
 1 

© Györgyjakab Izabella 2009 

© EMFT 2010 

 

 

3. Mondás/Mondott – a dialógus lehetősége 

 

 

3.1. A közelség problematika – Az intencionalitás kérdésének meghaladása 

 

A Teljesség és végtelen derridai kritikája nagy valószínűséggel meghatározó az 1964 

utáni időszakban keletkezett szövegek, valamint a második főmű szempontjából. Röviden 

megismételve annak talán legsúlyosabb érvét: az első főműben, illetve azt megelőzően 

keletkezett írásokban kidolgozott fordított intencionalitás modellje végső soron nem kínál 

megoldást az erőszak, illetve a hatalom kiküszöbölésére. Az igaz, hogy a fordított 

intencionalitás maga után vonja a szubjektum hatalmi pozíciójának a megszűnését, de az itt 

végrehajtott transzpozíció által még korántsem biztosíthatók az Előszóban felvillantott béke 

feltételei, és nem teremtődik meg a háború felszámolásának lehetősége. Sőt, mi több, a 

Lévinas által kidolgozott rendszer működése szempontjából megkívánja a háború 

lehetőségének fenntartását, hiszen csupán ezáltal biztosítható az Ugyanaz–Másik viszony 

dinamikája és a totalitás folyamatos megkérdőjelezhetősége,
1
 vagyis – a nyelvre visszavetítve 

– az értelemképződés folyamatának fenntartása a beszéd megvalósulásában. Paradox módon a 

felszámolni kívánt hatalomcentrikusság, igaz, hogy a Másik pólusán, de legalább olyan 

mértékben szerephez jut, mint az általa gyakran bírált szubjektum-filozófiákban. 

1967-ben keletkezett, Nyelv és közelség címet viselő tanulmányában Lévinas, bár 

probléma-felvezetőjéből úgy tűnik, egy, a korábbi írásokhoz hasonló stratégiát követ, 

lényegileg más kiindulópontot kínál etika és nyelv, egyedi és egyetemes, illetve konkrét és 

ideális viszonyainak tisztázásához. Ez az írás egyszerre tekinthető a Teljesség és végtelenben 

tárgyalt aszimmetrikus interszubjektivitás-felfogás, a külső problematikája tömör 

                                                 
1
 Mivel az Ugyanaz és a Másik közötti viszony erőszak-mentesítésének kudarca felől merült fel a 

kérdés, jelen esetben eltekintettem attól, hogy – miként arra az előző fejezet második alfejezetében felhívtam a 

figyelmet – a totalitás megkérdőjelezhetőségének egy másik módja is megjelenik a Teljesség és végtelenben. Az 

érzékiség kérdésének tárgyalása folyamán – némiképp a korai írásokból, kiemelten a De l’existence à 

l’existantból ismert fejtegetésekre emlékeztetve – arra mutat rá, hogy a tudat konstitutív tevékenységének 

abszolút volta a saját test által is kétségbe vonható, felfüggeszthető. Lásd az erre vonatkozó elemzéseket a 

Teljesség és végtelen idézett kiadásának 102–104. oldalain.  
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összefoglalásának, valamint az első főműtől való elfordulásnak, az ott felvetett kérdések 

meghaladásának és a filozófiai kérdezés megújításának. És mindezt oly módon éri el, hogy az 

eredeti kérdésfelvetést változatlanul hagyja, pusztán az első főmű problematikáján belüli 

hangsúlyeltolódásokkal jelzi azt, hogy nem egyszerűen egy régi kérdés megismétléséről van 

szó, hanem – és itt Blanchot szellemes megfogalmazására utalnék vissza – a kérdésnek oly 

módon történő megismétléséről, hogy azáltal a kérdés értelme is feltárul az ismétlésben. 

Az előző részekben többször megfogalmazódott, illetve utalás szintjén is megjelent az, 

hogy Lévinas filozófiájának alapvető problémájaként a tudatfilozófiák – kitüntetett módon a 

fenomenológia – korlátozó voltának meghaladása, valamint továbbgondolása, és ezáltal a 

szubjektivitás eredendő lehetőségeinek feltárása, a szubjektivitásnak a végtelen ideájában való 

megalapozása
2
 jelölhető meg. Blanchot szófordulatát idézve nem kizárólag annak 

szellemességét tartottam szem előtt, hanem azt az elképzelést próbáltam megelőlegezni általa, 

miszerint a francia filozófus különböző regiszterekben ugyanazt a motívumot igyekszik 

megszólaltatni, és az ezek közötti átmenetet egy sajátos (értelmezési) technika, a folyamatos 

nézőpont-váltás, és implicite a kérdéshorizont váltakoztatása által valósítja meg. Konkrétan: a 

korai tanulmányok vonatkozásában az il y a, az anonim lét, a van problematikája irányából 

határozódott meg a szubjektivitás kérdése, mégpedig oly módon, hogy a kiindulópontot a 

tudat radikális megkérdőjelezése és a szubjektivitás felszámolása képezte. Viszont 

elhamarkodott lenne azt állítani, hogy Lévinas itt egy új szubjektumfilozófia alapjait teremti 

meg. Úgy gondolom, ezeknek a tanulmányoknak az alapján inkább egy probléma-katalógus 

állítható össze,
3
 amelynek a kritériumait – R. Calin többször idézett munkájára visszautalva – 

a fenomenológia fenomenológiájának, a fenomenológia önmaga általi problematizálásának, 

ily módon saját lehetőségei kitágításának a mikéntje határozza meg. Ebben a kontextusban 

értelmezhető az érzékihez, a maga elkülönítetlenségében, homályosságában 

meghatározatlanul hagyott máshoz való viszony feltárásának, illetve a szubjektivitás e 

viszonynak való kiszolgáltatottságának, általában az érzékiség kérdésének az előtérbe 

kerülése. Ettől eltérően a Teljesség és végtelen esetében épp arra mutattam rá, ahogyan az 

érzékiség kérdésének az anonimitás rendjéből az élvezet szintjére való áthelyeződése révén 

Lévinas megteremti az alapot e problematikának a Másikhoz való viszony perspektívájából 

történő megvilágítására, és implicite a benne rejlő lehetőségek leszűkítésére, értve ez alatt azt, 

hogy végső soron teljes mértékben figyelmen kívül hagyja azokat az alternatívákat, amelyek 

bár a főmű részelemzéseiben felmerülnek, nem illeszkednek a Teljesség és végtelenben 

                                                 
2
 Lásd az első főmű előszavát: Teljesség és végtelen. Id. kiad. 9. 

3
 Például egy lehetséges szubjektum-filozófiához. 
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érvényesített értelmezési keretek közé, pontosabban a Másik problémakörébe. Gondolok 

például a már sűrűn idézett test-problematikára, amelyet meglátásom szerint Lévinas nem 

tárgyal a kellő mélységben.
4
  

Úgy gondolom, ez az a háttér, amely előtt a Nyelv és közelség c. tanulmánynak a két 

főmű közötti fordulópont-szerepe értelmezhető. Az elemzés előterébe kerülő közelség 

kérdésének jelentőségét elsősorban abban látom, hogy e felvetés megválaszolása által Lévinas 

kísérletet tesz arra, hogy a korai tanulmányok érzékiség-problematikáját – beleértve a test 

kérdéskörét is – a Másikhoz való viszony kontextusában értelmezze. Ez viszont maga után 

vonja a Végtelenhez való viszony átértelmeződését is, amennyiben már nem csupán a 

transzcendencia végtelen távolsága határozza meg ezt a kapcsolatot, hanem az áthatolhatatlan 

távolság és az érintkezés közvetlensége, a közelség egyszerre való megnyilvánulásának 

feszültsége a Másik arcában. Emellett a Teljesség és végtelen alapján rekonstruált 

nyelvfelfogás is jelentős mértékben átalakul, amelyet nem kis mértékben meghatároz az a 

burkolt törekvés is, hogy a nyelv kérdésének újrafogalmazásával a Derrida kritikáját is 

megválaszolja. 

