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Klima Gyula

A lélek mint a test formája, és a mûvészet mint a lélek formája

1. En nek az elô adás nak a cél ja egy olyan neoarisztoteliánus fo gal mi tér kép föl vá -

zo lá sa, ame lyen be lül meg le he tôs pon tos ság gal tud juk ki je löl ni a mû vé sze tek he lyét

mind az egyes em be rek, mind kö zös sé ge ik, az az az em be ri tár sa dal mak éle té ben.

Per sze en nek va la ki rög tön el len vet he ti, hogy még ha eset leg jó is va la mi re egy ef -

faj ta „kon cep tu á lis tér kép” – bár mi le gyen is az –, mi ért kell en nek pont ariszto te -

liá nusnak, sôt egye ne sen neoarisztoteliánusnak len nie?

2. A ta lán túl sá go san is rö vid vá lasz er re az, hogy a premodern nyu ga ti esz me tör -

té net ben do mi náns arisztoteliánus fi lo zó fia olyan „common sense” alap fo gal mak kal

dol go zik, ame lyek min den lát szat da cá ra ma is al kal maz ha tók, és a he lyes meg ér -

tés sel re konst ru ált rend sze rük ta lán a leg jobb el len sze rét nyújt hat ja a mo dern, sôt

im már poszt mo dern fo gal mi ká osz nak. Min den eset re re mé lem, hogy az itt kö vet -

ke zô vizs gá ló dá sok fé nyé ben még ez a rö vid vá lasz is véd he tô vé vá lik, mi helyst

gaz da gabb tar tal mat nyer.

3. Kezd jük te hát az zal, amit min den ki is mer, vagy leg alább is mer ni vél, ne ve ze te -

sen az arisztoteliánus lé lek fo ga lom mal, mi sze rint a lé lek nem más, mint az élô test

for má ja. Ez már akár el sô hal lás ra is jól han goz hat mind azok szá má ra, akik tisz tá -

ban van nak a du a lis ta lé lek fel fo gás prob lé má i val, hi szen ez a kon cep ció min den -

képp va la mi lyen in ti mebb kap cso la tot su gall lé lek és test kö zött, mint a Gilbert Ryle

ál tal „kí sér tet a ma si ná ban”-ként ka ri kí ro zott du a lis ta kon cep ció, hogy a ma te ri a lis -

ta kon cep ció prob lé má i ról – mint pél dá ul az aka rat sza bad ság, il let ve a mo rá lis fe -

le lôs ség prob lé má ja – most ne is be szél jünk. Mind ez per sze nem je len ti azt, hogy

az arisztoteliánus kon cep ció prob lé ma men tes.

4. Hi szen mit is ért sünk va ló já ban az arisztoteliánus for mu lán? Mit je lent itt a „for -

ma” szó, fel té ve, hogy elég jól tud juk, mi re gon dol junk a „test” szó hal la tán? El sô -

ként ál ta lá ban az jut eszünk be, hogy a test egy tér ben és idô ben lé te zô fi zi kai ob -

jek tum, amely nek a for má ja nem más, mint az alak ja, az az tér be li ki ter je dé sé nek

meg ha tá ro zó ja. Ám de, ha egy test for má ja azo nos len ne az alak já val, ak kor ez azt

je len te né, hogy pél dá ul egy em ber ala kú pró ba ba ba em be ri for má val ren del kez ne,

az az ma ga is em ber len ne, ami ter mé sze te sen ab szurd. De pon to san mi ért is az?

Mi ért mond juk, hogy az em be ri alak kal ren del ke zô pró ba ba ba nem le het em ber, és

így nem ren del kez het az em ber for má já val? Nyil ván va ló an azért, mert a pró ba ba ba

csak egy em be ri alak ra min tá zott mû anyag da rab, amely kép te len em be ri mó don

lé tez ni, mû köd ni és cse le ked ni. Az em be ri for ma te hát nem pusz tán az em be ri test

ki ter je dé sét meg ha tá ro zó em be ri alak, ha nem az a for ma, amely meg ha tá roz za a

do log lét mód ját, azt, hogy a do log, amely ez zel a for má val ren del ke zik, em ber ként

lé te zik. Ezen az ala pon te hát már a kö vet ke zô ket mond hat juk az arisztoteliánus lé -

lek fo ga lom ról.
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5. Elô ször is, ez a for ma az, amely a do log lét mód já nak meg ha tá ro zó ja (hogy mi ként

lé te zik a do log, amely ez zel a for má val ren del ke zik). Az ilyen for mát ne vez zük

szubsztanciális for má nak, amely nek lé tez ni nem más, mint az ál ta la meg for mált

szubsz tan ci á nak lé tez ni, pon to san úgy, ahogy ezt a for ma meg ha tá roz za, az az ak -

ként lé tez ni, ami ként az ilyen for má val ren del ke zô do log lé te zik.

6. Nos, le het, hogy mind ez rop pan tul mély ér tel mû en hang zik, de tud juk-e egyál ta -

lán, hogy mi rôl is be szé lünk itt? Mi a csu da az, amit a „szubsztanciális for ma” ki fe -

je zés sel meg je lö lünk, ha egyál ta lán bár mit? Mi az, amit ez ál lí tó lag meg for mál? És

mi ér tel me van egyál ta lán en nek az ata visz ti kus nyelv hasz ná lat nak? Nem vi lá gos,

hogy mi is ugyan olyan fi zi kai tes tek va gyunk, mint pél dá ul egy kô da rab, csak va -

la mi vel bo nyo lul tab ban or ga ni zál va, amely nek kö vet kez té ben tu dunk olyan dol go -

kat is csi nál ni, ami lye ne ket a kô nem tud?

