
ba kell „visszatérnünk”, ahol feltételezhető a perszonalitás tapaszta-
latának hiánya. Például ilyen különös színben mutatja fel az embert
az archaikus görögség mitikus világa, ahol az élet a szent bűvös kö-
rébe zárul. A benne élő, legyen hérosz vagy közember, nem személy-
ként észleli önmagát és létének alapját, miután létezésének megtartó
erejét a közvetlen isten-közelség állapota határozza meg, és az „egészen
más” teljességének tapasztalata és gondolata foglalja le. A Szent imma-
nens és titokzatos erőtere áttör minden olyan összefüggésen, amely a
személyesség észlelésére utalhatna. Egyedül a szent immanenciájába
foglalt törvény és az e törvénnyel együtt-működő élet az, ami létezik, meg-
áll, és ezen keresztül a mintaszerű ember ember voltát és alanyiság-
tudatát alkotja. Minden élet és gondolat numinózus egysége azonban

6A külső és a benső között
esetlegesen fellépő

feszültség — legyen szó a
rendről vagy épp e rend
hiányáról — az erkölcs
történeti változásának

egyik fő indítóoka és az
erkölcsi jelenségekre

irányuló gondolkodás,
az etika egyik alapvető

problémája.
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az olykor érthetetlen szavú istenek sodrása, a létezés alapjának sze-
mélytelensége és hallgatása okán egyszersmind rettenetes — amely tu-
lajdonképpen egy rejtőzködő-lappangó hiányra vonatkozó tapaszta-
lat. Minden rejtélyes utalásokat hordoz, a fa  leveleinek mozgása, a
látható emberi tettek ereje, a láthatatlan gondolatok megszólalása vagy
a képzetek eleven valósága. Az ember alapvető figyelme kifelé irányul,
és szétszóródik minden olyan irányba, amely ezt a figyelmet „magá-
hoz ragadja”, és egyben elvonja önmagától; egészen addig, amíg a dol-
gok megvilágítása és láthatóvá válása — a szó eredeti értelmében vett
profanizálódása — fel nem szabadítja azt a közvetlen varázs hatalma alól.
Ekkor a horizont már kellően strukturált ahhoz, hogy a figyelem a kü-
lönböző dolgok súlyához mérten szabadon áthelyeződhessen, és ne csak
a figyelem előterébe kerülő dolgot fogja össze és rögzítse, hanem olyan
vizsgálódásba kezdjen, amely a mindezt lehetővé tévő alanyi háttér-
re, az ember általános lényegére és közösségben betöltött helyére, majd
idővel az emberek közötti különbségek formáira és okaira irányul.

Mivel a tapasztalati horizont strukturálódása és elmélyülése ana-
logikus viszonyok feltárulása mentén történik, ezért az emberre vo-
natkozó reflexiók történetileg változó tartalma függetleníthetetlen
azon releváns „dolgok” körétől, amelyek felé ez a figyelem tartósan
irányul.7 Amikor aztán a Szent súlypontja a világon „túlra” helyező-
dik át, hogy annál erősebb intenzitással hívja fel magára a figyelmet,
olyasmi történik, ami az ember önmagára vonatkozó tapasztalatának
radikális átalakulását eredményezi. A Szent megmutatkozásának leg-
közvetlenebb és legkoncentráltabb formája a megnyilatkozás, amikor a
létezés alapja — például a saját létezésének és a létezés törvényének
közlésén keresztül — az eredendő személyesség hangjává alakul, vagy
egyenesen Második Személyként ölti magára az emberi létezés alakját.
Ez a pillanat a megszólítottság pillanata, amely nem pusztán lehetősé-
get teremt az emberi létezés sajátos kitüntetettségének felismerésére,
de egyben mélyreható változás is, amely az adott alany létezésének
egyedi jellegét korábban elképzelhetetlen mértékben felfokozza, ami
által az ember nevéhez, arcához, hangjához, mozdulataihoz és tettei-
hez… etc. egy egyedülálló jelentőséggel rendelkező, végső soron meg-
ismerhetetlen és artikulálhatatlan belső dinamika rendelődik hozzá — a
személy. Analóg módon ugyanilyen átalakulás megy végbe az embe-
rek korábban már tárgyalt közeledése során is.