 

3.1.1. Az átmeneti időszak nyelvi fordulata 

 

A nyelv kérdésének vizsgálatánál egy látszólag külső szempontot tartok 

meghatározónak, amennyiben a beszély [discours] és a beszéd közötti, Lévinas által is 

érvényesített különbségtételből indulok ki. Ám ha a francia gondolkodó esetében e két 

terminus megkülönböztetése a görög/nyugati filozófiai gondolkodás meghaladásának 

lehetőségét hordozza, számomra a meghaladni kívánt, vagyis a hagyományos és az annak 

meghaladására törekvő, de továbbra is a görög filozófia talaján mozgó lévinasi megközelítés 

egymáshoz való viszonya válik a kérdezés tárgyává. Ily módon a derridai kérdésfelvetés 

megismétlésének a lehetőségét is vizsgálom az átmeneti időszakban keletkezett tanulmány 

vonatkozásában, vagyis közvetve a Lévinas által adott válasz sikerességét is kérdezés 

tárgyává teszem. Ez utóbbi szükségességét az indokolja, hogy a beszély–beszéd fogalompáros 

– legalábbis egy felületes megközelítés esetén – nagyon könnyen leírható a Teljesség és 

végtelen nyelvfelfogásának vonatkozásában kiemelt tartalmi, illetve tiszta 

                                                 
4
 Valószínűleg annak is tulajdonítható ez, hogy a test kérdése a korai írásokat erőteljesen meghatározó il 

y a, illetve az ennek szelídített változatát képező élvezet kérdésköréhez kapcsolódik, amelyet a Teljesség és 

végtelenben a Másikhoz, illetve a transzcendenciához való viszony révén próbál meghaladni. 
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kifejeződés/performatív különbségtétel mentén. Ez részben annak a sajátos lévinasi 

nyelvezetnek is tulajdonítható, amely lévén, hogy nagy előszeretettel metaforákból építkezik, 

a szokásosnál tágabb teret hagy az értelmező számára.
5
  

A beszély, illetve a diskurzus kritikájában Lévinas nem egy lehetséges nyelvfilozófia 

szempontjait veszi alapul, számára a beszély sokkal inkább annak a lehetőségét biztosítja, 

hogy általában a nyugati filozófiában kidolgozott és érvényesített kritériumrendszerrel 

szemben, mely óhatatlanul maga után vonja a külső, a másik, az idegen felszámolását, egy 

másik alternatívát körvonalazzon. Ebben a megközelítésben a diskurzus a lehető legjobb 

kiindulópontnak bizonyul, amennyiben nemcsak a nyelv logikai szerkezete és működése 

rajzolódik ki benne, hanem általában véve a racionalitás struktúrája is feltárul. A világhoz 

való viszonyulásmódunk – az azt meghatározó előfeltevéseink rendszerével együtt – már a 

mindennapi nyelvhasználatban megmutatkozik, a szigorú értelemben vett diskurzus ennek 

egy mondhatni tiszta megjelenési módját teszi lehetővé. Az intézményesült nyelv rövid 

leírásában Lévinas a Saussure kapcsán vázlatosan bemutatott nyelvfelfogást idézi (anélkül, 

hogy akár Saussure-re, akár a strukturalistákra hivatkozna), mely szerint, a jelek értelmüket az 

egymástól való különbözőségükből nyerik, és használatuk a szocialitás terének a leképezését, 

voltaképpen a világ folyamatos tematizációját célozza. Ily módon a nyelvben működő 

„narratív“ és „tematizáló“ intencionalitás már mindig a lét értelmére irányuló kérdezésben 

értelmezett.
6
  

A beszély – monológ. A solus ipse vagy a magányos szubjektum monológja. 

                                                 
5
 Mondhatni, Lévinas a saját írásával példázza az önmagán túlmutató nyelv lehetőségét, amennyiben 

annak plaszticitását kihasználva állandó mozgásban tartja az egyébként rögzített, megmerevedett jelentések 

intézményesített rendszerét. 
6
 Árulkodó ebből a szempontból a tanulmány felvezetőjében található, látszólag ártatlan megjegyzés: 

„A szavak tehát nem abból a szándékból vagy hiábavaló vállalkozásból születnek, hogy a dolgokat jelekkel, a 

jeleket pedig más jelekkel helyettesítsük. Éppen ellenkezőleg, a verbális jelek bevezetése, illetve használata egy 

olyan narratív és tematizáló intencionalitás eredménye, mely a léte[ző]kig hatol.“ – Lévinas, E.: Nyelv és 

közelség. In uő: Nyelv és közelség. Jelenkor – Tanulmány Kiadó, Pécs, 1997. 113–133. 113. (Tarnay László 

fordítását módosítottam, mivel úgy gondolom, hogy az „êtres“ „létek“-re való fordítása elhibázott és 

félrevezető.) Ennek fényében már egyértelmű, hogy a diskurzus kritikája általában a nyugati ontológia – 

implicite Heidegger – ellen irányul, amelyben a nyelv és gondolkodás, a logosz mint beszély és a logosz mint 

racionalitás egybeolvadása tökélyre jut. Ebből a szempontból viszont megtévesztő és értelmetlen a narratív és a 

tematizáló intencionalitás megkülönböztetés, amennyiben nyelv és gondolkodás egybeesése véleményem szerint 

maga után vonja a nyelvben működő intencionalitás és a tapasztalást irányító intencionalitás egybeesését. Az, 

hogy a világ témává tétele más közegben zajlik, nem vonja maga után az intencionalitás módosulását, legalábbis 

abban az esetben nem, ha komolyan vesszük azt, hogy a beszély monológ. Érvényesnek tekinthető ez annak 

ellenére, hogy – miként azt Lévinas megjegyzi – „[a] nyelvi jelek, melyek egy rendszer egységét létrehozzák, a 

meseszövés legkülönfélébb módozatai révén képesek egy adott téma azonosítására“. (Uo.) Az itt említett 

különböző módozatok egy történetnek különböző aspektusokból való megvilágításával annak valóban eltérő 

mozzanatait emelhetik ki, ezáltal eltérő értelmezést vonva maguk után, ugyanakkor ez a sokszínűség nem érinti 

azt, amire a lévinasi kritika végső soron irányul: a nyelv kisajátító használatát, ahol a nyelv nem a 

megszólításban, hanem – szándékával ellentétesen – a megnevezésben teljesedik be. 
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Értelmetlen és egyszermind tragikus, amennyiben a nyelvnek a nyelvet tagadó használata jut 

kifejeződésre általa, mivel a kommunikáció, a nyelv viszonyteremtő vonatkozása már mindig 

másodlagos funkciónak tűnik a tematizáció árnyékában. A beszély és a beszéd közötti 

viszony tehát a monológ és a dialógus közötti ellentéttel írható le, vagyis egyrészt a nyelv 

tematizáló, másrészt megszólító és ezáltal a dialógusba való belépésre felszólító szerepének 

vonatkozásában. A Másik irányából érkező felszólítás nem csupán a tudat megkérdőjelezését, 

hanem ezzel egyszerre a beszély lehetőségének felfüggesztését is maga után vonja. De mit 

jelent a beszély felfüggesztése, és milyen feltételek teljesülése mellett beszélhetünk a nyelv 

lényegi értelemben való használatáról? Másként fogalmazva: mit jelent dialogizálni? 