7. Ami kor ilyen ne héz kér dé sek kel baj ló dunk, ak kor ál ta lá ban jobb, ha ki csit rend -

be tesszük a nyel vet, ame lyen meg fo gal ma zód nak. Elô ször is vi lá gos, hogy ami kor

egy do log va la mi lyen for má já ról be szé lünk, ak kor olyas va la mit szán dé ko zunk meg -

je löl ni a do log ban, amely a dol got ma gát va la mi lyen né te szi. Ha egy hó go lyó ról be -

szé lünk, ak kor azt nem csak az alak ja te szi va la mi lyen né, pél dá ul golyóformájúvá,

ha nem a szí ne is, amely fe hér ré te szi, vagy a hô mér sék le te is, amely hi deg gé te szi.

Ezt a tri vi a li tást ál ta lá no sít va azt mond hat juk te hát, hogy a do log egy meg je lölt for -

má ja eb ben a tri vi á lis ér te lem ben nem más, mint az, ame lyet a do log egy igaz pre -

di ká tu ma a do log ban meg je löl, és amely nek az ak tu á lis meg lé te a do log ban ezt a

pre di ká tu mot igaz zá te szi a do log ról. Ezt a sze man ti kai tri vi a li tást szem elôtt tart -

va min dig pon to san új ra tud juk azo no sí ta ni egy akár mi lyen bo nyo lult gon do lat me -

net ben, hogy mi rôl is szán dé koz tunk be szél ni, akár tud juk, hogy pon to san mi is az

a do log, akár nem. Ha pél dá ul a hó go lyó hi deg sé gé rôl be szé lünk, ak kor az imént

em lí tett sze man ti kai tri vi a li tás alap ján pon to san tud juk, hogy az nem más, mint az,

ame lyet a „hi deg” szó meg je löl benne, és amely nek az ak tu á lis meg lé te igaz zá te szi

ezt a szót a do log ról, akár mi is le gyen az a dol gok ter mé sze té ben. Mert ah hoz, hogy

tud juk, hogy ez a hi deg ség az, amely tôl a hó go lyó ról igaz, hogy hi deg, nem kell tud -

nunk, hogy ez a hi deg ség a do log va la mi lyen egy sze rû mi nô sé ge, mint Arisz to te lész

hit te, vagy pe dig, hogy ez a hi deg ség nem más, mint a dol got al ko tó ré szecs kék re -

la tí ve las sú moz gá sa, mint ma nap ság hisszük. Sôt, ezt nem kell tud nunk ah hoz sem,

hogy tud juk, ami kor a hi deg hó go lyót fel me le gít ve meg ol vaszt juk és lan gyos, fo lyé -

kony vi zet ka punk be lô le, ak kor a sze man ti kai tri vi a li tá sunk alap ján tel jes ma ga -

biz tos ság gal mond hat juk, hogy a do log hi deg sé ge meg szûnt lé tez ni, és lan gyos ság

vál tot ta fel, il let ve, hogy szi lárd sá gát a fo lyé kony sá ga kö vet te és így to vább.

8. Per sze itt va la ki ki csit tü rel met le nül megint fel vet he ti, hogy ugyan mi re is jó tu -

dat lan sá gunk eme fi tog ta tá sa, hi szen mi pon to san tud juk, hogy ami kor hôt köz lünk

a hó go lyó val, ak kor mind össze meg nö vel jük az ôt al ko tó jég szi lán kok ban lé vô víz-

molekulák ki ne ti kus ener gi á ját, amely nek kö vet kez té ben fel bom lik a jég szi lán kok

kris tály szer ke ze te, és ezért vá lik a hi deg, szi lárd hó go lyó lan gyos, fo lyé kony víz zé,

min den fé le szi lárd ság vagy fo lyé kony ság em le ge té se nél kül.
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9. Er re azt vá la szol hat juk, iga zán nagy sze rû, hogy a hó go lyó ol vasz tá sá val kap cso -

lat ban már ilyen oko sak va gyunk, ám de van egy cso mó más, ta lán fon to sabb do log,

amellyel kap cso lat ban még ko ránt sem va gyunk azok. No ha Arisz to te lész és sko lasz -

ti kus kö ve tôi nem vol tak annyi ra já ra to sak a hó go lyó ol vasz tá sá nak me cha niz mu -

sá ban, mint mi va gyunk, ez zel az egy sze rû fo gal mi rend szer rel dol goz va még is csak

vol tak ér de kes meg ál la pí tá sa ik azok ról a fon to sabb dol gok ról, ame lyek nek mi sem

is mer jük a me cha niz mu sa it, ép pen azért, mert azok hoz a meg ál la pí tá sok hoz nem is

kel lett is mer ni ük a dol gok me cha niz mu sa it. Így pél dá ul no ha Arisz to te lész és sko -

lasz ti kus kö ve tôi nem is mer ték a hid ro lí zis je len sé gét – ami kor a víz be egyen ára -

mot ve zet ve hid ro gént és oxi gént ka punk be lô le –, ez zel a fo gal mi ap pa rá tus sal

dol goz va még min dig meg ál la pít hat nák, hogy a fo lya mat so rán a víz for má ját a hid -

ro gén és az oxi gén for má ja vál tot ta fel. To váb bá azt is meg ál la pít hat nák, hogy ha

a víz for má ja a do log szubsztanciális for má ja volt, ak kor a do log meg szûnt lé tez ni,

mert a do log szubsztanciális for má já nak lé te zé se ugyan az, mint a do log lé te zé se,

ahol a „lé te zés” csak az, amit a do log ban a lét ige meg je löl, amíg vi szont a jég meg -

ol va dá sa nem volt szubsztanciális vál to zás, mert ab ban a fo lya mat ban pusz tán fa -

gyott víz bôl fo lyé kony vi zet kap tunk, így ugyan az a do log foly tat ta szubsztanciális

lé te zé sét, és csak a nem szubsztanciális, az az akcidentális for mái cse ré lôd tek ki.

