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A filozófia mint sorsesemény

Tengelyi László és a kortárs fenomenológia

Azt gondolhatnánk, ha a filozófia 
a bölcsesség szeretete, akkor nem lehet a bölcsesség szeretetének 
szeretete. A filozófia azonban mindig is „univerzális tudomány-
ként” fogta föl önmagát, s az univerzalitásra támasztott igényét 
az idők során akkor is fenntartotta, amikor a „tudomány” jel-
ző már régen hűtlenné vált hozzá. Egy filozófiai műnek bármi 
lehet a tárgya. E rövid írásban a nemrégiben elhunyt Tengelyi 
László1 gondolkodásának egy-két fő csomópontját tekintem át, 
s ezen keresztül igyekszem betekintést nyújtani a filozófiai gon-
dolkodás néhány minket közvetlenül érintő és korunkat megha-
tározó problémájának alakulásába is. Tengelyi művei erre több 
szempontból is alkalmasak: ha elég alaposan és kellő távolságból 
vesszük szemügyre őket, akkor egy jól kivehető középpont köré 
elrendeződő, koherens gondolkodás rajzolódik ki előttünk. Ten-
gelyi nem csupán párbeszédet folytat kortársaival, hanem ere-
deti módon hozzá is járul azok gondolataihoz, és ennyiben, azt 
hiszem, életműve az elmúlt harminc év hazai filozófiai gondol-
kodásában egyedülálló.

Ha egyetlen fogalmat kellene megadnom, amely írásai fó-
kuszpontjában állt, akkor egyértelműen a sorsesemény fogalmát 
emelném ki. A műveket ismerők számára ez az állítás meglepő-
nek tűnhet, hiszen e fogalom lényegileg csupán Tengelyi első két 

1 Tengelyi László (1954–2014) filozófus, 1997-től az ELTE Filozófia Intézetének 
tanszékvezető professzora, majd 2001-től haláláig a Bergische Universität 
Wupertal Filozófia Tanszékén professzor. Számos nyugat-európai és észak-
amerikai egyetem vendégprofesszora, a kanti, a husserli és heideggeri filozó-
fia, valamint a kortárs francia fenomenológia szakértője. Jelentősebb önálló 
műveiről az alábbiakban lesz szó.
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már önállónak mondható könyvében van jelen,2 s jelentése lát-
szólag már e két írás között is jelentős módosuláson megy ke-
resztül. Úgy tűnik tehát, ebből a szempontból a művek között 
már elég korán valamiféle hasadás fedezhető fel. Ehhez jön hoz-
zá még az a nehézség, hogy a sorsesemény fogalmának teljes je-
lentőségét csupán a későbbi írások felől visszatekintve érthetjük 
meg.3 Így lesz csak világos, hogy a korai, etikai művekben a sors-
esemény valójában a kései gondolkodás fókuszában álló érte-
lemképződés jelenségének egy speciális esete. Innen nézve már 
az is látszik, hogy miként alapulnak Tengelyi azon meglátásai 
is a sorsesemény fogalmán, amelyek a személyes azonosság kö-
zépső korszakban kulcsszerepet játszó problémájára vonatkoz-
nak. E fogalom tehát mind a bűn, mind a személyes azonosság, 
mind az értelemképződés fogalmaival kapcsolatban áll, s így al-
kalmas arra, hogy rajta keresztül keresztmetszeti képet alkothas-
sunk egy a szó eredeti értelmében vett „filozófiai” gondolkodás 
sajátos természetéről. A következőkben az utóbb említett három 
fogalmat fogom értelmezni, és felvázolom a közöttük fennálló 
összefüggéseket is.

1. A bűntől a személyes azonosságig

Első önálló művében Tengelyi a bűnfogalom egy olyan aspektu-
sára helyezi a hangsúlyt, amely talán nem meríti ki a bűn jelen-
ségének teljes mélységét, ám amely még a legpregnánsabb ér-
telemben vett bűnfogalomnak is szükségszerű velejárója. A Bűn 
mint sorsesemény záró fejezeteiben e fogalommal azt a nyilvánva-
ló jelenséget kapcsolja össze, hogy bármely tettünknek, s így a 

2 Ezek a Bűn mint sorsesemény, Atlantisz, Budapest, 1992 (a továbbiakban: BS) és 
az Élettörténet és sorsesemény, Atlantisz, Budapest, 1998 (a továbbiakban: ÉS).