E kérdés látszólagos egyszerűsége megtévesztő. Elegendő arra gondolnunk, hogy az 

első főműben kidolgozott megoldás, annak ellenére, hogy a szubjektum radikálisan 

megkérdőjeleződik a Másik irányából, és ez egyben a beszély, a tematizáló beszéd 

lehetőségének felfüggesztését is maga után vonja, nem elégséges a dialógus 

megvalósulásához. Hiszen ha a Másik abszolút kifejeződése már mindig önkifejeződés is, 

akkor végső soron a monológnak a Másik oldaláról történő megvalósulásának is tekinthető, 

anélkül, hogy a tényleges dialógus lehetősége megteremtődne. Vagyis a szubjektum 

kizökkentettsége, saját házának biztonságából való kiszólítása a Másik 

megragadhatatlanságával, asszimilálhatatlanságával való szembesülés által, a nyelv kisajátító 

használatára nézve semmilyen következményt nem von maga után. Ebben a vonatkozásban a 

Másik kifejeződése, amely már mindig megbénítja a tudatot, a szubjektum abszolút 

passzivitását vonva maga után, éppannyira jelentheti egy új beszély kezdetét, mint a 

viszonyként értelmezett beszéd vagy az értelemképződés folyamatának beindítását. Másként 

fogalmazva, az intézményesült nyelvnek a rögzítettségből való kizökkentettsége nem vezet el 

szükségszerűen a nyelv elevenségéhez vagy ahogyan Lévinas fogalmaz, az élő kifejezéshez. 

A Másikkal való szemtől-szembeniségben megvalósuló erőszaktétel
7
 indokoltsága csupán 

abban az esetben tartható fenn, ha ezáltal a tudat születésére is kielégítő magyarázatot tudunk 

adni. A születés-problematika újrafelbukkanása nem véletlen, amennyiben a Másik általi 

kizökkentettség állapota az anonimitásba való visszasüllyedést jelenti. Érvényes ez annak 

ellenére, hogy Lévinas egy mesterfogással megpróbálja elkerülni azáltal, hogy a Másik 

hozzám intézett felszólítása révén már ennek a személytelenségnek, pontosabban az 

                                                 
7
 Ha a Teljesség és végtelenben előforduló, a Másikkal való találkozást jellemző nyelvi fordulatokra 

gondolunk, a Másik kifejeződésének vagy a tiszta jelentésességnek erőszaktételként való értelmezése nem túlzó. 

Elegendő ha a leggyakrabban előforduló szintagmákat felidézzük ahhoz, hogy ez az állítás egyértelművé váljon: 

„a teljesség széttörik“ (8.); „szétfeszíteni az elgondolt tartalom kereteit“ (10.); „áttörni az immanencia korlátain“ 

(10.); „a kielégült lét végső egységének megtörés[e]“ (74) stb. Emellett a passzivitás fogalmának a kettős 

értelme, valami elszenvedése, illetve valami, pontosabban valaki általi kisajátítottság, szintén ezt támasztja alá. 
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anonimitás és a szubjektivitás közötti hiátusnak a meghaladását célozza meg. Kérdés azonban, 

hogy bár a felszólítás egyben kiszólítás is nem csupán a Ház biztonságából, mint ahogyan arra 

az előző fejezetben rámutattam, hanem egyben a névtelenségből is,
8
 ez elégséges-e ahhoz, 

hogy a válaszadás, vagyis a dialógus lehetőségfeltételét is megteremtsük? 

Az előző fejezet befejező alfejezetében felsorolt érveket figyelembe véve (1. a jelen 

kitüntetettsége, és ennek következtében a Másik jelenidejűségének felértékelődése; 2. ami 

által végső soron a Másik – Lévinas szándéka ellenére – rögzül az „Itt vagyok!“ 

figyelemfelkeltő gesztusában; 3. vagy alternatív lehetőségként a végtelen 

távolságban/távolmaradásban a tényleges viszony megvalósulásának ellehetetlenülése) a fenti 

kérdésre azt válaszolhatnánk, hogy az első főműben végül is egy statikus állapotot ír le 

Lévinas, amelyben a beszéd feltételei megteremthetők, ám ennek lehetősége a nyelvből, 

illetve a nyelvnek viszonyként való megvalósulásából nem bontható ki, külső megalapozást 

igényel, amely nevezzük bár metafizikának vagy etikának, túlmutat a filozófián. Másként 

fogalmazva: a Teljesség és végtelen alapján az értelemrögzítés és az értelemképződés 

dinamikája nem tartható fenn, a két dimenzió egymásba játszása és egymást meghatározó 

vonatkozása elsikkad. 

Az átmenti periódusban keletkezett tanulmány a fenti kérdéskör vonatkozásában egy 

új kiindulópontot kínál. A beszéd az érintkezés közvetlenségében, a közelségben alakul, 

amely önmaga által bír jelentéssel, és mindenféle tételezést megelőz. A nyelv – etika, mely 

nem jelent mást mint egy abszolút egyediséggel való kapcsolatba kerülést.  

 

„Íme az eredeti nyelv, mely egyúttal a másnak is az alapja. Az a pont, 

ahol az intencionalitás etikává válása végbemegy, illetve folyamatosan zajlik, 

ahol a közeli áttör a tudaton – emberi bőr és arc. Az érintkezés gyengédség és 

felelősség.”
9
 

 

Az érintkezés vagy az érintés meghatározó jellegének előtérbe kerülése több 

vonatkozásban is jelentősnek mondható. Amellett, hogy általában véve az érzékihez való 

viszony átalakulását is maga után vonja, a test kérdéskörének az interszubjektivitás 

problematika kontextusában való megjeleníthetőségét is lehetővé teszi. 

 

                                                 
8
 Lévinast idézve: „A jelentés valóban csak a kielégült lét végső egységének megtörésében lakozik. (…) 

Olyannyira, hogy maga a tudat ebből a törésből áll elő.“ – Teljesség és végtelen. Id. kiad. 74. 
9
 Lévinas, E. Nyelv és közelség. 121. 
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3.1.2. Beszélő beszély, dialogizáló monológ? 

 

Az érzékihez való viszony átalakulása elsősorban a beszély és a beszéd közötti 

viszony meghatározásában érhető tetten. Röviden összefoglalva: a beszély mögött működő 

gondolkodás őrzi a beszély struktúráját, ezért a hangzó beszély elfojtása még nem jelenti a 

nyelv monologikus struktúrájának a felszámolását és az egyediséghez való eljutást. Ennek a 

lehetőségnek a feltárása a beszély eredetére való rákérdezést, pontosabban a beszélyt 

fenntartó, illetve meghatározó tudatra való visszakérdezést feltételezi, amelynek a születése, 

miként azt a korai írásokból, illetve az első főműből láttuk, a hiposztázisban, a névtelenből 

való kiemelkedésben, vagyis az érzett és az érző szétválasztottságában történik meg. A 

beszély kérdése tehát az anonimitás és a szubjektivitás el/ő/tűnő határfelületére vezet vissza, 

melynek a dinamizmusát az egymással szembefeszülő és egymást meghatározó diasztatikus 

és hiposztatikus mozgások biztosítják. Ebből következően a beszély nem egyszerűen az 

intézményesített nyelv vonatkozásában értelmezett, hanem annál jóval tágabb 

meghatározottságra tesz szert, amennyiben korlátozott értelemben bár, de az értelemképződés 

terepe is.
 
A pontosság kedvéért inkább az értelem újraképződésének lehetőségéről kellene 

beszélni, gondolok itt például arra, hogy időnként rég elfeledett emlékfoszlányok váratlan 

felbukkanása hogyan határozza meg az adott helyzethez rendelt értelmet. Ebben az esetben 

egy már meglévő, feledésbe merült, elsüllyedt, esetenként értelem nélküli mozzanat 

aktualizálódása határozza meg az értelem újraképződését. Az első fejezet végén bevezetett 

richiri megkülönböztetést szem előtt tartva úgy fogalmazhatunk: a beszély a nem nyelvi 

fenomének és a másodfokú passzív szintézisek, vagyis a nem nyelvi és a nyelvi fenomének 

folyamatosan változó határfelületén születik, a szubjektivitás nélküli idő „passzív 

tevékenységéből“ ered.
10

 

A beszélynek az idő passzív tevékenysége általi meghatározottsága, illetve ezzel 

párhuzamosan az a tendencia, hogy mindent integráljon, bekebelezzen, asszimiláljon, végső 

soron azt eredményezi, hogy a diskurzusban az egyébként meghatározatlan és 

                                                 
10

 Bár az 1967-ben keletkezett tanulmány passzivitás elemzése során sokkal mélyebb szintre 

merészkedik, mint a Teljesség és végtelenben, ahol az élvezet problematika a szubjektivitás dimenzióján belül 

maradt, és ebből a szempontból a Nyelv és közelség inkább a korai tanulmányok il y a problematikáját idézi, ki 

kell hangsúlyoznunk, hogy Lévinas itt már meg sem kísérli a fenomenalizáció leírását, pusztán az idő passzív 

szintézisének említése által utal az anonimitás, illetve a harmadfokú passzív szintézisek problematikájára. „A 

beszély és az egyetemesség születése érző és érzett szétválasztottságában érhető tetten, ott, ahol a tudat felébred. 