10. Amint a pél da il luszt rál ja, ez a fo gal mi rend szer ké pes fon tos és ér de kes meg -

ál la pí tá so kat ten ni olyan je len sé gek rôl, ame lyek rôl és ame lyek me cha niz mu sa i ról

meg al ko tó i nak és sko lasz ti kus fel hasz ná ló i nak fo gal muk se le he tett. De ily mó don,

és szá munk ra ez a lé nye ges, ugyan ez a fo gal mi ap pa rá tus olyan je len sé gek re is

meg bíz ha tó an al kal maz ha tó, ame lyek me cha niz mu sa i val mi sem va gyunk tisz tá ban.

Pél dá ul no ha tel je sen tisz tá ban le he tünk a víz hid ro gén bôl és oxi gén bôl va ló ge ne -

rá ci ó já nak, va la mint hid ro gén be és oxi gén be va ló hid ro lí zi sé nek a me cha niz mu sá -

val, nem ál lít hat juk, hogy ugyan ilyen jó hely zet ben len nénk egy em be ri sze mély

ke let ke zé sé nek vagy pusz tu lá sá nak me cha niz mu sa i val kap cso lat ban. Mind azon ál tal

az em lí tett fo gal mi ap pa rá tus ke re te i ben még is csak mond ha tunk va la mi ér de ke set

ezek rôl a fo lya ma tok ról is, fel té ve, hogy ké pe sek le szünk va la mi lyen mó don szá -

mot ad ni az ezek ben a fo lya ma tok ban in vol vált szubsztanciális for ma, tud ni il lik az

em be ri lé lek spe ci fi kus ter mé sze té rôl.

11. Elô ször is az, hogy az em be ri lé lek, nem más, mint az em be ri test szubsztanciá -

lis for má ja, a kö vet ke zô egy sze rû gon do lat me net bôl nyil ván va ló. A „lé lek” szón

mind össze azt kell ér te nünk, ami az élet prin cí pi u ma, az az nem mást, mint azt, ami -

nek meg lé te okán egy ele ven lény él. De az ele ven lény éle te nem más, mint a lé -

te zé se. Te hát a „lé lek” szó azt je lö li meg egy ele ven lény ben, amely nek okán az illetô

ele ven lény lé te zik. Azon ban bár mi lyen do log ban az, amely nek okán a do log lé te -

zik, az a do log szubsztanciális for má ja. A „lé lek” szó te hát egy ele ven lény ben an -

nak szubsztanciális for má ját je lö li meg, az az a lé lek nem más, mint az ele ven lény

szubsztanciális for má ja. De mi vel az em ber egy ele ven lény, az em be ri lé lek nem

más, mint az em ber szubsztanciális for má ja. Rá adá sul mi vel az em ber egy test, csak -

úgy, mint ahogy egy kô egy fi zi kai test, il let ve egy nö vény vagy egy ál lat nem más,

mint egy nö vé nyi vagy egy ál la ti test, ezért azt is mond hat juk, hogy az em be ri lélek
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az em be ri test for má ja, amely ép pen at tól em be ri, hogy egy em be ri lé lek for mál ja

meg, ugyan úgy, amint a nö vé nyi, il let ve az ál la ti test is at tól nö vé nyi vagy ál la ti,

hogy a szubsztanciális for má ja egy nö vé nyi vagy ál la ti lé lek. Sôt, a kô at tól ter mé -

sze ti test, hogy olyan ter mé sze ti for má ja van, amely há rom di men zi ós fi zi kai test té

te szi, de nem élô test té, és ez az, ami ért ezt a for mát nem le het lé lek nek ne vez ni.

Per sze az élô tes tek is há rom di men zi ós fi zi kai tes tek, így az ô for má ik is ter mé sze ti,

szubsztanciális for mák, csak az zal a kü lönb ség gel, hogy ezek a for mák olyan ak tív

lét mó dot de ter mi nál nak eme tes tek szá má ra, amely mi att lé te zé sük az élet speci-

fikusabb fo gal ma alá esik, és ezért for má juk is a lé lek specifikusabb fo gal ma alá

esik. Lát hat tuk vi szont, hogy a lel kek, mint az ele ven tes tek ter mé sze ti, szubsztan-

ciális for mái, ma guk is nagy ban kü lön böz nek, ezért kü lön bö zô spe ci fi kus élet for má -

kat szab nak meg.

12. Az, hogy a kü lön bö zô élô fa jok szubsztanciális for má ja más és más lét mó do kat

szab meg ne kik, ab ban nyil vá nul meg, hogy ezek a kü lön bö zô lét mó dok kü lön bö zô

ter mé sze tes ké pes sé ge ket de ter mi nál nak, ame lyek vi szont kü lön bö zô struk tú rá kat

és azok kü lön bö zô mû kö dé se it kö ve te lik meg. A hal fa jok nagy ré szé nek lét mód ja

azt a ké pes sé get de ter mi nál ja, hogy ezek a ha lak ké pe sek víz alatt lé le gez ni, de

nem ké pe sek a szá raz föl dön, mi vel a ké pes sé gük ál tal meg kö ve telt struk tú ra, a ko -

pol tyú csak a víz alatt mû kö dik, ott vi szont tö ké le te sen meg fe lel a funk ci ó já nak. Mi

a tü dônk kel ké pe sek va gyunk sza ba don lé le gez ni a szá raz föl dön, de nem va gyunk

ké pe sek ugyan er re a víz alatt. Az az még is csak tu dunk, amennyi ben egy má sik ké -

pes sé günk kel, tud ni il lik az eszünk kel rá jö vünk ar ra, hogy ha va la mi mó don le tu -

dunk vin ni ál ta lunk be lé le gez he tô le ve gôt a víz alá, pél dá ul egy bú vár ha rang ban

vagy oxi gén pa lack ban, ak kor mi is tu dunk lé le gez ni a víz alatt, hogy egy mes ter sé -

ges ko pol tyú ról, amely di rekt mó don pré sel né ki a víz bôl az oxi gént, most ne is be -

szél jünk.