3 Talán ez magyarázza, hogy bár a fogalommal elég gyakran foglalkoznak a 
Tengelyi halála után róla megjelent írásokban, ám ezek legtöbbje, azt hiszem, 
egyszerűen félreérti a fogalmat: vagy csak a későbbi mű „sorsesemény” fo-
galmával foglalkozik, vagy nem jut el azokig a gondolatokig, amelyek a ko-
rábbi műben a fogalmat meghatározzák. (Számos ilyen írás található a szerző 
emlékére született Élettörténet, sorsesemény, önazonosság című kötetben, szerk. 
Marosán Bence, Könyvpont Kiadó, Budapest 2019.) A könyvről annak ide-
jén megjelent recenziók érdekes módon meg sem említik a mű igazán jelen-
tős, eredeti gondolatait. (A könyv megjelenésekor három recenzió született: 
Kocziszky Éva: A sorsesemény mint bűn, Holmi, 1993/9. 1329–1322; Mezei 
Balázs: A bűn, a sors és Jób kartezianizmusa, BUKSZ, 1993/tél, 417–427; Né-
meth Marcell: Bűn: sors: esemény, Pannonhalmi Szemle, 1994/2. 81–87.) Mind-
ezt talán az is magyarázza, hogy – eltérően a későbbi műtől – a Bűn mint 
sorseseményben Tengelyi nem adja meg a sorsesemény fogalmának könnyen 
hozzáférhető, egyszerű meghatározását, az Élettörténet és sorseseményben vi-
szont a fogalomnak már nincs köze a bűn korábban középpontba állított 
jelenségéhez. Az eredeti gondolatok felismerését ezenfelül talán Tengelyi 
sajátos gondolkodói stílusa is megnehezíti, hiszen téziseit szerteágazó, más 
gondolkodók műveire vonatkozó, úgynevezett problématörténeti rekonst-
rukciók közé ágyazza be, amelyek között azokat könnyű szem elől téveszte-
ni.
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vétkeinknek is vannak nem szándékolt következményei. E gondolat 
önmagában talán nem tűnik különösebben jelentősnek, ám az, 
hogy Tengelyi erre támaszkodva képes egyesíteni a bűn értel-
mezésének két nagy filozófiai hagyományát, mégis érdekessé 
teszi. A bibliai előzményekre támaszkodó, kanti alapokon nyug-
vó úgynevezett morális bűnértelmezést, amely a bűnt tettként 
– mégpedig törvényszegésként – értelmezi, ezen a gondolaton 
keresztül kapcsolja össze a görög tragédiához visszanyúló, a fia-
tal Hegel elemzéseire támaszkodó tragikus világlátással, amely 
a bűnt az ember sorsaként fogja fel. Elemzései szerint tehát a bűn 
„nem csak tettünk, de sorsunk is” (BS 190). Éppen ezt fejezi ki itt 
a „sorsesemény” fordulat, amely a tett eseményszerűségét és kö-
vetkezményeinek sorsszerűségét egyetlen formulában kapcsolja 
össze. A két említett hagyományt Tengelyi szembeállítja a bűn 
metafizikai felfogásával, amely a fogalmat puszta hiányként, ne-
gatívumként értelmezi, és – a platóni hagyományokkal és a ke-
resztény teodíceával összhangban – az ember végességére vezeti 
vissza. Ezzel szemben mind a morális, mind a tragikus bűnértel-
mezés a rosszban rejlő pozitívumot igyekszik megragadni: nem 
próbálja meg „eltűntetni” a rossz realitását, s így nem veszi el a 
bűntapasztalat élét.

Tengelyi tehát azzal, hogy a bűn fogalmát tetteink nem szán-
dékolt következményeivel kapcsolja össze, egyszerre tudja értel-
mezni a bűn tettszerűségét és sorsszerűségét, hiszen ezeket a kö-
vetkezményeket egyrészt oksági láncolat kapcsolja tetteinkhez, 
azoktól tehát nem választhatóak el, másrészt azonban nem a tett 
szándékos, általunk tudatosan véghezvitt aspektusához kötőd-
nek, s így a sorsszerűség értelmét is hordozzák. Amint Tengelyi 
maga is rámutat, e kettősség tulajdonképpen már a sors görög 
fogalmában is megtalálható, hiszen az nem azonos sem valami 
„felelősségünket enyhítő esetlegességgel”, sem a tettinktől füg-
getlenül támadó, a „szabadságunkat megsemmisítő végzettel. 
(…) Cselekedetek fátumszerű determináltságának gondolata 
(…) idegen volt a görög tragédiától is” (BS 51): sors csak tetteink 
révén támadhat, csak cselekedeteink idézhetik meg.

E következmények továbbá – ismét a sorshoz hasonlóan – 
akár ellenünk is fordulhatnak, s általuk akár saját magunkkal 
is szembekerülhetünk. Egy efféle „önhasadás” azonban Tenge-
lyi elemzései szerint csupán azáltal valósulhat meg, hogy tet-
teink szándékolatlan következményei révén szembekerülünk 
másokkal. A bűnben, illetve a rosszban rejlő „szükségszerű el-
lentmondás”, ami miatt végső soron szembetaláljuk magunkat 
az „önmagunkból való kilépés” igényével, csak azért tárulhat 
fel előttünk, mert a szóban forgó következmények révén első-
ként mások érdekeivel, tetteivel, illetve azok következményei-
vel kerülünk összeütközésbe. Egy magányos cselekvő soha nem 
ébredne tudatára a bűn lényegét alkotó, a rosszban lényegileg 
benne rejlő ellentmondásnak, mert nem találkozna tettei szándé-
kolatlan következményei közül azokkal, amelyek az önmagából 



való kilépés igényével szembesítik.4 Nem kerülhetnénk önmagunk-
kal szembe, ha előbb nem kerülnénk szembe másokkal.

A bűn azonban nem csupán elválaszt. Tengelyi finom elem-
zések révén mutatja ki, hogy a bűn alapjainál található bűnösség 
ember és ember között egy sajátos sorsösszefüggést teremt: „a bűn 
ugyan megoszt, ámde a bűnösség összeköt” (BS 257). Az is vi-
lágos azonban, hogy e bűnösség maga sem független a tettként 
felfogott bűntől; maga is sorsszerű, s így csupán tetteink idézik 
meg, még ha nem is azonos magukkal e tettekkel. Ebből adódóan 
a bűn egyszerre oszt meg és köt össze, egyszerre állít szembe má-
sokkal, és teremt közöttünk egyfajta sorsközösséget. Az előbbi-
ek miatt ez nem csupán a másokhoz, hanem a saját magunkhoz 
fűződő viszonyainkra is igaz lesz. A bűntapasztalatban egyszer-
re nyílik meg az önmagunkkal való szembekerülés és az önma-
gunkkal való azonosság egy sajátos, csak az emberre jellemző 
változatának lehetősége.

Ezzel elérkeztünk a személyes azonosság problémájához, 
amely Tengelyi középső korszakának középpontjában áll. A 
bűntapasztalatra vonatkozó elemzések egyik tanulsága, hogy a 
személyiség azonosságát egy sajátos ellentmondás fenyegeti: az 
ember rejtett módon egyszerre áll szemben és esik egybe ön-
magával. Elsősorban ez az ellentmondás az, ami miatt Tengelyi 
érdeklődése a személyes azonosság problémája felé fordul, és 
ugyanezért próbál újra és újra számot vetni a személyes azonos-
ság egy speciális értelmezésével, a narratív identitás elméletével. 
Az utóbbival kapcsolatban éppen az lesz a fő ellenvetése, hogy 
az elmélet a személyiség lényegét érintő ellentmondás kikü-
szöbölésével „sterilizálja” az ember fogalmát. 