Igaz, szubjektum nélküli tudat, az idő »passzív tevékenysége«, melyet egyetlen szubjektum sem tekint magának. 

A »történő« [se passe] »passzív szintézise«, ami azonban az idő folyásában, illetve eltéréséből születik. Más 

szóval anamnézis és újrarátalálás, következésképp olyan azonosítás, amelyből egyetemesség és idealitás az 

értelmét meríti.“ Nyelv és közelség. Id. kiad. 118–119. 
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meghatározhatatlan eredet
11

 az idealizáló nyelvnek tulajdoníthatóan, az egyetemesség leple 

alatt felszámolódik. Az intellektualizmus önmaga lehetőségeire való rákérdezésében – mely 

egyszerre tekinthető előre- és visszamutató mozzanatnak, amennyiben a múlt és a jövő 

dimenzióját is bevonja a kérdezésbe – magát a meghatározatlant is meghatározottként kezeli, 

és ezáltal felszámolja azt. Ez hangsúlyozódik ki a tanulmány felvezetőjének egyik kritikai 

megjegyzésében is:  

 

„A történet váza a téma egységén múlik, mely csak a narráció által 

azonosítható, pontosabban az válik a téma kiemelkedésévé és minden nem-

tematizáltnak, nem-teoretikusnak, sőt »még kimondhatatlannak« a témára való 

visszavezetésévé. A lét egy adott téma felől nyilvánul meg. Talán ebből fakad 

az intellektualizmus folyton megújuló ereje, a beszély törekvése az 

abszolútumra, a beszélyé, mely mindent képes felölelni, elbeszélni vagy 

tematizálni – még saját kudarcait és viszonylagosságát is.“
12

 

 

A beszély tehát a passzív módon zajló, a megállíthatatlan múltba merülés, a történő 

kimerevítése a jelenben, képletesen fogalmazva: egy pillanatfelvétel, melyben visszatart 

valamit a történőből, és e visszatartás aktusában már azonosítja is a visszatartottat a narráció 

keretein belül.
13

 Az azonosítás folyamán viszont már mindig felszámolja azt a lehetőségét, 

hogy az azonosítotthoz az azonosítást végrehajtó módjától eltérő módon, nem a kisajátítás 

formájában, ne megismerőként vagy tematizálóként viszonyuljon.  

Ezen túlmenően újra ki kell hangsúlyozni azt is, hogy a diskurzusban megmutatkozó 

legnagyobb fogyatékosság – amely a fentiekben megmutatott (ön)korlátozó jellegre is 

magyarázattal szolgál – az abszolutizáló törekvés.  

A törekvés szót nem véletlenül hangsúlyoztam ki. Úgy vélem, a lévinasi fordulat 

lényege ebben mutatkozik meg. Ha a Teljesség és végtelenben még nem egyértelmű, a két 

főmű közötti időszakban keletkezett tanulmányban már világossá válik, hogy a beszély és a 

                                                 
11

 Meghatározhatatlan, mivel a tudathoz hasonlóan a szubjektum nélküli passzivitás dimenziójából tör 

fel. „Viszont a tudat mint az idő passzív műve – mely passzívabb passzivitás, mintha egyszerűen csak az 

aktivitás antitézise lenne, fenntartás nélküli passzivitiás, a teremtmény passzivitása teremtéskor, szubjektum 

nélküli, aki magára vállalhatná a teremtő aktust, vagy aki úgymond meghallhatná a teremtő igét –, a tudat mint 

az idő passzív műve, mely nem szorul senki közreműködésére, nem írható le a tárgyra irányuló tudat 

kategóriáival.“ – Ua. 119. A meghatározatlanság/ meghatározhatatlanság itt elsősorban az asszimilálhatatlanság, 

fogalmi megragadhatatlanság vonatkozásában emelendő ki. 
12

 Ua. 113. 
13

 Gondoljunk Platón kalitka-példájára, amely nagyon plasztikusan jeleníti meg mind az azonosítás (= 

tanulás), mind egy már meglévő értelemre való újrarátalálás mozzanatát. Lásd: Platón: Theaitetos. In uő: Összes 

művei. I-II. Magyar Filozófiai Társaság, Budapest, 1943. II. kötet, 97–199. 197d–198. 
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beszéd közötti különbség csak és kizárólag beállítódásbeli,
14

 vagyis – egy régebbi felvetésre 

visszautalva – mindazok, akik a beszéd megvalósulásának lehetőségét annak tartalmi 

vonatkozásában teszik vizsgálat tárgyává, és arra az egyébként nem elhanyagolandó kérdésre 

keresik a választ, hogy az abszolút passzivitásként meghatározott szubjektum felelhet-e 

bármit is a Másik felől érkező felszólításra, a beszély problematikájában találják meg a 

választ. Másként fogalmazva: a beszélyt meghatározó és fenntartó azonosítások sorozata 

nélkül maga a beszéd is elképzelhetetlen.
15

 Aminek a vonatkozásában lényeges eltérés 

mutatkozik, viszont az a helyzet, amelyben a beszély megtörténik vagy a beszéd történik. Az 

érzékiség kérdésének előtérbe kerülése ebből a szempontból bír jelentőséggel. A nyelv azáltal 

képes meghaladni a beszélyben előtérbe kerülő, azt meghatározó (ön)korlátozó jellegét, hogy 

a beszéd a tiszta érzékivel való viszonyként vagy közelségként határozódik meg. A közelség 

viszonya túlmutat a beszély korlátain, éppen ezért, ha az értelemképződés/értelemrögzítés 

dinamikájából próbáljuk megérteni, már mindig elvétjük. 

Paradox állapot, amely igazából akkor válik nyilvánvalóvá, ha a közelség viszonyát 

nem egyszerűen a tiszta érzékihez való viszonyként, hanem – Lévinasszal egybehangzóan – 

nyelvi viszonyként is határozzuk meg. Ennek megfelelően röviden azt mondhatnánk: a nyelv 

azáltal mutat túl önmagán, hogy viszonyként működik, éppen ezért amennyiben önmagából, 

vagyis a nyelvből próbáljuk megérteni, már mindig elvétjük a lényegét. És kétségtelen, ez az 

értelmezési lehetőség erőteljesen meghatározza a Teljesség és végtelen nyelvfelfogását. 