13. De mi ért is ér de kes mind ez? Ter mé sze te sen nem a pél da sa ját ér de kes sé ge mi -

att, ha nem ami att, amit il luszt rál, ne ve ze te sen, hogy a szubsztanciális for mák, az

ál ta luk meg ha tá ro zott lét mó dok, az ezek ál tal meg kö ve telt ké pes sé gek és az azo kat

re a li zá ló struk tú rák, va la mint ezek sa já tos mû kö dé sei kö zött két fé le sor ren det tu -

dunk meg ál la pí ta ni. Egy részt az on to ló gi ai el sôd le ges ség sor rend jét az ön ma gá ban

meg fi gyel he tet len szubsztanciális for má tól a meg fi gyel he tô struk tú rá ig és an nak

mû kö dé sé ig, más részt az episztemológiai el sôd le ges ség for dí tott sor rend jét,

amennyi ben a meg fi gyel he tô mû kö dé sek és struk tú rák alap ján ér te sü lünk a do log

ké pes sé ge i rôl, és ezek alap ján a szubsztanciális for má ja ál tal meg ha tá ro zott lét -

mód já ról. Ez az a sor rend, amely sze rint az em be rek ér tel mes, gon dol ko dás és mo -

rá li san fe le lôs vá lasz tás ál tal meg ha tá ro zott vi sel ke dé sé bôl ér te sü lünk az em be ri -

ség két spe ci fi kus ra ci o ná lis ké pes sé gé rôl, az ér te lem rôl, amellyel gon dol ko dunk,

illet ve az aka rat ról, amellyel vá lasz tunk. Ezért van, hogy ez a két ké pes ség az, ame -

lyek alap ján meg ha tá roz zuk az em be ri lé lek ál tal meg sza bott ál la ti lét mód spe ci fi -

kus dif fe ren ci á ját, tud ni il lik, hogy ez az ál la ti lét mód egy ér tel mes ál lat, egy gon -

dol ko dá sa alap ján sza bad, ra ci o ná lis vá lasz tás ra ké pes ál lat lét mód ja, amely ép pen

ezért a cse le ke de te i ért nem csak ka u zá li san, de mo rá li san is fe le lôs.
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14. Ezek a meg ál la pí tá sok ter mé sze te sen még min dig csak azt a tri vi a li tást su gall -

hat ják, amely akár egy sze rû né pi böl cses ség ként így is sum máz ha tó: per sze, ésszel

él az em ber. Ez zel kap cso lat ban két dol got kell gyor san meg je gyez nünk. Egy részt a

jól meg fo gal ma zott tri vi a li tá sok egyál ta lán nem meg ve ten dô dol gok, hi szen ép pen

ezek alap ján jut ha tunk el jól meg ala po zott, nem tri vi á lis konk lú zi ók ra, mint ahogy

a ge o met ria tri vi á lis axi ó mái alap ján bi zo nyít hat juk Püthagorasz té te lét, és ahogy

a sko lasz ti ku sok az em be ri gon dol ko dás sa já tos sá gai alap ján igye kez tek bi zo nyí ta -

ni az em be ri lé lek hal ha tat lan sá gát. Más részt – és je len té mánk szem pont já ból most

ez a fon to sabb – az, hogy ésszel él az em ber, nem je len ti azt, hogy min den em ber

egy for mán jól hasz nál ja az eszét, az az esszen ci á lis, ra ci o ná lis ké pes sé ge it, tud ni il -

lik ér tel mét és aka ra tát. Mert jól le het spe ci fi ku san kö zös em be ri for mánk, az em -

be ri lé lek ugyan azo kat az esszen ci á lis ké pes sé ge ket de ter mi nál ja mind annyi unk

szá má ra, amennyi ben ér tel münk kel mind nyá jan ké pe sek va gyunk a gon dol ko dás ra

és aka ra tunk kal a sza bad vá lasz tás ra, de egyé nen ként né me lyi künk több, né me lyi -

künk ke ve sebb tu dás sal, be lá tás sal, prak ti kus böl cses ség gel vagy tech ni kai jár tas -

ság gal gon dol ko zik, il let ve több vagy ke ve sebb bá tor ság gal, mér sék let tel, be csü let -

tel, nagy lel kû ség gel, ked ves ség gel, iga zsá gos ság gal és ha son lók kal vá laszt.

15. Akik já ra to sak Arisz to te lész eti ká já ban, nyil ván fel is mer ték, hogy az imént né -

hány ti pi kus arisz to te lé szi erényt lis táz tam, ne ve ze te sen egy részt az ér te lem mû -

kö dé sét tö ké le te sí tô in tel lek tu á lis eré nye ket, más rész rôl az aka rat mû kö dé sét

tökéle te sí tô mo rá lis eré nye ket. Mik is ezek az eré nyek, és mi a je len tô sé gük az em -

ber spe ci fi ku san em be ri éle té ben? Egy erény (vir tus) nem más, mint va la mi lyen ké -

pes ség an nak tö ké le te sebb mû kö dé sét elô se gí tô disz po zí ci ó ja. Eb ben az igen tág

ér te lem ben Arisz to te lész be szél ir ra ci o ná lis eré nyek rôl is, ame lyek nem ra ci o ná lis

ké pes sé ge ink mû kö dé sét se gí tik elô, és ame lyek kö zö sek szá munk ra is és más, nem

ra ci o ná lis élô lé nyek szá má ra is, mint pél dá ul a jó me ta bo liz mus, a ter mé keny ség,

az éles hal lás vagy lá tás, de szû kebb ér te lem ben az eré nyek el sô sor ban a ra ci o ná -

lis ké pes sé ge ink mû kö dé sét elô se gí tô disz po zí ci ók, és egé szen szi go rú ér te lem ben

a jó aka rat disz po zí ci ói, ne ve ze te sen a mo rá lis eré nyek, ame lyek az aka ra tot jó vá -

lasz tá sok ra és a rossz vá lasz tá sok el ke rü lé sé re te szik haj la mos sá. Ter mé sze te sen a

leg jobb aka rat tal sem tu dunk iga zán jól vá lasz ta ni, ha kognitív ké pes sé ge ink kel nem

fog juk fel he lye sen a dol gok iga zi ér té két. Ezt a meg lá tást se gí tik elô egy részt az

ér zé ki ké pes sé ge in ket tö ké le te sí tô ir ra ci o ná lis kognitív eré nyek, más részt az ér tel -

münk he lyes mû kö dé sét elô se gí tô in tel lek tu á lis eré nyek.