2. Az személyes azonosságtól az értelemképződésig

A személyes azonosság narratív elmélete eredetileg arra a klasz-
szikus kérdésre adott válaszként született meg, hogy miként 
lehet számot adni az emberi személyiség pusztán rá jellemző, 
speciális azonosságáról. A problémát az okozza, hogy egy sze-
mély – szemben az egyéb dolgokkal, például a tér–időbeli tár-
gyakkal – az őt érintő meglehetősen radikális változások köze-
pette is megmaradhat azonosnak önmagával. Az elmélet tehát 
elkülöníti és szembeállítja egymással a dolgok azonosságát, amit 

4 A következmények e csoportjának pontos körülhatárolásához Tengelyi leg-
alább két további meglátását is részletesen kellene elemezni: a bűntapaszta-
lat értelmezésében csak azok a szándékolatlan következmények kapnak he-
lyet, amelyek a tetteink mozgatórugóinak lényegével állnak ellentmondásban, 
s amelyek így egy kiküszöbölhetetlen összeütközéshez vezetnek. Emiatt nem 
sorolhatóak például a „tévedés” címszava alá, és nem orvosolhatóak a „más-
ként kellett volna tennem” utólag megfogalmazódó gondolatára támaszkod-
va sem. E fontos gondolatok elemzésére azonban ebben a rövid írásban nem 
lesz módom. (Lásd ehhez A rossz enigmája című részt, BS 233–262.)
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„ugyanazságnak” (mêmeté)5 nevez, és az ember azonosságát, 
amit az előzőtől megkülönböztetve az „önmagaság” (ipséité) ki-
fejezéssel jelöl meg: „Önmagunk maradhatunk, anélkül is, hogy 
ugyanazok maradnánk, mint akik voltunk” (ÉS 17) – fogalmazza 
meg az elmélet.

Az már egy tárgy esetében is igaz, hogy még akkor is meg-
maradhat ugyanaz, ha az anyagát alkotó minden egyes atomja 
megváltozik: a Minotaurus áldozatait Krétára szállító hajó bizo-
nyos értelemben ugyanaz maradt még akkor is, amikor az évek 
során az őt alkotó deszkák mindegyikét már kicserélték: meg-
marad például az az absztrakt társadalmi funkciója, amely miatt 
az idő múlásával ugyanaz a név illeti meg. Egy személy azonban 
nem csupán minden sejtjében változhat meg, hanem azonossága 
megőrzése mellett minden korábbi absztrakt tulajdonsága (vé-
leménye, funkciója stb.) is megváltozhat. Egy külső nézőpont-
ból nézve természetesen mondhatjuk, hogy – például alapmeg-
győződéseinek radikális megváltozása miatt – „valaki már nem 
ugyanaz, mint aki volt”, ám saját nézőpontjából tekintve az illető 
még ekkor is megőrzi azonosságát: van egy olyan általa egyes 
szám első személyben átélt, úgynevezett fenomenális karaktere, 
amely biztosítja számára személyének azonosságát. Úgy tűnik, 
ha ez az azonosság nem puszta látszat, ha tehát van egyáltalán a 
dolgok azonosságától megkülönböztethető személyes azonosság, 
akkor az nem írható le még olyan elvont, tartalmilag megragad-
ható tulajdonságokra hivatkozva sem, amilyen például a becsü-
letesség, a megátalkodottság vagy a szerénység. Mi biztosíthatja 
a személy e sajátos „fenomenológiai” azonosságát?

A narratív identitás elmélet különböző változatai mind meg-
egyeznek abban, hogy ezt az azonosságot éppen azért igyekez-
nek közvetve vagy közvetlenül az elbeszélt történetek, vagyis a 
történetmondásra jellemző narratív egység mintájára megragad-
ni, mert ez utóbbit sem jól elkülöníthető elemek „szubsztanci-
ális” azonossága biztosítja. Tengelyi vitája a narratív identitás 
különböző elméleteivel olyan alapvető szinten zajlik, hogy e 
meglehetősen határozott szembenállás alapelemeit olykor még 
terminológiailag is nehéz rögzíteni. Ugyan nem tagadja, hogy 
amikor életünk valóságáról egyes szám első személyben gondol-
kodunk, ezt az elbeszélt történetek mintájára tesszük, ám arra 
is felfigyel, hogy bizonyos helyzetekben az így képződő narra-
tív egység újra és újra megbomlik, s ilyenkor az azonosságunkat 
biztosító korábbi történeteinket kénytelenek vagyunk „újraírni”, 
sőt esetleg teljes egészében megváltoztatni. Ebből azt a következ-

5 Tengelyi elsősorban az elmélet két egymással vitában álló változatát tartja 
szem előtt: az egyik Alasadair MacIntyre, a másik Paul Ricoeur nevéhez fű-
ződik. MacIntyre legfontosabb idekapcsolódó műve Az erény nyomában (ford. 
Bíróné Kaszás Éva, Osiris, Budapest, 1999), Ricoeuré pedig a Soi-même comme 
un autre (Seuil, Parizs, 1990). A magyarul nehézkesen hangzó terminusok 
(„ugyanazság”, „önmagaság”) a fent megadott, a vitában meghonosodott 
francia terminusok kényszerfordításai.



tetést vonja le, hogy az a megélt életvalóság, amelynek alapján a 
történet- és identitásképzésünk zajlik, s amely minden egységtö-
rekvésünk mögött meghúzódik, maga nem rendelkezik azzal az 
egységgel – sőt semmiféle egységgel –, amelyet a narratív identi-
tás elmélete közvetlenül vagy közvetve neki tulajdonít.6

