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A Bakemonogatari folytatásaként megjelent Nisemonogatari néhány meglepetéssel szolgálhat
azok számára, akik egyszerű folytatást vártak. A legnagyobb változás az elődhöz képest a történetben van, ugyanis ezúttal van egy központi kérdéskör, amit az egyes részek körbejárnak, és az egyes
szereplők párbeszédeiből erre a problémára hallhatunk különböző megközelítéseket. Talán kevésnek
tűnhet, amit kiemelek a sorozatból, de szerintem éppen ez a lényege, illetve erről nem szoktak írni
egyáltalán, legfeljebb megemlítik. Viszont ha tanulságról szeretnénk beszélni, vagy „mélyebb mondanivalóról”, akkor ezzel kell foglalkoznunk, nem a fanservice-el vagy az effektekkel (bár igaz, Akiyuki
Shinbo stílusa megérdemelne egy külön cikket, ami szépen boncolgatja a kameraeffekteket, a geometrikus absztrakt háttereket, a vágóképeket, a háttérben elrejtett szövegeket, stb.).
A sorozat központi kérdései az
ismeretelmélet világába kalauzolnak
minket, hiszen a valódisággal foglalkoznak. Két jelenet elemzésével könynyen megérthetjük, hogyan foglalkozik az anime ezzel a problémával.
Az első jelenet Araragi és Senjougahara konfrontációja Kaikival.
Már eddig is kiderülhetett, hogy Kaiki
az erkölcsi relativizmus képviselője.
Párbeszéde Senjougaharával akár egy
etikai példázat is lehetne: a naiv idealizmus és a relativizmus ütköztetése.
Illetve ennél kicsit több. Valójában két
dolog történik: egyrészt kapunk egy
alternatív magyarázatot minden eddig történt természetfeletti dologra.
Ez bár elég hihető, mégis akadnak
olyan dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni egyszerűen azzal, hogy
babonás emberek azt látnak, amit
látni akarnak. Sajnos a sorozat eddig
nem így tálalta a dolgokat, viszont
ha sokkal sejtelmesebb lett volna,
és csak utal a természetfeletti jelenségekre, de nem mutatja meg azokat
explicit módon, akkor ez egy lehetséges értelmezése lett volna az eddig
történteknek. Így viszont csak annyit
tudunk meg, hogy Kaiki egy

pragmatikus ember, aki kihasználja
mások hiszékenységét.
A beszélgetés másik fele érdekesebb. Senjougahara lényegében
azért akart találkozni Kaikival, hogy
lezárja életének korábbi szakaszát.
Kiaki pedig kigúnyolja ezt a szentimentalizmust, és rámutat arra, hogy
az életnek nincsenek szakaszai, csak
az ember osztja fel magában és
tulajdonít jelentőséget egyes eseményeknek, amiknek önmagukban
nincs. A lány pedig egy még nagyobb
butaságot mond: most már képes
elfogadni magát olyannak, amilyen,
mert van aki szereti így. Ahogy Kaiki
is rögtön mondja, ilyen érvelésre nem
lehet mit mondani, hiszen teljesen
szubjektív, kb. annyit jelent, hogy igazam van, vagy helyesen cselekszem,
mert valaki elfogad. A logikai igazság
a logika szabályaiból származik, azok
által igaz. Senjougahara viszont
egyszerűen azzal igazolja tettei, elvei,
és identitása létjogosultságát, hogy
van, aki elfogadja. Szóval egy másik
embertől függ.
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A végeredmény zavaró és
egyáltalán nem az, amit vártunk
volna. Kaiki erkölcstelen, ezt eddig
is tudtuk. Viszont nem gonosz. Nem
úgy ábrázolják, mint más animékben
a gonoszt. Nem következetlen, nem
szadista, nem élvezi mások szenvedését. Mégis erkölcstelen, mivel nem
hisz az embertől független erkölcsi
mércékben, vagy akár egy felsőbb
hatalomban, ami előtt megítéltetünk.
Szerinte embert csak ember ítélhet
meg, a saját szabályai és elvei szerint. Ilyen értelemben nem lehet
erkölcstelenségről beszélni, csak
erkölcsös emberekről, akik követnek
valamiféle értékrendet, amit maguk
határoznak meg, vagy másoktól
vettek át. Ennek a tükrében Senjougahara kijelentése, miszerint a gonosz
ellen küzd, hihetetlenül banálisnak
hangzik. A lány bármennyire is próbálja visszafogni az indulatait, de mégis
fenyegetőnek tűnni, valójában semmilyen érvet nem tud felhozni Kaiki
ellen. Be is ismeri, hogy aki hagyja
magát rászedni, az részben maga is
hibás, ezzel pedig részben önmagát
is elítéli. Tehát végül is az erkölcsi
győztes Senjougahara, a vitát mégis Kaiki nyeri meg. Ami azért nem
meglepő, hiszen egy tizenéves lány
értelemszerűen nem sok érvet tud
felhozni egy felsőfokú végzettséggel
bíró, és elég tapasztaltnak tűnő
középkorú férfival szemben. Viszont
szerencsére megkíméltek minket a
sablonos banalitásoktól, és nem a
shounen mangák mottóit halljuk viszsza, hogy az igazság győz és a barátság
és szeretet hatalma mindenek felett,
stb. Senjougahara valóban úgy érvel,
ahogy az életkorának és helyzetének
megfelelően elvárnánk, még hibákat
is követ el, és nagyon is emocionális,