Derrida és Blanchot nagyon lecsupaszított és a végletekig leegyszerűsített Lévinas kritikája 

végső soron erre vezethető vissza.
16

 Az egyik kérdés azonban, ami ezzel kapcsolatban 

felmerül, és ami a két főmű közötti átmeneti periódusban keletkezett tanulmány 

vonatkozásában indokolt: beszélhetünk-e nyelvről, anélkül, hogy a viszonyként való 

működését, akár csak negatívan ne vennénk figyelembe? Másrészt a nyelv önmagából való 

megértésének kudarcra ítéltsége szükségszerűen maga után vonja-e annak lehetetlenségét, 

vagy nem sokkal inkább arról van-e itt szó, hogy ez a nyelv – amely egyszersmind viszony is 

– belső sajátossága, amely magára a nyelvi viszonyra is serkentően hat. Anélkül, hogy az 

                                                 
14

 És itt visszautalnék Harita Valavanidis-Wybrands már idézett, Enigme et parole c. tanulmányára, 

ahol az etikát a nyelv működésének egy, a diskurzustól különböző módjaként határozta meg. Úgy vélem, a 

fentiek fényében nem önkényes az etikának a beszéddel való helyettesítése. 
15

 Ezt vetíti előre a passzív szintézissel foglalkozó részt lezáró megállapításban, ahol azáltal, hogy az 

idealizáló nyelvnek az intézményesített nyelvtől való függetlenségét hangsúlyozza az azonosítás folyamatában, 

arra is felhívja a figyelmet, hogy enélkül a mozzanat nélkül nem beszélhetnénk nyelvről.  
16

 Röviden: ha a nyelvi viszonyt az etikai kapcsolatból próbáljuk megérteni, akkor ezzel már mindig egy 

külső, meta szempontot érvényesítünk a beszéd vonatkozásában, amely által a viszony lehetősége biztosított, 

illetve biztosítható, a beszéd működése ellenben nem. Erre mutat rá végső soron Derrida többször idézett 

fordított intencionalitás-kritikájában, emellett ezt jelzi Blanchot-nak az a döntése is, hogy Lévinastól eltérően a 

nyelvi viszonyt elsődlegesnek tekintse az etikaival szemben.  
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elemzésnek ezen a pontján választ adnék e kérdésekre, néhány szempontot szeretnék jelezni, 

amelyeknek a figyelembe vételét elkerülhetetlennek tartom a válaszadásban. Kétségkívül e 

két kérdés egymástól függetlenül is megválaszolható, viszont ez azzal a kockázattal járna, 

hogy elvétjük a lévinasi fordulat lényegét, vagyis az érzékihez való viszony előtérbe 

kerülését. Ahhoz, hogy a válaszunk az átmeneti időszakban keletkezett tanulmány 

kontextusán belül maradjon, be kell látnunk, hogy a két kérdésre adható válasz feltételezi 

egymást. A kudarcait is asszimiláló, és ily módon egyszerre felszámoló és újratermelő beszély 

lévinasi kritikája értelmezésemben épp arra hívja fel a figyelmet, hogy a filozófiai kérdezés 

lehetősége a kudarcosság elkerülhetetlenségének felismerésében van, ami nem feltétlenül 

vezet egy pesszimista állásponthoz. A nyelv belső sajátossága, hogy miközben saját határait 

feszítené szét, aközben már mindig újabb határokat von maga köré. Másként fogalmazva: az 

értelemképződés szükségszerűen maga után vonja az értelem rögzülését,
17

 ez viszont implicite 

azt is jelenti, hogy e dinamikát fenntartó viszony lehetősége ugyanúgy bennefoglaltatik a 

nyelvben, mint saját határai meghaladhatóságának örökös kudarcra ítéltsége. Végső soron az 

értelemképződés lehetőséghorizontjaként értelmezett nyelvi viszony vonatkozásában a saját 

határok meghaladására való törekvés kudarcra ítéltsége pozitív meghatározottságra tesz szert, 

amennyiben a kudarchoz való nem asszimilatív viszonyulás, pontosabban egy bekebelező, 

felszámoló típusú viszonyulás lehetetlenségének a belátása is már a tiszta érzékivel való 

eredendő viszonyt, az értelemképződés beindítását, a nem-nyelvi fenoméneknek a nyelvi 

fenomenalizációját biztosíthatja.  

 

3.1.3. A tiszta érzékihez való viszony a testproblematika vonatkozásában 

 

Az első főmű vonatkozásában már rámutattam a tudat konstitutív tevékenységének a 

(saját) test irányából történő megkérdőjelezhetőségére, mint kihasználatlan lehetőségre, amely 

a test kérdésének kontextusában bukkant fel. Intentionalité et métaphysique c., a Teljesség és 

végtelen előtt keletkezett tanulmány kapcsán arra is felhívtam a figyelmet, hogy a tér 

konstitúciójával foglalkozó 1934-es Husserl jegyzetek alapján Lévinas egy olyan 

intencionalitás lehetőségét hangsúlyozza ki, amely a tematizáló intencionalitás feltétele, 

                                                 
17

 Ellenkező esetben elképzelhetetlen lenne például a legegyszerűbb prózai szövegnek az értelmezése is. 

Még a próza és a nyelv lehetőségét ostromló Finnegans Wake c. Joyce regénynek az értelmezhetősége is ezt 

példázza, annak ellenére, hogy ebben az esetben pontosabb egybeszövődő és egymás ellenében érvényesülő, 

egymásnak ellentmondó értelmezések hálózatáról, az ecói nyitott mű talán legtisztább példájáról beszélni, ahol 

az éppen rögzülő értelem a szöveg sokrétűségének és többértelműségének tulajdoníthatóan, folyamatosan kilép a 

rögzítettségből, és újabb értelmezési irányokat mutat meg. Lásd ehhez: Eco, Umberto: Limitele interpretării [Az 

értelmezés határai]. Ed. Pontica, Constanța, 1996. Különösen a 3.1.2. alfejezet, 120–125. 
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emellett viszont az igazi transzcendencia aktusának, az érzékivel való eredendő viszonynak a 

megvalósulását is ez biztosítja. Úgy gondolom, hogy e két szöveghely igazi jelentősége az 

első főmű (és nem mellékesen a Derrida kritikája) után keletkezett tanulmányokban 

mutatkozik meg.  

Az érzékihez való eredendő viszony előtérbe kerülése a Nyelv és közelségben a test 

kérdéskörének újratematizálását is maga után vonja. Az érzékiség kérdése, miként azt már a 

Husserlről írott doktori tanulmány esetében is láttuk, Lévinas egyik alapvető problémája. Már 

az 1930-ban írott disszertációban úgy véli, hogy a fenomenológia saját lehetőségeit szűkíti le 

azáltal, hogy az érzékihez már mindig megismerőként viszonyul, emellett a transzcendencia 

tudásként való elgondolása maga után vonja annak megszüntetését. Az átmeneti időszakban 

keletkezett tanulmány egyik nagy érdeme annak a felismerésében rejlik, hogy az első 

főműben vázolt, alapvetően a végtelen metafizikai megközelítésén alapuló lehetőség mellett, 

illetve azon túlmenően, a saját test fenomenológiai elemzése olyan fogódzókat kínál, amelyek 

segítségével a tiszta érzékihez való viszony működése leírhatóvá válik. A test, illetve az 

érzéki kérdéskörének előtérbe kerülése emellett egy, a fenomenológia szempontjából sem 

elhanyagolható lehetőségre hívja fel a figyelmet. A husserli fenomenológia 

tudásközpontúsága – akárcsak a  heideggeri ontológia – a látás melletti teljes elköteleződést 

vonta maga után, ily módon a fenomenológia számára fel sem merült az a lehetőség, hogy az 

egyedihez való viszonyulásnak a többi érzéken keresztül történő megvalósulását leírja.
18

 Vagy 

ha ez megtörtént, akkor is csak kiegészítő, másodlagos módon. Ettől eltérően Lévinas arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a többi érzék (pl. az ízlelés) esetében az érzékihez való viszonyulás 

mindig több lehetőséget tartalmaz, mint ami egy tudásközpontú szemlélet számára feltárul. 