Ennek megfelelően Tengelyi a narratív identitáselmélet fent 
idézett tézisét azzal a paradoxnak ható másik tézissel egészíti 
ki, hogy bizonyos határhelyzetekben önmagunk maradhatunk, 
anélkül is, hogy azonosak maradnánk azzal, akik voltunk. Ez még 
olyan határhelyzetekben is igaz, amikor a személyes azonosság 
fogalma mint olyan válik értelmezhetetlenné. Ez a nézet határo-
zottan szembehelyezkedik a narratív identitás minden változa-
tával, hiszen „önmagaság” és „identitás” fogalmait – melyeket 
a narratív identitás elméletei azonosítottak – elkülöníti egymás-
tól. Bár bizonyos helyzetekben mindenfajta identitástudatunk 
elpárologhat, s az életet összefogó minden értelmes egység meg-
bomolhat, ám – amennyiben megőrizzük „ép elménket” – még 
ezekben a helyzetekben is önmagunk maradunk: „sohasem le-
szünk annyira mások, hogy ne maradnánk önmagunk”, mert 
ebben az értelemben, amíg vagyunk, egyszerűen „nem tudunk 
nem önmagunk lenni” (ÉS 45). 

Ezzel a megkülönböztetéssel függ össze, hogy Tengelyi a Bűn 
mint sorsesemény korszakától eltérően itt már határozottan szem-
beállítja egymással a sors és a sorsesemény fogalmait.7 Az előbbi itt 
már a narratív azonosságképzés eredménye, s a „megélt életva-
lóságra” alkalmazva csupán olyan „jogtalanul bitorolt” fogalom-
nak (ÉS 16) bizonyul, amelyre támaszkodva – „leginkább csak [sa-
ját] megnyugtatásunkra” (43) – valamiféle „titokzatos egységet”, 
„rejtett egyöntetűséget” (13) vélünk felfedezni ott, ahol valójában 
minden ilyen egység csupán „csalóka látszat” és „tünékeny káp-
rázat” (24). A narratív identitás az eleven életvalóságra alkalmaz-
va az „önmagát elbeszélő élet” délibábjának bizonyul (uo.).

Ezzel szemben a sorsesemény ekkor már egy olyan tapaszta-
latelem, amely olykor-olykor felbukkanva, szélsőséges esetben 
tartósan felszínre kerülve, az élettörténet csupán felszínen szö-
vődő egységét újra és újra megbontva, a megélt életvalóság mélyen 
rejlő, mindenfajta narratív vagy sorsösszefüggést nélkülöző, 
„sorstalan” természetéről tanúskodik. A sors fogalmával szem-
beállított sorsesemény itt éppen azt a destruktív ellenerőt képvi-
seli, amelyet a Bűn mint sorseseményben a sors fogalmán alapuló 
tragikus bűnfelfogás juttatott érvényre a szándékosan végrehaj-
tott tettekre építő morális bűnértelmezéssel szemben.

Mit is takar ekkor a korábbitól eltérő, tágabb értelemben vett 
sorsesemény fogalma? Azonosságunk narratív képzésének vég-

6 Lásd ehhez a Megélt életvalóság és elbeszélt történet különválasztása című részt: 
ÉS 26–28.

7 Egészen pontosan Tengelyi itt a „sorsszerűség két gyökeresen eltérő értelme-
zéséről” (ÉS 43) beszél, amelyek, mint azonnal látni fogjuk, tulajdonképpen 
egymással szemben jutnak érvényre.
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ső célja, hogy az így nyert egység révén valamiféle összefüggő 
értelmet biztosítsunk életünk egésze számára: a narratív iden-
titás „megteremtése” egy értelemösszefüggés létrehozásának kí-
sérlete. Ebben az összefüggésben a sorsesemény értelmetlen, 
pontosabban, a korábban kialakult értelmek összefüggésében ér-
telmezhetetlen. Ami ebben a radikális értelemben új, azt ugyanis 
éppen az jellemzi, hogy van legalább egy olyan aspektusa, ami 
nem vezethető vissza korábbi értelmekre, nem illeszthető bele 
abba az értelemösszefüggésbe, amely a korábbi értelmek alapján 
körvonalazódott, s így pusztán azokból kiindulva értelmezhetet-
len. Minden újonnan felbukkanó értelem megbontja az értelem 
alakulásának korábbi menetét: egy addig koherensnek mutatko-
zó egységhez képest „sorseseménynek” bizonyul. 

Tengelyi gondolkodásában a bűntapasztalatot leíró sorsese-
mény fogalmát innentől kezdve fokozatosan az új értelem felbuk-
kanásának eseménye, vagyis az értelemképződés jelensége fogja 
szemléltetni. Ez az új terminus fokozatosan kiszorítja a korábbit. 
Innen visszatekintve már a bűntapasztalat is könnyen az érte-
lemképződés egy specifikus eseteként tűnik fel: amíg Kant el-
gondolásai szerint csak a bűntapasztalatban alakul ki az, amit 
személyiségnek nevezünk, addig a tragikus bűnértelmezés e ta-
pasztalat produktivitását egészen a minket másokkal összekötő 
sorsösszefüggés létrejöttéig tágítja ki.