16. Amint lát hat tuk, az ed di gi ek ben csu pán olyan for mák kal fog lal koz tunk, ame lyek

az zal tö ké le te sí tik szub jek tu mu kat, hogy meg for mál ják azt. Ám de a kognitív ké pes -

sé gek re, eré nye ik re és mû kö dé sük re utal va szá mot kell vet nünk azok kal a for mák -

kal is, ame lyek nem di rekt meg for mál ják, ha nem in for mál ják a kognitív szub jek tu -

mot meg is me ré sé nek ob jek tu má ról. Hi szen mi is egy ilyen ob jek tum meg is me ré se,

ha nem in for má ció szer zé se a do log ról? Ez vi szont eb ben a fo gal mi ke ret ben nem

más, mint a do log for má já nak a kognitív szub jek tum ál tal va ló be fo ga dá sa anél kül,

hogy a do log for má ja a szub jek tu mot meg for mál ná úgy, ahogy az ob jek tu mát meg -

for mál ja.
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17. A meg is me rés te hát a kognitív szub jek tum in for má lá sa ob jek tu má ról a szub jek -

tum meg for má lá sa nél kül. Ez megint va la mi eset leg mély sé ges nek hang zó, de ta lán

egé szen üres for mu la. Ér de mes te hát meg vizs gál nunk, hogy mit is je lent iga zán.

Ho gyan is le het va la mit in for mál ni an nak meg for má lá sa nél kül? Arisz to te lész hí res

ana ló gi á ja az ér zé ke lés je len sé gé re az, ahogy a pe csét vi asz fel ve szi a pe csét for -

má ját an nak anya ga nél kül, az az anél kül, hogy ma ga is pe csét té vál na. Néz zük meg

ki csit kö ze lebb rôl te hát ezt az ana ló gi át! Itt nyil ván va ló an a pe csét for má ja csak is

a pe csé tet for mál ja meg mind a vi asz nyo mat ké szí té se elôtt, mind pe dig utá na, a

pe csét for má ja nem úgy ke rül a pe csét rôl a vi asz ra, mint egy ka lap az egyik em ber

fe jé rôl a má si ké ra. De ak kor ho gyan ke rül het át egyál ta lán? Bi zo nyos ér te lem ben a

vi asz tény leg a pe csét for má ját vet te föl, ám de a vi aszt a le nyo mat ké szí té se után

még sem szám sze rint ugyan az a for ma for mál ja meg, amely a pe csé tet. A vi aszt

meg for má ló for ma a pe csét ne ga tív le nyo ma ta, a pe csét for má ját kó do ló és ily mó -

don a pe csét for má já ról in for má ló for ma. A pe csét for má ja a vi asz ban nem más,

mint a vi asz ál tal a pe csét rôl hor do zott in for má ció, és az ilyen in for má ció hor do zó

for ma in for má ció tar tal mát ne vez ték a sko lasz ti ku sok in ten ci ó nak. Egy in ten ció te -

hát el sôd le ge sen egy ob jek tum olyan for má ja, amely egy szub jek tu mot in for mál,

an nak meg for má lá sa nél kül.

18. Itt per sze ész re kell ven nünk azt is, hogy az in for mált szub jek tum nem kell,

hogy tu da tos, kognitív szub jek tum le gyen, ahogy a pe csét vi asz sem az. Hi szen a pe -

csét vi asz csak hor do zó ja, de nem fel hasz ná ló ja a pe csét ál tal szó sze rint be le nyo -

mott in for má ci ó nak, amely vi szont élet be vá gó, vi tá lis in for má ció le het az in for má -

ció vég sô fel hasz ná ló já nak, pél dá ul egy ok irat hi te les sé gét vizs gá ló ügyész nek. Azt

is ész re kell ven nünk, hogy no ha az in for má ló for ma, mint ilyen, az ál ta la in for mált

– akár kognitív akár nem kognitív – szub jek tu mot nem for mál ja meg, ám de az in -

for má ci ót kó do ló for ma igen, ahogy a pe csét for má ját kó do ló ne ga tív for ma – tud ni -

il lik a pe csét alak já nak a ne ga tív ja – egyút tal a vi asz po zi tív alak ja. Per sze az, hogy

ezen az egy sze rû il luszt rá ci ón túl egyéb ese tek ben, mint pél dá ul az ál la ti ér zé ke -

lés ben vagy az em be ri gon dol ko dás ban pon to san mi lyen ka u zá lis me cha niz mu sok

biz to sít ják az in for má ció kó do lá sát, sok kal bo nyo lul tabb kér dés le het, de mint az

elô zôk ben lát hat tuk, en nek a fo gal mi rend szer nek a ke re te i ben nem is kell ezek kel

a bo nyo lult kér dé sek kel baj lód nunk.