A személy kifejezés (ógörög prosópon; latin persona) eredetileg a szem
elé kerülő másik arcára és tekintetére utaló fogalom; máshol színész
által viselt maszk vagy álarc, amely alkalmas egy drámai szerep lényeges
vonásainak hangsúlyozására, vagy egy drámai szereplő alakjának meg-
szólaltatására (latin personare). A kifejezés metaforikus ereje azonban
rendkívüli plaszticitással érzékelteti azt a feszültséget, amely a lát-
ható „külső” felszíne és a mögötte nyíló „belső” mélység között hú-
zódik, és ezen keresztül utal arra a valóságra, aki néha a külső meg-
nyilvánulásokon keresztül mutatja meg önmagát, máskor viszont épp
az érzéki külső mögé rejtőzik el. Ez a felfoghatatlan valóság a sze-

7Az alapvető figyelem
kitüntetett tárgya tehát a

figyelem alanyának önmeg-
 határozása tekintetében is

konstitutív lehet.
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mély, vagy metaforikusan a „lélek arca”, amelynek vonásait a léte-
zés belső dinamikája formálja. Olyan arc, amely egyedül az odaadás
és a felelősség előtt válik láthatóvá.

Conversio

Nun komm, der Heiden Heiland
(BWV 659)

Az ember tudatosan átélt létezését a teljességre irányuló dinamika ha-
tározza meg, amely rá van utalva azokra a vertikális hatást eredmé-
nyező eseményekre és állapotokra, illetve ki van szolgáltatva azok-
nak a vertikális hatást eredményező eseményeknek és állapotoknak,
amelyek elősegítik vagy akadályozzák e dinamika megvalósulását.
A létezés elsajátításának és megvalósulásának folyamata alapvetően
személyes jellegű, azaz nem nélkülözheti a „megszólítottságra” és az
„érintettségre” épülő konstitutív tapasztalatokat. Ezek olyan törté-
nések, amelyeken keresztül a személy létezésének mélysége nyilat-
kozik meg, aki felismerhetetlen a létezés e mélyebb rétegére „érzé-
keny” gyakorlati figyelem hiányában. A létezés személyessége és
teljességre irányuló dinamikája azonban a másik felelőssége, oda-
adása és önfeláldozása nélkül anonimitásra és — bizonyos értelem-
ben — halálra van ítélve. Ezért a megszólítottság legteljesebb formája
a felelősségvállalás. Arról az etikai felelősségről van szó, amely az adás
aszimmetrikus logikáján alapul, és amely mindig az első személy-
nek a második személyt érintő felelőssége.

Az etikum nem egyszerűen a szabad cselekvés formális tudománya,
hanem egy olyan emberi létezésre vonatkozó képesség, amelynek tar-
talma a második személyért vállalt felelősség mértékének és jellegé-
nek függvénye. Ez a felelősség nyitja meg az első személy sajátos transz-
cendenciájának lehetőségét, azt a fordulatot, amelyben saját létezése
és aktivitása a második személy létezésének rendelődik alá, amennyiben
létezésének dinamikája közvetlenül a második személy kiteljesedésére
és felemelkedésére irányul — egyedül őrá és őérte. Néha e transzcendencia
megvilágítja azt az utat is, amely az első személy rendeltetésének be-
teljesedéséhez vezet, de legalábbis feltárja előtte létének alapvető rá-
utaltságát. Azok az indokok és okok azonban, amelyek elvezetnek a
másik létezéséért viselt felelősség felvállalásához, csak korlátozottan
férhetők hozzá a gondolkodás eszközeivel; ahogy arra sincsen bizto-
síték, hogy az áldozathozatal elhozza a vágyott teljességet. Mégis a fe-
lelősség az egyetlen olyan gyakorlati válasz a személy létezésére, amely
„igen”-nel válaszol, és ezzel lehetőséget ad az emberi létezés olyan
transzformációjára, amely még a hanyatlás ellenében is képes a teljesség
utáni vágy megőrzésére. Ennek a teljességnek pedig a második személy
létezéséért érzett végtelen öröm áll a középpontjában, abban a kö-
zéppontban, amelyet rejtélyesen egyszerűen „szív”-nek nevezünk.

Veszprém, Ajka; 2006–2010
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