 

„Fel kell tennünk a kérdést: vajon minden transzcendencia az 

intellektus hatókörébe tartozik-e? Ugyanis, ha például az ízlelés nem merül ki 

az ízekre vonatkozó tudásban, akkor a jelentés többlete nem származhat a 

táplálkozás fizikai-fiziológiai tudatából, sem pedig a hozzákapcsolódó aktusok: 

harapás, rágás stb. tudatából. Az ízlelés sajátos jelentése valamiképpen abban 

áll, hogy »áttörjük« a megszerzett tudást, és mintegy behatolunk a dolgok 

bensőjébe. Ez pedig semmiben sem hasonlít ahhoz, amikor az adott lefedi a 

                                                 
18

 Gondoljunk Heidegger fenomenológia meghatározására, illetve a fenomén fogalmának etimológiai 

levezetésére a Lét és időben. Mind a fenomenológia, mind a fenomén fogalma a látás körébe tartozó nevek 

segítségével íródik le: fény, világosság, önmagán megmutatkozó, illetve „önmagából láttatni azt, ami önmagát 

megmutatja, úgy, amint saját magából megmutatkozik“. Lásd Heidegger, M.: Lét és idő. Id. kiad. Különösen a 

45–49, illetve 52–56. oldalak. A fenomenológia meghatározása az 52. oldalról származik.  
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megcélzottat, miként azt a kitöltés husserli fogalma megkövetelné. A 

pszichikai itt nem oldható fel sem a tudatban, sem pedig a tudattalanban. Az 

érzékelésben, jóval az érzőnek az érzettre, illetve a tudatnak a jelenségre való 

megnyílása alatt, valami történik az érző és az érzett között.“
19

 

 

Lévinas példaválasztása zseniális, hiszen a sajátosan az ízérzékelés leírását szolgáló 

szókincsünk talán a legszegényesebb, a különböző ízeket nagyon gyakran körülírások vagy 

hasonlatok által próbáljuk megosztani másokkal. A kifejezésbeli nehézség ugyanakkor nem 

magyarázható az ízlelésnek a többi érzéknél kevésbé fontos voltával, gondoljunk arra, hogy 

mekkora jelentőséggel bír a létfenntartás szempontjából. Emellett az sem elhanyagolandó 

tény, hogy a szaglás mellett az ízlelés az az érzékszervünk, amely röviddel a megszületésünk 

után már tökéletesen működik. Ugyanez nem mondható el a sokkal fontosabbnak tartott 

látásról, illetve a hallásról, ami azért is érdekes, mert amennyiben ezeknek az érzékeknek a 

fejlődését akárcsak felületesen vizsgáljuk, a jól elkülöníthető fejlődési szakaszok egyben 

tanulási szakaszokként is meghatározhatók. Mondhatni, míg a fontosabbnak tartott érzékek 

kiműveltek, legalábbis ez a vonatkozásuk dominál, addig a példában szereplő ízlelés, illetve a 

szaglás, de akár a bőr- és hőérzékelés esetén is egyfajta barbárságról beszélhetünk, vagyis 

erőteljesen felszínre jut annak nem a tudat általi meghatározottsága. Ez viszont azt is jelenti, 

hogy valahányszor ilyen típusú tapasztalatról, például ízélményről próbálunk beszámolni, a 

megismerés nyelve, és közvetve a megismerő tudat folyamatosan lelepleződik a maga 

korlátozottságában. Miként arra Lévinas rámutat, ez a fogyatékosság azonban annak a 

jelentéstöbbletnek tulajdonítható, amellyel az érzéki a neki tulajdonítottal, az adottal szemben 

rendelkezik. Az ízlelés példájában felmutatott jelentéstöbblet arra a folyamatra utal vissza, 

amely minden megismerési aktust megelőz, és amelyet az érzékihez való eredendő 

viszonyként határozhatunk meg. 

A tudás áttörésének, az érintkezés, érintés és a jelentésesség összekapcsolódásának 

sokatmondó és szemléletes példájával találkozunk Jean-Luc Nancy-nak és Hantai Simonnak a 

Le toucher
20

 c. kötet megjelenését megelőző levelezésében. Hantai „kézzel olvasás“ 

technikájának lényege az egymásra írt szövegek rögzített jelentésének destruálása a 

szakadatlan egymásra írásuk által, a jelentésnélkülibe való visszavezetés, és ily módon a 

jelentésesség feltárulni hagyása a maga teljességében. Érdekes ebből a szempontból a 

telítődési folyamatnak a leírása, pontosabban e folyamat különböző fáziasaiban a rögzített 

                                                 
19

 Nyelv és közelség. Id. kiad. 123. 
20

 Nancy, J-L. – Derrida, J. – Hantai S.: Le toucher. Gallimard, Paris, 2000. 
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jelentés eltűnése és a folyamat eseményszerűségének a kihangsúlyozódása:  

 

„Jelenleg a telítődési folyamat – amiről már beszéltem – első 

lépcsőfokához közeledem. Különböző telítődési küszöbök, árapály határok 

vannak. Telik az idő, írok, látszólag semmi sem mozdul. De hamarosan 

feltűnnek a jelek (az összetorlódott írásjegyek, melyek hol egymásra, hol 

egymás mellé kerültek, és a foltosodás, egy új festői minőség felé tartanak). 

(…) 

Még egyszer az abrakdabráról: az élményről beszélek, a másolás anyagi 

gyakorlatáról. Eleinte, a felület bizonyos mérvű egyenetlensége ellenére siklik 

a toll, a szem előre látja az akadályokat és segít az áthidalásukban, a leírt 

szöveg olvasható. Néhány száz részlet után a szem használhatatlan, vak, a toll 

tapogatódzik és botladozik szinte megállás nélkül, töri a szavakat és a betűket. 

(…) 

Azokról a különbségekről akartam beszélni, melyek a közömbösség 

zónájában, a preferenciák, szimpátiák felőrlődésével megjelennek. Nem 

sikerült anélkül írnom róla, hogy ne kezdjek vitatkozni. A választás előtti, ítélet 

nélküli élmény. Lecsupaszított preferenciák. Végtelenségig felszántott föld, a 

mélyből kiforduló kövek és rögök, az ekevas ütközései, súlyuk és hangjuk 

eltérései. 

(…) 

Visszatérés a másoláshoz. A szövegek lassú módosulása az ismétlések 

során, mely szoros összefüggésben áll lassú elmosódásukkal és olvashatatlanná 

válásukkal. A végeérhetetlen ismétlések előrehaladásával előálló elárasztott, 

visszahúzódott, elmerült, elhomályosult értelem. Elváltozások, repedések, 

betemetődések és keveredések, interferenciák és a vonások elmosódásának 

észlelése. Más, futólag megpillantott, kitalált és szertefoszló olvasatok 

feltűnése. A tárgyukra kiható tagolódási módosulások, folytonosan változó, 

újra és újra felbomló törések és összekapcsolódások, megszakított, elveszett 

érintkezések stb.“
21

 

                                                 
21

 Hantai S. – Derrida, J. – Nancy, J-L.: A szövegek ismerete – Egy olvashatatlan kézirat olvasata 

(Levelezések). Enigma, VIII. évfolyam, 2002. 32. szám, 12–56. Az idézetek Hantai Simon 1999. augusztus 12-i, 

szeptember 15–19-i, illetve november 28. – december 17. között Jean-Luc Nancy-nak írt leveleiből származnak. 

25., 32. és 37. oldalak. 



 14 

 

A másolás mechanikussága, valamint ennek fokozatos megszűnése/ átértelmeződése a 

tiszta érzékihez való eredendő viszony megvalósulásának egyik lehetőségeként jelenik meg. 

A Hantai által kiemelt fázisok kísértetiesen emlékeztetnek a világhoz, illetve a dolgokhoz való 

viszonyulás különböző, egymásra épülő és egymást feltételező megközelítéseire, és az 

értelem rögzítettségének felszámolása egyben a filozófiai kérdezés nagyívű parabolájaként is 

értelmezhető. A telítődés második fázisa, a jelek feltűnése az egymásra torlódásban, már a 

funkcióvesztés utáni nem kodifikált értelem (vagy az értelmetlen?), a puszta jel, pontosabban 

a nem-jel felbukkanását, vagy a jel lelepleződését készíti elő. A jelek egymástól való 

különbözősége általi meghatározása, amely már mindig egy lineáris struktúrát feltételez, 

ebben a megközelítésben épp azáltal működik tovább, hogy a saussure-i linearitás elve az 

egymásra írás révén újra meg újra érvényét veszíti. Hantait parafrazálva a jelek lineáris 

összekapcsolódása folyamatosan módosul, a linearitás által megképződő viszonyok 

felbomlanak, áthelyeződnek, ily módon az értelem rögzülésének végtelen lehetőségét, és 

ezáltal lehetetlenségét, tehát a folyamatos értelemképződést vonva maguk után.
22

 Mondhatni, 

a jelek nem csupán lineárisan szerveződnek, hanem egymásra íródásuk által egyfajta 

vertikalitásról, vagy még találóbban a jelek mátrix-„szerkezetéről“ is beszélhetünk. 