19. Ah hoz ugyan is, hogy eb ben a ke ret ben meg le he tôs pon tos ság gal ki je löl jük a

mû vé szet he lyét, nem kell tud nunk sem azt, hogy mi lyen neurális in ge rü le tek kó -

dol ják az ér zé ki in for má ció be fo ga dá sát, tá ro lá sát és to váb bi fel dol go zá sát, sem azt,

hogy lel künk ben mi lyen, eset leg pusz tán spi ri tu á lis kö zeg hor doz za ér tel mi fo gal ma -

in kat (ugyan, mint em lí tet tem, a sko lasz ti ku sok nak volt egy pár jó ér vük amel lett,

hogy in tel lek tu á lis fo gal ma in kat nem kó dol hat ja va la mi anya gi kö zeg, mint pél dá ul

az agy, de most nem ez a je len le gi disz kusszió tár gya). Annyit vi szont így is tud ha -

tunk, hogy min den ilyen in for ma tív ak tus egyút tal ha bi tusfor má ló ak tus is,

amennyi ben az ér zé ki in for má ció szin te ti zá ló dik a sensus communisban, meg ôr zô -

dik az ér zé ki me mó ri ánk ban, to vább kom bi nál ha tó kép ze le tünk ben, és in tel lek tu á -

lis fel dol go zás ra al kal ma san osz tá lyo zó dik a vis cogitativában, míg az ér te lem ak -

10



tí van abszt ra hál ja mind eme ér zé ki in for má ció uni ver zá lis, intelligibilis tar tal mát, és

az ily mó don al ko tott fo gal mai se gít sé gé vel ké pes sé vá lik in tel lek tu á lis in tu í ci ó ra,

tu dás ra és fi lo zó fi ai böl cses ség re a pusz tán te o re ti kus hasz ná la tá ban, il let ve prak -

ti kus böl cses ség re és mû vé sze tek re a gya kor la ti al kal ma zá sá ban. A mû vé szet te hát

eb ben az arisztoteliánus sé má ban egy in tel lek tu á lis erény, az el me egy prak ti kus

ha bi tu sa, amely az ér tel mes ál lat, az em ber al ko tó ké pes sé gét tö ké le te sí ti. Mert eb -

ben az ér te lem ben a mû vé szet, il let ve a mes ter ség (ars) at tól prak ti kus, hogy nem

pusz tán meg is me rô, kognitív sze re pe van, ha nem el sô sor ban al ko tó, ak tív sze re pe,

amely ben új ob jek tu mo kat hoz lét re, ne ve ze te sen mes ter sé ges ob jek tu mo kat (arti-

ficia), le gye nek azok tár gyak, éte lek, ita lok, épü le tek, han gok, sza vak, moz du la tok,

ma ga tar tás for mák, tánc vagy akár tár sa dal mi ins ti tú ci ók, ame lye ket mint ilye ne ket

a ter mé szet ma gá tól nem ge ne rál ná. Az eze ket az ob jek tu mo kat, mint ilye ne ket

meg for má ló mes ter sé ges for mák te hát nem pusz tán kognitív ké pes sé ge ink ob jek -

tu mai, ha nem raj tuk ke resz tül vá gya ko zó ké pes sé ge in ké is, le gye nek akár ér zé ki,

akár ér tel mi vá gya ink tár gyai.

20. Eb bôl vi szont az is nyil ván va ló, hogy ezek az ob jek tu mok két fé le mó don is vá -

gya ink tár gyai: egy részt ak tív, pro duk tív vá gya ink, más részt re cept ív, be fo ga dó vá -

gya ink tár gyai. Amennyi ben ezek az ob jek tu mok kognitív ké pes sé ge ink tár gyai,

annyi ban be fo ga dók ként vi szo nyu lunk hoz zá juk, csak úgy, mint a ter mé sze ti tár -

gyak hoz. De amennyi ben pro duk tív, al ko tó vá gya ink tár gyai, annyi ban al ko tó ik ként

vi szo nyu lunk hoz zá juk úgy, ahogy az Is ten vi szo nyul az ál ta la köz vet le nül vagy

köz vet ve te rem tett ter mé sze ti tár gyak hoz, ami lye nek mi ma gunk is va gyunk és ami -

lye nek mes ter sé ge ink mes ter sé ges tár gyai is. Még is, jól le het mes ter sé ges tár gya ink

egyút tal ter mé sze ti tár gyak is, van bennük va la mi kü lö nös, ha úgy tet szik „is te ni” a

hoz zá juk va ló vi szo nyunk ban.

21. Ami kor az egye te men a di ák ja im nak Pla tón vagy Ágos ton fi lo zó fi á ját ta ní tom,

az zal kez dem, hogy sza bad kéz zel kö rö ket raj zol ga tok a táb lá ra. Az ered mény ál -

ta lá ban si ral mas: a raj zok in kább to já sok ra vagy krump lik ra ha son lí ta nak. De ép pen

ez a po én, hi szen mind nyá jan lát juk, hogy ami ket raj zo lok, azok nem iga zán kö rök,

in kább csak pró bál nak azok len ni, az az in kább ahogy igaz ga tom, ja vít ga tom ôket,

pró bá lom ôket iga zi vagy leg alább is iga zibb, szebb, jobb kö rök ké ten ni. Eb bôl vi -

szont egye ne sen adó dik a kér dés: vé gül is mi az, ami hez pró bá lom iga zí ta ni ôket,

mi az, amit meg va ló sí ta ni szán dé ko zom, mi az, ami tény ke dé se met ve zér li? A vá -

lasz ter mé sze te sen az, hogy cse lek vé sem ve zér lô prin cí pi u ma az az im már nem

pusz tán kognitív, in for ma tív in ten ció, amit az ér zé kek ré vén a ta pasz ta lat ból nyer -

he tek, ha nem az az ak tív, szán dé kolt in ten ció, ami vel a ren del ke zé sem re ál ló anya -

got, adott eset ben a táb lá ra ta pa dó kré ta port meg for mál ni igyek szem. Az ilyen ak -

tív, kre a tív in ten ci ó kat ne vez zük ide ák nak. Ahogy a ter mé sze ti for mák ar che tí pu sai

a te rem tô is te ni ide ák, úgy a mes ter sé ges for mák ar che tí pu sai a mi al ko tó ide á ink.