de ez mind életszerű és ezért is jó a
jelenet. A második jelenet próbálja
összefoglalni és lezárni a központi
témát. Ebben Araragi érvel Kagenui
Yozuruval szemben. Kagenui meg
akarja ölni Araragi húgát, mivel az
valójában nem is az igazi testvére,
csak egy szörny ivadéka, ami a
kakukkhoz hasonlóan gyerekeit
emberek közé rejti és nevelteti fel. Araragi viszont ennek
ellenére is a családja tagjának tartja húgát, és így természetesnek véli, hogy
meg kell védenie. Tehát
adotta helyzet, hogy
Tsukihi, Araragi húga
valójában nem ember, csak annak látszik. Ugyanakkor ott van Araragi, aki mégis emberként, sőt családtagként kívánja kezelni. Sőt még
hazudna is a családja többi
tagjának és persze magának
Tsukihinak is erről. Tehát Araragi számára Tsukihi nagyon
is valódi húga, de hogyan is
lehetséges egy ilyen ítélet?
Ez egyszerű kogníciórekogníció kérdése.
A kogníció, az érzékelés, vagy felismerés szerint Tsukihi nem ember,
és mivel nem állnak vérrokonságban, nem is
húga főhősünknek,
mindössze
úgy nőttek
fel együtt,
hogy így kezelték egymást.

De ez a tényeken nem változtat és ezt
Araragi is tudja. Ám ehhez az egyszerű
tényhez jön a szubjektív értékítélet,
Araragi családfogalma, és az ezzel
és az ezzel kapcsolatos elvei, és máris eljutunk a rekognícióhoz, az újrafelismeréshez, ami szerint Tsukihi igenis a húga, mert együtt
nőttek fel. Tehát azt tapasztaljuk,
hogy a valóság érzékelését, a
puszta, objektív kogníciót felülírja egy szubjektív erkölcsi ítélet. Vagyis a dolgokat nem annak érzékeli és fogja fel főhősünk, amik, hanem aminek
látni szeretné etikai beállítottsága szerint. Megint elgondolkozhatunk kinek van
igaza. Valójában mindkét
félnek, csak máshogy. Kagenuit értelemszerűen semmilyen érzelmi szál nem köti
Araragi családtagjaihoz, amit ő
állít az az objektív valóság, amit
tesz, azt a hivatása szerint teszi. Még a munkaerkölcse is
azt követelné, hogy végezze
el a munkáját rendesen. Hogy
mégsem teszi ezt meg, vagy
legalábis elhalasztja a
végrehajtást, az az idővel támadt szimpátiának köszönhető.
Ezzel megint csak
odajutunk, hogy az
objektív valóság
nem elég.