Van azonban a tapasztalati értelemképződésnek egy olyan 
vonása, amely még alapvetőbb szinten kapcsolja össze bűnta-
pasztalat, önazonosság és felbukkanó új értelem jelenségét, s ez 
nem más, mint a szóban forgó tapasztalatokat jellemző közös 
időszerkezet. Ezzel átléptünk az életmű harmadik, záró szaka-
szának értelmezéséhez, amelyben már a bűntapasztalat és a sze-
mélyes azonosság problémáitól elszakadva maga a tapasztalati 
értelemképződés mindkét korábbi problémát átfogó kérdése ke-
rül Tengelyi figyelmének fókuszába.8

8 Talán itt érdemes megemlíteni, hogy a másik emberre irányuló tapasztalata-
ink elemzése, vagyis a társszubjektum és az interszubjektivitás problémája 
hasonlóan alapvető jelentőségű szerepet játszik Tengelyi életművében, mint 
az értelemképződés általam középpontba állított fogalma. Láttuk például, 
hogy az „énhasadást” és így a személyiség és a szubjektum kialakulásának prob-
lémáját Tengelyi már a Bűn mint sorseseményben is a másik emberrel való elő-
zetes szembekerülés alapján igyekezett értelmezni. Ugyanígy vezeti el Ten-
gelyit a személyes azonosságnál is alapvetőbb „önmagaság” felfedezése ahhoz 
a Lévinasnál alapvető szerepet játszó gondolathoz, hogy a többi emberrel 
való összefonódás alapvetőbb a szubjektum saját magához, saját személyes 
identitásához fűződő viszonyánál is. A társszubjektum tehát itt is „megelőzi” 
a szubjektumot, „a többes szám megelőzi az egyes számot” (Tapasztalat és kife-
jezés, Atlantisz, Budapest, 2007, 81; a továbbiakban TK). Tengelyi itt Husserlt 
idézi, és részben a kései Husserl feljegyzéseit elemezve, részben önálló úton, 
a minket másokkal összekapcsoló úgynevezett „pozicionális differencia” és 
egy közös, „diakritikai rendszerbe” való belefoglaltságunk felismerésén át 
jut el ehhez a lévinasi gondolathoz. Ugyanebben a szellemben igyekszik ki-
mutatni például azt – szintén Husserl előbb említett kései, kéziratban maradt 
feljegyzéseire támaszkodva –, hogy miként alapul a szolipszisztikusan felfo-
gott szubjektum belső ideje maga is egy még alapvetőbb, közös, „transzcen-



3. Az értelemképződés ideje

A személyes azonosság konstitúciója legalapvetőbb szinten egy 
összefüggő tudatfolyam, vagyis inkább egy értelemösszefüggés 
megteremtésében, illetve helyreállításában áll. Ennek egységét 
egy, az előzmények alapján értelmezhetetlen, radikálisan új ér-
telem annak révén bontja meg, hogy szétfeszíti a folyamot ösz-
szetartó időbeli struktúrát. A folytonos időbeli folyamban beálló 
szakadás egyik változatát Tengelyi már a bűntapasztalat elemzé-
sekor feltárja. Amint összekapcsolja a bűn fogalmát tetteink szán-
dékolatlan következményeivel, azonnal felfigyel arra is, hogy e 
következményeknek szükségképpen csupán utólag ébredünk tu-
datára. Tengelyi elemzései szerint a bűnben rejlő ellentmondás 
legmélyebb jelentésrétegét – a másikkal, illetve a saját magunk-
kal való szükségszerű összeütközés mellett – éppen a bűntapasz-
talatnak ez az utólagos, retroaktív időszerkezete tárja fel. Amikor 
egy tett nem szándékolt következményeinek tudatára ébredünk, 
a kiindulópontjukként szolgáló cselekedet már megtörtént. Egy-
részt azonban e kiindulópont létrejötte pillanatában nem ne-
vezhető teljesen tudatosnak, hiszen nem szándékolt események 
kiindulópontjául szolgál, másrészt viszont nem is független a 
tudattól, hiszen saját tudatosan véghezvitt tettünkkel esik egybe. E 
kiindulópont így egyszerre kezdet, és előzi meg a kezdetet. En-
nek megfelelően Tengelyi a rosszban rejlő ellentmondás tempo-
rális formáját a „rossz kezdetekor a rossz már megvan” (BS 181), 
vagyis – a paradox sajátosságot jobban kiemelve – a „kezdet 
előtti kezdet” fordulatokkal adja vissza. Ezt fejezi ki a mitológia 
nyelvén a bibliai bűnbeesésnek az a mozzanata, hogy a kísértő 
kígyó képében a rossz – mintegy kezdet előtti kezdetként – már 
az első emberpár bűnét megelőzően is jelen van.

Tengelyi e kifejezést azonnal összekapcsolja egy olyan múlt 
fogalmával, „amely soha nem volt jelen” (BS 238), s e Lévinastól 
származó fordulatot szintén tetteink szándékolatlanul adódó 
következményeinek segítségével értelmezi: amikor ugyanis az 
efféle következményekre ráébredünk, akkor az, ami így feltárul 
előttünk, már egy darab múlt, hiszen a tettnek azt az aspektu-

dentális összidőn”. (TK 183) Mindezen elemzések tétje természetesen a hus-
serli fenomenológia által végsőkig feszített – és sokszor már Husserl által is 
meghaladott – szubjektumközpontú modern gondolkodás meghaladása: an-
nak kimutatása, hogy a szubjektum egyes szám első személyű perspektívája, 
akár az időtudat mélyére nyúló, legalapvetőbb rétegeiben is már feltételez 
egy közös, interszubjektív módon konstituált valóságot. Azért választottam 
mégis az életmű elemzéséhez az értelemképződés fogalmát, mert egyrészt ez 
a probléma – szemben az interszubjektivitás kérdésével – az utolsó műben is 
megőrzi központi jelentőségét, másrészt viszont – amint máshol igyekeztem 
kimutatni – e fogalomból kiindulva a szubjektum–objektum Husserl által 
meghaladni kívánt kettősségén túl a szubjektum–társszubjektum kettősége 
is meghaladhatóvá válik. (Lásd pl. az Idő és folytonosság című művem első 
fejezetét [L’Harmattan, Budapest, 2017, 23–34]).
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sát, amely ezekhez a következményekhez vezetett, kénytelenek 
vagyunk a tett szándékolt oldalával együtt a múlt egy pillanatá-
hoz kötni. Ám ez az aspektus anélkül része múltunknak, hogy 
valaha is megjelent volna számunkra, hiszen a végrehajtásakor 
szándékolatlan, s így észrevétlen volt, később pedig már csak 
következményeivel szembesülünk. A nem szándékolt következ-
mények így egy olyan múltat képviselnek, amely a tapasztalatfo-
lyamban soha nem volt jelen.