22. De hon nan is jön nek ezek az ide ák? Hogy ke rült az el mém be pél dá ul a kör ideá -

ja, amely hez a kré ta port igaz gat ni pró bá lom a táb lán? Hi szen nyil ván va ló, hogy so -

sem lát tam, és nem is te he tem lát ha tó vá, mi vel egy iga zi kör nem más, mint egy
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sík ban az adott pont tól egyen lô tá vol ság ra lé vô pon tok mér ta ni he lye, amely nek ily

mó don nem le het vas tag sá ga, vi szont csak az a vo nal lát ha tó, amely nek vas tag sá -

ga van. Ez a kér dés ter mé sze te sen az is me ret el mé let egyik alap kér dé se, ne ve ze te -

sen ér tel mi fo gal ma ink ere de té nek kér dé se, amely vi szont szin tén nem en nek a

disz kusszi ó nak a tár gya. Je len tár gyunk ban va ló já ban mind egy, hogy ezek a fo gal -

mak ho gyan ke rül nek el ménk be. Akár már szü le té sünk elôtt örök tôl benne van nak,

mint Pla tón hit te, akár ve lünk szü let nek, mint az idôs Ágos ton és kö ve tôi hit ték, akár

az ér zé ki ta pasz ta lat ból vo nat koz tat juk el ôket, mint Arisz to te lész és kö ve tôi vall -

ják, je len szem pon tunk ból a lé nyeg az, hogy ak tív sze re pük ben, cse lek vé sünk és

alko tó te vé keny sé günk prin cí pi u ma i ként már nem csak kognitívok, ha nem nor ma tí -

v ok, vagy ahogy Kant mon da ná, regulatívok is: nem csak ide ák, ha nem egyút tal

ideá lok is. Ez ter mé sze te sen igaz nem csak az én ir ka fir ka kö re im ide á já ra, ha nem

sok kal ne he zebb és fon to sabb ide ák ra is, mint ami lyen a szép sé gé – mint tud juk, „a

szép ne héz” –, vagy pél dá ul a sza bad sá gé, mert ugyan mi rôl is szól A re mény rabjai

(The Shawshank Redemption) cí mû film, a New York-i Sza bad ság-szo bor vagy a ma -

gyar Nem ze ti dal, ha nem a sza bad ság ide á já ról?

23. Mind azon ál tal még az egy sze rûbb és így könnyeb ben ért he tô ir ka fir ka pél dá já -

nál ma rad va azt is ész re kell ven nünk, hogy az al ko tó te vé keny ség fo lya mán az

idea nem csak ala kít, de bi zo nyos mó don ma ga is ala kul, amennyi ben az al ko tás fo -

lya ma tá ban egy re tisz táb bak és vi lá go sab bak lesz nek a sa ját sá gai. Amíg a krump -

li sze rû kö röcs kék kel bab rá lok, az is vi lá gos sá vá lik, hogy egy tö ké le tes kört so sem

raj zol ha tok, még kör zô vel sem. De va la hogy je lez nem kell azt az ide át is, amit a

krumpliköreim utá noz ni pró bál nak: te hát jobb hí ján raj zo lok még egy na gyobb

krumplikört a ki csik fö lé, és kör be raj zo lom nap su ga rak kal, ame lyek tö ké le tes sé ge

ra gyo gá sát van nak hivatva je lez ni. Ez vi szont már nem után zás, ha nem jel zés, egy

szim bó lum hasz ná la ta, az az va la mi lát ha tat lan nak, de ér te lem mel fel fog ha tó nak a

lát ha tó meg je lö lé se. És pon to san ezt, tud ni il lik az ér tel mi fel fo gást szok tam to vább

je lez ni az zal, hogy a kis krumplikörök és a nagy, ra gyo gó krumplikör kö zé oda raj -

zo lok egy kis szellemfigurát egy gon do lat bu bo rék kal a fe je te te jén, amely ben ott

van a ra gyo gó krumplikör ki csit tom pí tott ra gyo gá sú má sa, amely nem más, mint a

mi körfogalmunk szim bó lu ma. Az ily mó don be fe je zett „mû al ko tás” ter mé sze te sen

nem va la mi kép zô mû vé sze ti cso da, csak az el mon dot tak erô sen váz la tos, gra fi kus

il luszt rá ci ó ja, amely ma gya rá zat nél kül csak csú nya, ér tel met len krikszk raksz len -

ne. Mert ugyan min den mes ter sé ges for ma a tá gan ér tel me zett ars vagy techné

ered mé nye, de nem min den mes ter sé ges pro duk tum szép mû vé sze ti al ko tás. Mi

tesz te hát va la mi mes ter sé ges for mát egy iga zi, szi go rú ér te lem ben vett mû al ko tás

for má já vá?

24. A kér dés meg vá la szo lá sá hoz ész re kell ven nünk, hogy min den mes ter sé ges for -

ma kez de te és vé ge, az az cél ja az em ber. Ahogy Szophoklész mond ja: „Sok van, mi

cso dá la tos, / De az em ber nél nincs sem mi cso dá la to sabb.” Ezu tán hosszan lis táz za

a kü lön bö zô mes ter sé ge ket a ha jó zás tól az or vos lá sig, ame lyek az ésszel élô em ber

éle tét em be ri vé te szik. De a szép mû vé sze tek va la mi kü lö nös, spe ci fi kus mó don te -

szik az zá.
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25. Mint min den mû vé szet tel, úgy a szép mû vé szet tel is va la mi anya gi, ér zé kel he -

tô ob jek tu mot pro du ká lunk. Vi szont a szép mû vé sze tek ob jek tu ma it, le gye nek azok

mû tár gyak, mint pél dá ul re gé nyek, ver sek, ké pek, szob rok vagy épü le tek, vagy akár

performatív ob jek tu mok, mint a ze ne, a tánc, a film vagy a szín ház, nem köz vet len

anya gi hasz nos sá guk vé gett al kot juk, aho gyan pél dá ul az olaj fi no mí tó kat vagy a

ce ment gyá ra kat, hogy va la mi igen csú nya, de je len leg hasz nos vagy leg alább hasz -

nos nak tû nô dol go kat em lít sek. A szép mû vé sze ti ob jek tu mok „hasz nos sá ga” nem

olyan köz vet len ma te ri á lis ké nye lem nyúj tá sá ban áll, mint amilyet egy mo dern autó

vagy ház nyújt hat. Még csak nem is köz vet len ér zé ki él ve zet nyúj tá sá ban, hi szen

ak kor min den fi nom étel és ital vagy akár min den úgy ne ve zett „sex toy” is szép -

mû vé sze ti al ko tás nak szá mí ta na. De ak kor ugyan mi a hasz na ezek nek a „mi hasz -

na” mû vé sze tek nek?