Tehát többször is tapasztaltuk, és meg
is fogalmazták számunkra, hogy a
valóságról alkotott képünket, a tiszta
empíriát folyamatosan átszövik szubjektív értékítéleteink, korábbi tapasztalataink, stb. Ennek jó modellje Araragi felfogása a húgával kapcsolatban.
Sőt, valójában nincs is tiszta empíria,
nincs abszolút tapasztalat, amiben a
dolgokat annak látnánk amik, mivel
ehhez előítéletek nélküli megfigyelő
kellene, akinek nincs az érzékelés tárgyáról előzetes ismerete, és mentes
a szubjektív előfeltevésektől is.
Ilyen ember pedig értelemszerűen
nincs. Hogyan lehet akkor hát objektíve igazat állítani, illetve hogyan
lehet valakinek igaza? Nyilván úgy,
hogy próbáljuk lebontani, zárójelbe
tenni azokat a szubjektív ítéleteket,
amelyek függetlenek a tárgytól, és
belőlünk származnak. Lényegében
erről szól az eidetikus redukció a
fenomenológiában Husserl és követői
szerint. Így juthatunk el egy objektív
igazsághoz. Ebben viszont nincs helye se erkölcsnek, se érzéseknek. Ez
egy teoretikus, tudományos igazság.
A hétköznapi életben viszont emberi
igazságokra van szükségünk, pontosabban ilyenekkel találkozunk, ezért
szőjük bele az ítéleteinkbe a saját
erkölcsiségünket és az életelveinket,
ugyanakkor a korábbi tapasztalataink
is befolyásolnak minket. Ez pedig oda
vezet, hogy ezek az emberi igazságok
relatívak lesznek, ahogy Kaiki is rámutatott.
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Nem lesz lehetséges egy dologgal kapcsolatban egy igaz állítás, hanem mindenkinek igaza lesz, aki a saját érzése szerint igazat állít róla, még
akkor is, ha ezek az állítások ellentmondanak egymásnak. Ezt tapasztalhattuk a Tsukihival kapcsolatban
folyó vita során, amiben végül is a kétfajta igazság, a kétfajta érvelés került
szembe egymással. A pontot a vita
végére pedig Araraginak az a kijelentése teszi, amiben kijelenti, hogy azt
tehet a családjával, amit akar, mivel az
ő családja és értelemszerűen ő dönti
el, kit tart a családjának. Ezért joga
van hazudni nekik, és rájuk erőltetni
az elveit. Ezzel lényegében lemond
az erkölcsi piedesztálról, hiszen ez azt
jelentené, hogy joga van kihasználni a
családját.
Ekkor
azonban
váratlanul
Kagenui kisegíti egy filozófiai problémával, amivel azonban megint csak
a relativizmus felé taszít minket. Az
elmélet, miszerint az ember alapvető
természete rossz, ezért azok a jók,
akik a természetük ellen cselekszenek, tehát csak tettetik, hogy jók,
valójában ugyanoda vezet, hogy
nincs embertől független erkölcsi
mérce. Tehát Araragi fellélegezhet:
ha a saját értékrendje szerint cselekszik a családjával szemben, akkor
erkölcsös maradhat. Persze könnyen
lehet, hogy más számára nagyon is
erkölcstelen lesz. Ha kizárjuk, hogy
bárki is jó lenne, akkor nincs értelme
erkölcsileg helyes cselekedetekről
beszélni. Viszont kapunk egy nagyon
jó kis paradoxont, miszerint az a jó,
aki rosszul valósítja meg emberi természetét, miszerint gonosz. Tehát
rosszul gonosz. Ezt a paradoxont aztán Kagenui alkalmazza a valódisággal
kapcsolatos problémára.