A későbbi művekben ez a paradox időszerkezet éppen a ta-
pasztalati genezis időszerkezetének egy specifikus eseteként lesz 
felismerhető. Ez azonban nem valamiféle esetleges, véletlensze-
rű egybeesés. Láttuk, a bűntapasztalat elemzésekor Tengelyi két, 
látszólag egymás ellen dolgozó, egymást kizáró elemet igyeke-
zett egyesíteni. Az a kérdés foglalkoztatta, hogy a kanti morális 
bűnfelfogással szemben miként lehet figyelembe venni a tragé-
dia ellenerejét: hogyan lehet megérteni, hogy a bűn nem csupán 
saját tettünk, hanem sorsunk is. A Bűn mint sorsesemény után fo-
kozatosan felfigyel arra, hogy ez az egymással szembenálló ele-
meket összekapcsoló struktúra nem csupán a bűntapasztalat, 
hanem a tapasztalati genezis, a tapasztalati újdonság, vagyis az 
értelemképződés általános jellemzője is. Éppen ezért jelenik meg 
a bűntapasztalat paradox temporalitása úgy, mint az értelem-
képződés időszerkezetének speciális változata.

E kettős struktúra általános formájának és az ebből adódó 
időszerkezet további aspektusainak tisztázásához mindenekelőtt 
a normál módon lezajló tapasztalat, vagyis az úgynevezett inten-
cionális tudat időszerkezetét kell megértenünk. Ez a tudatnak az a 
formája, amelyben számunkra egy jól megszokott világ, benne is-
merős tárgyakkal, tényekkel és eseményekkel mindenfajta meg-
lepetés és megrázkódtatás nélkül jelenik meg és tűnik tova, és ez 
lesz az a tapasztalatforma is, amellyel szemben az értelemkép-
ződés megnyilvánul. Ahogyan Tengelyi korábban a tett és a vele 
szemben támadó sorsszerű elem összekapcsolódásának lehető-
ségét kutatta, úgy vizsgálja most – ebben az általánosabb eset-
ben – azt, hogy miként kapcsolódik össze a megszokott valóság-
ra irányuló intencionális tudat és az intencionalitással szemben, 
arra visszavezethetetlen módon támadó új, tapasztalati értelem. 
Érdeklődése az Élettörténet és sorseseménytől kezdve folyamato-
san a tudat intencionális szerveződésével szemben megnyilvánuló je-
lenségek felé fordul. A korai probléma, vagyis a tragikumnak és 
a sorsszerűnek tetteink szabadságával szemben megnyilvánuló 
ellenereje innentől fogva csupán annak az ellenerőnek egy speci-
ális alesete lesz, amelyet a nem-intencionális jelenségek fejtenek 
ki az intencionális tudattal szemben. E két tudatforma képviseli 



azt a két egymás ellenében ható erőt, amely az értelemképződés 
paradox időszerkezete mögött meghúzódik.9

Az intencionális tudat, vagyis a megszokott módon tova-
áramló tapasztalat szerkezetét Husserl meglehetősen nagy mély-
ségben és részletességgel feltárta. Az idetartozó elemzések kö-
zül a legfontosabbak éppen a belső időtudat szerkezetét írják le, 
amelyben például egy emlék, vagyis a hétköznapi időtapasztalat 
múltja mindig egy jelenben átélt élmény múltba történő vissza-
csúszásaként áll elő. Röviden fogalmazva itt minden múlt valami-
kor jelen volt. A jelen azonban ugyanezen elemzések szerint nem 
más, mint egy jövőre irányuló várakozás realizálódása vagy, 
ahogyan Husserl fogalmaz, egy jövőbeli várakozás betöltődése. 
Röviden: minden jelen valamikor jövő volt. A jövőre irányuló vára-
kozásainkat a maguk részéről viszont mindig már elmúlt tapasz-
talatok által körülhatárolt lehetőségek határozzák meg. Valami-
képpen mindig egy olyan jövőt várunk, amit a múltunk előre 
körvonalaz. Röviden: minden jövő valamikor múlt volt.

A normál módon lefolyó tapasztalataink temporalitását így 
egyfajta körkörös vagy legalábbis  spirálisan emelkedő struktúra 
jellemzi: a múlt a jelenre, a jelen a jövőre, a jövő viszont ismét a 
múltra utal, s így itt egy kör zárul be. Éppen ebből adódik, hogy 
a hétköznapi időtapasztalat során a múlt, a jelen és a jövő min-
denfajta meglepetésszerű törés, minden váratlan fordulat nélkül 
alakul ált egymásba. Az így átélt idő minden modalitását előre 
jelezi valamelyik másik: a hétköznapiságban múló időt tulajdon-
képpen csupán egyfajta örvénylésként jellemezhetjük.