26. Ta lán a kis krump li sze rû kö röcs kék pél dá ja és a pél dá ban meg kö ve telt szim bo -

liz mus ad hat va la mi öt le tet ez zel kap cso lat ban is, ki vált, ha össze ha son lít juk olyan

iga zi mû al ko tá sok kal, mint a sza bad ság ide á ját szim bo li zá ló, il let ve azt to vább ar -

ti ku lá ló és meg vi lá gí tó film, szo bor vagy köl te mény. Lát hat tuk, hogy a szim bo liz mus

lé nye ge az, hogy a pusz ta ér zé ki után zá son túl mu tat va va la mi lát ha tat lant, ér zé kel -

he tet lent je le nít sen meg az ér zé ke ink szá má ra. Hi szen ha a szép mû vé szet a ter mé -

sze ti ob jek tu mok pusz ta után zá sá ból áll na, ak kor nem len ne kü lönb ség egy út le vél -

kép és Van Gogh le vá gott fü lû ön arc ké pe kö zött. Egy iga zi mû al ko tás nak te hát túl

kell mu tat nia ér zé ki ön ma gán és ér zé ki tár gyán is. De mi re, hová és ho gyan? Mi ért

nem iga zi mû al ko tás a krump li sze rû kö röcs kék kel te li raj zom, jól le het an nak ép pen -

ség gel az az alap öt le te, hogy ér zé ki ön ma gán túl va la mi pusz tán az el ménk kel fel -

fog ha tó ra mu tas son?

27. Ta lán a kör ge o met ri ai ide á ja nem olyan fon tos, nem olyan nyil ván va ló an élet -

be vá gó, mint a sza bad sá gé. Ám de ez sem elég. Hi szen raj zol hat nék én ap ró, szét -

tört bi lin cse ik ben tán co ló em ber ké ket is, akik fö lött ott ra gyog a szét tört bi lincs

ide á ja, de at tól tar tok, hogy ez zel a meg le he tô sen gon do lat sze gény skic cel ma xi -

mum egy po li ti kai pla ká tot, de még min dig nem mû al ko tást pro du kál nék, még ha

ret ten tô mû gond dal is raj zol nám meg. Ami még min dig hi ány zik, az a gon do lat ér -

zé kel he tô gaz dag sá ga: hi szen a sza bad ság, mint tud juk, nem csak és ta lán el sô sor ban

nem is a tes ti bék lyók tól va ló sza bad ság ban áll, ha nem ab ban az au to nó mi á ban,

amellyel fe le lô sen szem be tu dunk néz ni a fi zi kai bék lyók tól men tes élet tel, ahogy

azt A re mény rab ja i ban Brooks tör té ne te szív be mar ko ló an il luszt rál ja: öreg fej jel

annyi ra be le szo kott a rab ság ba, hogy ami kor ki eresz tik, el ve szett nek ta lál ja ma gát

és vé gez ma gá val.

28. Min dezt összegezvén te hát azt mond hat juk, hogy a mû vé szet vagy mes ter ség

az em be ri ér te lem olyan prak ti ku san ori en tált eré nye, amellyel a mes ter em ber a

ter mé szet ben ön ma guk tól nem adott, mes ter sé ges for má kat ge ne rál a ter mé szet ál -

tal adott anyag ban. A szép mû vé szet ezen be lül az a ha bi tus, amellyel a mû vész a

szép mû vé sze ti ob jek tu mok, az az rö vi den a mû al ko tá sok for má it ge ne rál ja. Egy mû -

al ko tás for má ja azon ban nem pusz tán egy prak ti ku san hasz nos, az éle tün ket ké -
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nyel me seb bé té vô mes ter sé ges for ma. Egy iga zi mû al ko tás for má ja olyan ér zé ki

for ma, amely ér zé ke in ken ke resz tül di rekt szól az ér tel münk höz is, amennyi ben az

al ko tó el mé jé ben az al ko tás fo lya ma tá ban meg tisz tult ide át olyan ele mi erô vel

nyom ja ér zé ke ink re, hogy az a sa ját el ménk ben lap pan gó ide át is meg tisz tít ja, és

új, gaz da gabb tar ta lom mal töl ti meg, olyannyi ra, hogy az ide át im már ide ál ként

össze ha son lít va an nak si lány, ha mis után za ta i val akár tett re is sar kall. Ez az idea -

tisz to ga tás nem más, mint amit a gö rög szó val ka tar zis nak ne ve zünk.

29. Az iga zi mû al ko tás te hát ér zé ke ink ré vén egész ér tel mün ket és ez zel egész em -

be ri va lón kat meg moz gat ja. Így te hát az iga zi mû al ko tás olyas va la mi, ami egy ér -

zé ki él mény ben, akár szép ben, akár csú nyá ban, akár tra gi kus ban, akár ko mi kus ban,

akár har mo ni kus ban, akár disszo náns ban, de min den fé le kép pen ön ma gunk ka tar ti -

kus meg ér té sét nyújt ja: va la mi olyas mi, ami ér zé ki leg kény sze rí tô erô vel éb reszt rá

ar ra, hogy mi is az em ber nek az az ide á ja, amit az Is ten hús ban-vér ben ki mon dott

Igé je köz ve tí tett szá munk ra.
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