Mindeközben folyamatosan szem előtt kell tartanunk azt, hogy az egymásra íródó szövegek 

semmilyen rendszert nem követnek, éppen ezért semmilyen struktúra kialakítására való 

törekvés nem tulajdonítható a másolásnak. Az egyetlen, ami meghatározó elemként 

azonosítható, az eredeti szöveg szerkezete, amely az újraírás aktusában folyamatosan 

felszámolódik.  

A egymásra másolásban lankad, majd teljesen megszűnik a tudat ébersége, ami nem 

csupán a belefáradásnak tulajdonítható,
23

 hanem sokkal inkább annak, hogy a szöveg 

folyamatos átrendeződésében az értelem egyre inkább elhalványul, mígnem a tulajdonképpeni 

szöveg megszűnik és a szem már nem talál fogódzókat a maga számára. A kéz 

meghosszabbításaként a toll már csak „tapogatódzik és botladozik szinte megállás nélkül“, 

akár a száj, amely a dadogásban felaprózza és egyszerre ad alkalmat az értelem feltörésére. A 

másoló akaratának felszámolása, a másoló beleveszése a másolás aktusába a szöveg vagy a 

                                                 
22

 „Az összekapcsolódások folytonos variálódása miatt, melyet a viszonyok elmozdulása, a lehetséges 

rögzülések vég nélküli áthelyeződése okoz, mely az elkülönülés, az eltérés, a felbomlás és a szakadások kitartó 

ismétlődéséhez vezet, a szavak, betűk és betűtöredékek az anyagiságukra redukálódnak.“ – Hantai 1999. 

november 28. és december 17. között írott levele Jean-Luc Nancy-hoz. I. m. 37. 
23

 Bár kétségtelenül erről is szó van, már idézett, 1999. november 28. és december 17. között írott 

levelében megemlíti Hantai, hogy napi öt-hat órát töltött a szövegek egymásra másolásával, és a szédülés vagy a 

munka iránti közöny által kiváltott csüggedésig egyhuzamban dolgozott. Lásd: uo. 35. 
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nyelv eseményként való előtérbe kerülésének lehetősége. A toll, implicite a tollat tartó kéz, a 

test egy, a tudat számára nem hozzáférhető történés részvevője, az egymásra másolás 

eseménye a – korai főművek vonatkozásában elemzett – participáció megvalósulása. Az 

értelemrögzítés fellazítása és az értelmetlenbe visszahullás veszélyét is magában foglaló 

értelemképződés megmutatása tulajdonképpen a tudat aktivitásának felszámolása,  és a nyelvi 

fenomének területeként meghatározott másodfokú passzív szintézisektől a nem nyelvi, 

harmadfokú passzív szintézisek felé való visszalépés fenomenológiai leírása. 

A fenti példákban egyértelműen arra hívják fel a figyelmet, hogy a test már mindig 

megelőzi a tudatot a dolgokkal vagy általában az érzékivel való kapcsolat létesülésében, és a 

tematizáló viszonyulást, illetve a tapasztalást megelőzően érintkezik a dologgal, közelségben 

van vele. Másként fogalmazva: az értelemképződés vagy a nem nyelvi fenomének nyelvi 

fenoménné válása testi esemény, amelyről a tudat mindig utólagosan „értesül“. Lévinas 

későbbi tanulmányaiban is gyakran előforduló érintés, illetve simogatás példájának 

zsenialitása – az elemzett példákhoz hasonlóan – abban rejlik, hogy egyszerre megvilágítható 

általa egy mindenféle tudást felszámoló viszonyulás lehetősége, ahol valami anélkül válik 

jelentésessé, hogy a simogatás tapasztalatává változott volna, ugyanakkor jelzi az 

intencionális viszonyba való átcsúszás lehetőségét, kiemelve egyben azt is ezáltal, hogy 

vizsgálódásai nem egy sajátos területre korlátozódnak, hanem sajátosságuk a viszonyulás 

módjából fakad. Ebben a megközelítésben a nyelv már nem egy idealitásnak egy tárgyhoz 

való viszonyát fejezi ki, hanem „egyediségtől egyediségig”, „Nem-Helytől Nem-Helyig” 

vezet.  

A közelség, mint intencionalitáson túli, minden intencionális és pre-intencionális 

viszony előfeltétele. A jelentésesség maga sem más, mint a közelségben való „foglyulejtés”, 

melyből minden más jelentés születik. Ez a megközelítés már jelzi a második főmű 

középponti kérdését, a Mondás és a Mondott problematikáját. 

 

 

3.2. A nyom 

 

A jelentések folyamatos újraképzését biztosító egységes értelemre való rámutatás 

gesztusa a nyomban tevődik meg. Mint a kinyilatkoztatás és az elleplezés előli visszahúzódás, 

a léten túli nyomában széttörik a hagyományos denotatív rendszerek logikája, jelentett és 

jelentés korrelatív viszonyát a kitérítettség (irréctitude) váltja fel. A kitérítettség egyrészt a 
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felfedhetőség ellentéte, amennyiben nem egy szubjektum konstitúciós tevékenységének az 

eredménye, és soha nem is válhat azzá; másrészt mint nem-egyenesség a(z abszolút) 

transzcendenciához való viszony aszimmetrikus jellegének egyik biztosítéka, és ezáltal 

elvezet ennek a viszonynak egy nem-helyszerű, nem térbeli, hanem egy sajátos 

időfelfogásban – a „múltban, amely sohasem volt jelen” – történő értelmezéséhez. Az 

aszimmetria, mint a szimmetria, illetve a metrikus rend megbontása, megközelítésemben nem 

más, mint a jelentésesség „megszüntethetetlen” kizökkentettsége, a léten túli kifejeződése, az 

(emlékezet nélküli múlt) idő felbukkanása a térben – és egy sajátos értelemben a nyom maga. 

A jelentésesség kizökkentettsége, a léten túli kifejeződése már egyértelműen a 

Mondás–Mondott problematikát jelzi. Gérard Bailhache Le sujet chez Emmanuel Lévinas c. 

könyvében
24

 idézi a Société française de philosophie által 1965-ben rendezett vita egyik 

jelenetét, ahol Brice Parain-nek a nyelv és az immanencia viszonyára vonatkozó 

észrevételeihez tett megjegyzéseiben Lévinas bevezeti a beszélő nyelv és a beszélt nyelv 

megkülönböztetést, az előbbi alatt az élő, változó nyelvet, az utóbbi alatt pedig az írott 

nyelvet értve. Lévinas megközelítésében az írott nyelv nem csupán a beszélő nyelv 

kibontakozása, hanem a felejtéstől és a haláltól való félelem által fenntartott kaland. Ettől 

eltérően a beszélő nyelv nem ragaszkodik egy tartalom megfogalmazásához, nem kíván 

gondolatokat vagy eszméket kifejezni, hanem a Másikkal való viszonyba (be)lépésben 

megvalósul. A Mondás, illetve a Mondott meghatározása lényegesen nem változik a fentihez 

képest a második főműben, viszont – részben a nyom problematikának tulajdoníthatóan – 

jelentősen kiegészül a kettő közötti viszony árnyalásával. Ha az 1965-ös hozzászólás alapján 

még egyértelműen egy olyan kapcsolat körvonalazódik beszélő és beszélt nyelv, illetve 

Mondás és Mondott között
25

, mely az előbbi teljes kifejlődését, kibontakozását, végső soron 

megjelenítését lehetővé teszi az utóbbin, addig az Autrement qu’être-ben ez az egyértelműség 

megszűnik, a mondotton nyomot hagyó mondás – figyelembe véve azt, hogy a nyom a 

nyomok eltüntetésének eredménye – egyszerre utal a kibontakozás és a kibontakozás 

visszavonásának gesztusára. 