Ezzel szemben – elsősorban a Husserl után kibontakozó fe-
nomenológia belátásai szerint – minden olyan tapasztalat, amely 
valamiképpen megbontja az intencionális tudat szakadások nél-
9 A nem-intenicionális fenomének vizsgálata a Husserl után kibontakozó, Hei-

deggerrel kezdetét vevő és az új francia fenomenológia által továbbvitt filo-
zófia kulcsproblémája. A 20. század második felétől kialakuló fenomenológi-
ai gondolkodás egészét meghatározó alapgondolatot úgy fogalmaznám meg 
tömören, hogy a tapasztalat husserli elmélete csupán a tapasztalat normál 
működését képes leírni, ám csődöt mond akkor, amikor segítségével a most 
említett speciális fenoméneket próbáljuk meg értelmezni. Az egyik legkorábban 
felismert ilyen jelenséget a másik emberre, vagyis a társszubjektumra vonat-
kozó tapasztalataink szolgáltatják. Ahogyan egy korábbi lábjegyzetben em-
lítettem, ezt a jelenséget már Husserl maga is részletesen vizsgálta. Ezenfe-
lül ilyen fenoménekkel foglalkozik a tudatalatti freudi elmélete, Lévinasnak 
az arc megjelenésére alapozott etikája, Ricoeur szimbólumelemzésre építő 
hermeneutikája, illetve a narratív identitás elmélete és az úgynevezett „ado-
mány” különböző változatait középpontba állító kortárs francia fenomeno-
lógia is. Tengelyi a Bűn mint sorseseményben tulajdonképpen ezt a csoportot 
egészíti ki a bűntapasztalat jelenségével. Mivel őt elsősorban az az általáno-
sabb kérdés foglalkoztatta, hogy mi kapcsolja össze egymással e látszólag 
igen különböző „irreguláris” jelenségeket, így érthető, miért álltak a most 
említett gondolkodók egész élete során érdeklődésének középpontjában. 
Az új francia fenomenológiáról röviden az Új fenomenológia Franciaországban 
című esszéjében ír (Filozófia, szerk. Boros Gábor, Akadémiai, Budapest, 2007, 
1346–1371), a mozgalom napjainkig tartó részletes történetét pedig a Hans–
Dieter Gondekkel közösen írt Neue Phänomenologie in Frankreich című művé-
ben dolgozza fel (Suhrkamp, Berlin, 2011).
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kül továbbszövődő működését, amely tehát valami radikálisan 
újjal szembesít minket, szétfeszíti a normál módon szervező-
dő tudat temporalitásának ezt a körkörös struktúráját is. Ezek 
után világos, hogy a bűntapasztalat elemzésekor feltárt paradox 
struktúra – amikor tehát a tapasztalat egy olyan múlttal szem-
besít minket, amely soha nem volt jelen – az értelemképződés 
temporalitásának egyik megjelenési formája. Itt azonban az idő 
három modalitása (múlt, jelen, jövő) közül Tengelyi már nem 
csak a paradox módon előálló múltra figyel fel. A „magától meg-
induló értelemképződés” furcsa kifejezésében a „magától” arra 
utal, hogy az ekkor felbukkanó tapasztalati elem a tapasztalat 
előbb említett három megszokott forrásának bármelyikét megke-
rülheti. A képződő elem nem csupán egy olyan múlt lehet, amely 
nem a jelenből csúszott vissza, hanem akár egy olyan jelen is, 
amely soha nem volt jövő, vagy akár egy olyan jövő is, amely 
soha nem volt múlt. Az előbbi a keletkezésre jellemző jelen, míg 
az utóbbi a jövő paradox formája.10 Az előbbire egy új és várat-
lan ötlet, míg az utóbbira egy ötletet megelőző sejtelem- vagy ér-
telemrezdülés a példa. Az előbbi éppen egy olyan élmény, amely 
soha nem volt jövő: éppen ezért váratlan, míg az utóbbi egy olyan 
jövőre irányuló, még homályos várakozás, amelyet semmilyen 
múltbeli élményünk nem magyaráz, illetve nem jelez előre. Ezzel 
összeállt a keletkezés paradox idejének három modalitása: a ke-
letkező értelem vagy egy olyan múlt, amely soha nem volt jelen, 
vagy egy olyan jelen, amely soha nem volt jövő, vagy egy olyan 
jövő, amely soha nem volt múlt.

4. Idő és végtelen

Mindez talán részben megvilágítja, miként kapcsolódnak össze 
Tengelyi gondolkodásában a Bűn mint sorsesemény korszakának 
belátásai azokkal az elsősorban az értelemképződés fogalma 
köré szerveződő gondolatokkal, amelyek már egészen a Világ és 
végtelenig, tehát élete végéig foglalkoztatták. Egyetlen gondolatot 
szeretnék ehhez hozzáfűzni. Mint láttuk, a korai műben Tengelyi 
szerint két fordulat – a „múlt, ami soha nem volt jelen” és a „kez-
det előtti kezdet” – egyként a rosszban rejlő ellentmondást fejez-
te ki. Egy utolsó lépésben szeretném e két kifejezést elválaszta-
ni egymástól, mert azt hiszem, e két paradox formula valójában 
a tapasztalati genezis temporalitásának más és más aspektusát 
emeli ki. Az elválasztást arra a már sokat emlegetett különbségre 
alapozom, amelyet a cselekedet fogalmában a Bűn mint sorsese-
mény különített el egymástól: a szándékosan és eseményszerűen 
véghezvitt tett és a nem szándékolt, sorsszerűen támadó követ-
kezmény különbségére. Az eseményszerű elem most már magá-
tól a „múlt, amely soha nem volt jelen” formulához kapcsolódik, 
10 Ennek részleteit az ÉS A sorsesemények időszerkezete című része tárgyalja (200–

203). Az itt vázolt időszerkezetet némileg kiegészítettem, illetve átalakítottam.



hiszen láttuk, e fordulat éppen a tapasztalati értelemképződés 
egyik lehetőségét fejezi ki, ám értelemképződés alatt Tengelyi 
éppen egy hirtelen felbukkanó új értelem eseményszerű törté-
nését, tehát a keletkezésnek azt a momentumát érti, amely egy 
pillanatszerű törést jelent a normál módon szerveződő idő lefu-
tásában. A „kezdetet megelőző kezdet” formulát ezzel szemben 
most a sorsszerűen és mindenféle kezdet és törés nélkül lezajló 
folyamattal fogom összekapcsolni, s a két kifejezést ennek révén 
különítem el egymástól.