Eszerint az lesz a valódibb, ami nagyobb erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy valódi legyen. Tehát a
hamis, ami próbál valódinak tűnni,
valódibb az eleve valódinál, ami pusztán önmaga. Ez viszont egy logikai
hiba. Ugyanis a valódiság egy tulajdonság, amivel vagy rendelkezik a dolog,
vagy nem. Nem kell hozzá erőfeszítés,
hogy valami valódivá váljon, hanem
eleve az, itt egy ontológiai regiszterről
van szó. A kő is kemény, azért mert ez
fizikai tulajdonsága, amit az atomok
és molekulák kötése hoz létre, és nem
azért kemény, mert próbál az lenni. A
kő fogalma magával vonja a keménység, nehézség, stb. fogalmát is, nem
később nyeri el azt
Persze ha emberekre próbáljuk
alkalmazni a valódiság fogalmát, akkor kicsit más a helyzet, hiszen az
emberek tudnak erőfeszítéseket
tenni. Azonban emberekkel kapcsolatban a valódiság fogalma is más
lesz, lényegében igaz állítást jelent.
Tehát a kérdés, hogy Tsukihi valóban
Araragi húga-e, annyit jelent, hogy
igaz-e az állítás, miszerint Tsukihi
Araragi húga. Már láthattuk, hogy
ez az állítás miért igaz és miért nem.
Szubjektív értékítélet az is, ha többre
becsüljük a nem valódi erőfeszítését,
hogy valódinak próbál látszani. Ilyen
szempontból viszont a színészeket
kell a legtöbbre becsülnünk, hiszen ők
időről időre másnak akarnak látszani,
mint akik valójában. Persze az identitás zavaros kérdés, nem is mennék bele. A színészek viszont mégis
egy jó irányba mutatnak, ez pedig a
művészet. Egyedül a művészet képes
annak a paradoxonnak a megvalósítására, hogy illúzió által mutassa meg
az igazat.
F
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Ugyanis a művészet illúzió, elsősorban
utánzás, mimézis vagy reprezentáció.
A művészek alkotásai műalkotások,
nem igaziak, mégis általuk eljuthatunk az igazsághoz. Hogy ez hogyan
lehetséges, azzal már az ókor óta
foglalkozik a filozófia egyik jelentős
területe (esztétika).
A sorozat által tehát kaphattunk
egy kis betekintést az ismeretelmélet és a logika egy kérdéskörébe, és
többféle érvelést is sikerült megismernünk anélkül, hogy bármelyik is
megoldásként jelent volna meg. Azt
azonban helyesen megvilágította a
sorozat – és főleg Kaiki, akiben mintha
a fiatal Nietzschét ismertem volna fel
–, hogy az erkölcsi ítéletek csak azokra
alkalmazhatóak, akik elfogadják az adott morális értékrendet, minden más
esetben az ilyen ítéletek annullálódnak, hiszen nincs mögöttük semmi
legitimizáló erő
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(hacsak nem fegyverrel kívánjuk érvényesíteni véleményünket).
A sorozat ilyen szempontból
nagyon is modern, hiszen a kortárs erkölcsfilozófiában markánsan
jelenlevő irányzatot mutat be a relativizmus által. Bár nem mondanám,
hogy ez örvendetes, legalábbis
tudományos szempontból nem az,
hiszen a relativizmus kikezdi minden
racionális tudomány alapját, cserébe
viszont nem nyújt semmit. Szerencsére azonban az anime főszereplői
egyáltalán nem ezt az irányzatot
követik – ami azért érthető is – így
nem mondhatjuk, hogy ezt a fajta
gondolkodást
vagy
világnézetet
bátorítaná a sorozat. Mindenesetre
külön dicséretet érdemel az érvelések
felépítése, és az is, hogy bizony nem
mindig a főszereplőknek van igaza,
vagy legfeljebb úgy tudnak vitákat
nyerni, ha letérnek a racionális érvelés

és a logika ösvényéről. A legtöbb esetben inkább az az érzésünk van, hogy
a helyes dolgot cselekszik, ám mikor
logikus érvekkel kerülnek szembe,
mégsem tudják bizonyítani igazukat.
Ez viszont már életkori probléma, egyetemista, értelmiségi főszereplőkkel azért érdekesebbek lennének ezek
a viták. :)

Természetesen ez a gondolati
szál bizonyára jobban illik egy regényhez, és jobban ki lehet bontani írásban, mint animében, de mindenképpen értékelni kell, mikor nem csak
óriás robotok és színes aurák villognak
egy animében, vagy hogy az infantilis
viccek és a fanservice mellett kapunk
valami gondolkozni valót is.
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