E szétválasztás maga egy olyan feladatot jelöl meg, amelyet 
Tengelyi a bűnnel kapcsolatban a cselekedet két dimenziót egyesí-
tő fogalmára támaszkodva oldott meg; nevezetesen, hogy miként 
lehet egyetlen pontban egyesíteni sorsszerűt és eseményszerűt. 
A probléma tapasztalati értelemképződésre vonatkozó általános 
formája ezzel szemben úgy hangzik, hogy miként lehet a minden 
törések nélkül kibontakozó, már leülepedett értelmeket tovább-
görgető tapasztalatfolyamot és a pillanatszerűen, minden koráb-
bi várakozást keresztülhúzva felbukkanó új értelmet egyetlen 
folyamban egyesíteni. A feladatnak megoldhatónak kell lennie, 
hiszen egyrészt ugyan egy új értelem felbukkanása, például egy 
új ötlet szükségképpen magában foglal valami olyasmit, amit 
nem lehet pusztán a korábbiakból levezetni, s így szakítást jelent 
minden őt megelőzővel, másrészt azonban minden ilyen jelenség 
elválaszthatatlan a korábbiaktól: egy új felismerés ezer szálon és 
különféle formákban kötődik az előzményekhez, ha másért nem, 
hát legalább azért, mert éppen ezekhez az előzményekhez képest új. 
A „kezdet előtti kezdet” és a „jelenként soha fel nem lépő múlt” 
fogalmait tehát, miután határozottan elkülönítettük egymástól, 
össze kell tudnunk kapcsolni, illetve kapcsolatuk lehetőségét eb-
ben az általános formában is meg kell tudnunk világítani.

Bár Tengelyi, azt hiszem, világosan látja ezt a feladatot, és az 
új értelem felbukkanásának sajátos temporalitására vonatkozó 
elemzéseivel részben meg is teszi a megoldásához vezető úton 
a kezdő lépéseket, a két folyamat összefonódásának teljes meg-
értéséhez azonban érzésem szerint egy ponton túl már nem tud 
közelebb férkőzni. A megoldáshoz a Welt und Unendlichkeit című, 
már csak a halála után megjelent művében a transzfinit végtelen 
és a rendszám cantori fogalmát próbálja meg mozgósítani.11 Az 
Idő és folytonosság című munkámban tulajdonképpen ennek az el-
gondolásnak egy alternatíváját fogalmaztam meg, és azt állítot-
tam, hogy a probléma megoldásához nem elegendő a végtelen 
fogalmát általában játékba hozni, hanem a folytonosság és a valós 
szám – elsősorban Cauchy és Dedekind által bevezetett – fogal-

11 Ennek részleteit nem áll módomban – és talán nem is szükséges – itt kifejteni. 
A részleteket lásd a Welt und Unendlichkeit harmadik, utolsó részének (B/I) 
Transfinite Zahl und transzendentaler Schein című alfejezetében (Verlag Karl 
Alber, Freiburg, München, 2014, 439–466). Tengelyi e műben kidolgozott 
végtelenkoncepcióját részletesen ismertetem A metafizika és a végtelen című 
írásomban (Magyar Filozófiai Szemle, 2015/4. 78–96).
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mait, illetve definícióját kell szemügyre vennünk. Elsőként arra 
próbáltam rámutatni, hogy e fogalom kezünkbe adja kontinuus 
és diszkrét összekapcsolódásának egy modelljét vagy „képét”, 
hiszen egyrészt a valós (folytonos) számegyenesen egyetlen sza-
kadások nélküli „egyenesen” kapcsolódik össze egymással a ra-
cionális és irracionális számok sokasága, másrészt ez annak el-
lenére van így, hogy az irracionális szám, ahogyan erre például 
Dedekind rámutatott, éppen egy szakadást vagy „vágást” jelent 
a racionális számok egymásutánjában. Ugyanakkor az irracio-
nális számok annak ellenére képviselnek egy vágást a racionális 
számok sorában, hogy már az utóbbiak is egy olyan „minden-
ütt sűrű” sokaságot alkotnak, amelyben nincs semmilyen „hely” 
vagy szakadás. Ez a kép szemlélteti annak lehetőségét, hogy mi-
ként fonódhat össze egymással folytonos, sorsszerűen képződő, 
és az, ami őt pillanatszerűen megosztja.

Másrészt e megközelítés révén arra is igyekeztem rámutat-
ni, hogy az új értelem felbukkanása és a normál módon lefutó 
hétköznapi tapasztalat struktúrája egy speciális értelemben nem 
érthető meg egymás nélkül. Éppen úgy nem képzelhető el egy 
olyan tapasztalatfolyam, amelyben kizárólag valami új kép-
ződik, mint ahogyan egy olyan sem, amelyben nem képződik 
semmiféle újdonság. Ezekkel a belátásokkal magam is Tengelyi 
törekvéséhez igyekeztem csatlakozni, amely a fenomenológia 
megújítását nem pusztán egyes, a hétköznapi tapasztalatformák 
szokásos elemzésének ellenszegülő jelenségek vizsgálatán át 
próbálja meg elvégezni, hanem a fenoménfogalom új normálalak-
jának megújítására törekszik. Az előbb említettek miatt az újdon-
ság tapasztalata egy olyan különleges jelenség, amely – paradox 
módon – nem csupán egy a speciális fenomének sorában, és vizs-
gálata nem is csupán a nem-intencionális fenomének Tengelyi ál-
tal keresett közös „normálalakjának” megértéséhez segít hozzá. 
Ha az értelemképződés jelenségének elemzését a folytonosság 
fogalmára alapozzuk, ez azt hiszem, lehetővé teszi, hogy ne csu-
pán a speciális jelenségek közös normálalakját, hanem normális és 
speciális jelenségek közös normálalakját ragadjuk meg.