A mondás és a mondás visszavonása, mint a mondotton való nyomot hagyás 

lehetősége, ellenáll bármiféle egyidejűség, szimultaneitás tételezésének és szintetizációnak a 

                                                 
24

 Bailhache, Gérard: Le sujet chez Emmanuel Lévinas. PUF, Paris, 1994. 178. 
25

 Tekintettel arra, hogy a mondás és a mondott egyszerre jelenti a kifejeződést, illetve az állításban való 

rögzülést, másrészt azt a dimenziót, amelyben a kifejeződés vagy az állítás értelmezett, a kis- és 

nagykezdőbetűvel jeleztem ezt a különbséget. 
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mondotton. A mondáshoz eljutni másfajta gondolati mozgást igényel, mint ami a filozófiát 

általában jellemzi. E nem szimultán gondolati mozgás a szkepticizmussal példázható. A 

logika „‚cáfolhatatlan cáfolatai” utáni újra meg újra felbukkanása a szkepticizmusnak Lévinas 

számára annak bizonyítéka, hogy egyfajta diakronikus mozgás felülírja a szinkróniát, és a 

jelentésesség a szinkrónián túl vagy a léten túl is jelent.
26

  

Filozófia és szkepticizmus viszonya azonban fölöttébb problematikus. Adriaan Th. 

Peperzak Presentation c. írásában
27

 e viszonynak a második főmű befejező részében történő 

bemutatása (Scepticism et raison) alapján fogalmazza meg azt a kérdést: igaz-e, hogy a 

szkepticizmus a filozófia minden formájától megkülönbözteti magát, hiszen az, ahogyan 

állításokat tesz és érvel, nem különbözik semmiben a hagyományos filozófiai érveléstől, 

hacsak abban a törekvésében nem, hogy abszolút negatívan nyilatkozzon bármiről. Ha a 

szkepticizmus nem más, mint annak a visszautasítása, hogy a mondás által tartalmazott 

implicit állítást szinkronizálja, valamint annak a tagadása, amit ez az állítás a Mondottban 

állít, akkor az implicit állítás maga is mondott. Márpedig a két Mondott struktúrája nem 

különbözik egymástól, mindkettő ugyanannak a logikának a része. 

 

3.2.1. A szkepticizmus értelmezése Lévinasnál 

 

Peperzak felvetése nyomán elkerülhetetlen a szkepticizmus lévinasi értelmezésének 

vizsgálata, márcsak azért is, mert alapvetően megváltoztathatja egyrészt a nyomra vonatkozó 

elemzéseket, másrészt a Mondás–Mondott viszonyt. Elegendő arra utalni, ha Peperzaknak 

adunk igazat, akkor végső soron el kell fogadnunk azt, hogy a Mondás és a Mondott 

összemérhetetlensége, illetve a diakrónia ellenére lehetővé válik a kettő egysége és 

egyidejűsége. Ily módon a lévinasi nyelvfelfogás már aligha jelenthetne többet, mint a 

Saussure kapcsán bemutatott szinkronikus és diakronikus dimenzió folyamatos egymást 

áthatását és kölcsönös egymás általi meghatározottságát. Vagyis legfeljebb azt a megállapítást 

tehetnénk, hogy a svájci nyelvész által kínált értelmezési szempontokat alkalmazza egy 

speciális helyzetre, amelynek a sajátosságát az biztosítja, hogy a nyelvnek tulajdonított etikai 

vonatkozás meghatározza a nyelv működését, közvetve a szinkróniát és a diakróniát.  

Érdekes módon, ha az életmű vonatkozásában vizsgáljuk meg a szkepticizmus 

fogalmának lévinasi használatát, akkor főként a korai írások Peperzak feltevését látszanak 

                                                 
26

 Autrement qu’être… Id. kiad. 20. 
27

 Peperzak, Adriaan Theodoor: Presentation. In Bernasconi, R. – Critchley, S. (eds.): Re-Reading 

Levinas. Athlone, London, 1991. 51–66. 
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megerősíteni. A Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, de akár a De 

l’existence à l’existant esetében is egyértelműen kimutatható, hogy a szkepticizmus egy olyan 

filozófiai irányzatként határozódik meg, amely nem feltétlenül tekinthető az intellektualizmus 

meghaladásának, és – bár Lévinas ezt ilyen nyíltan nem fogalmazza meg – végső soron az 

intellektualizmus csapdájában marad.
28

 A hagyományos filozófiai kérdésfeltevés lerombolása 

és radikális megkérdőjelezése feltételezi annak a filozófiának az eszköztárát, például a logika 

eszközeit, amelynek a destruálására törekszik.  

Kétségkívül, a szkepticizmus úgymond hagyományos értelmezésének megismétlése a 

korai tanulmányokban nagyobbrészt annak tudható be, hogy Lévinas itt még olyan filozófiai 

irányzatként viszonyul hozzá, amelynek az érdekességét és ezáltal figyelemre méltó voltát – 

nagyon általánosan fogalmazva – a mindenkori filozófiai kérdezés, implicite saját 

kérdésfelvetései értelmességének a kétségbevonása jelenti. Annak ellenére, hogy az előző 

részekben több szempontból is elemzett 1947-es tanulmány az anonimitás problematikája 

révén már megteremti a szkepticizmus nem diszciplináris értelmezésének lehetőségét, sőt, mi 

több – az előzetes elemzések fényében úgy vélem, nem elhamarkodott az az állítás, miszerint 

– a De l’existence à l’existantból nem egyszerűen kiolvashatók az új értelmezés szempontjai, 

hanem a szkepticizmus ily módon való értelmezésének alkalmazása meg is valósul,
29

 ennek 

elméleti-módszertani tisztázásával, és egyben értékesítésével Lévinas egészen a második 

főműig várat.
30
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 Lásd például: „Ce que nous relevons comme intellectualiste chez Husserl est d‟un tout autre ordre; au 

point de vue auquel nous nous sommes placé, nous, le scepticisme lui-même ne serait pas nécessairement anti-

intellectualiste.“ [Az, amit Husserlnél intellektualistának találunk, egészen más természetű; a saját nézőpontunk 

szerint a szkepticizmus sem szükségszerűen anti-intellektualista.] – Théorie de l’intuition dans la 

phénoménologie de Husserl. Id. kiad. 220. oldalon található 2. lábjegyzet. Az érthetőség kedvéért hozzátenném, 

hogy az idézet elején Sesztov Husserl-kritikájára történik utalás. 
29

 Gondoljunk a fáradtság vagy az ernyedtség leírására, vagy általában a hiposztázissal szemben 

érvényesülő és azt fenntartó diasztázis mozzanatára, amely mint a születés vagy névben való rögzülés 

ellenmozgása, az anonimitásba való visszahullás veszélye határozódik meg. Miként azt már az első fejezetben 

kiemeltem, az anonim dimenzió fenomenológiai leírása által Lévinas a modern filozófiát alapjaiban kérdőjelezi 

meg, mégpedig a megkérdőjelezett filozófia eszközeit használva fel ehhez. Ekképpen a megkérdőjelezés 

gesztusában végső soron a szkepticizmus mozzanatát teljesíti be. 
30

 A szkepticizmus kérdéséről való hallgatás azért is izgalmas, mivel már a doktori tézissel kezdődően 

Lévinas több-kevesebb következetességgel a fenomenológia problematikussá tétele által a fenomenológiai 

kérdésfelvetés folyamatos megújítását tartja szem előtt. Ily módon már a husserli kritikában is egy, a második 

főmű felől szkeptikusnak nevezhető gondolati alakzat rajzolódik ki – bár itt még erőteljesen érződik Heidegger 

fenomenológia értelmezésének a hatása. Emellett az elemzés során többször rávilágítottam arra, hogy egy-egy 

problematika köré épülő hosszabb-rövidebb alkotói periódusok közötti átmenet mennyire tudatosan valósul meg 

Lévinasnál. Elegendő visszautalni a R. Burggraeve-vel történt levélváltásra, amelyből nem csupán arra derül 

fény, hogy az il y a fogalom különböző értelemben fordul elő a De l’existence à l’existant c. tanulmányban és az 

első főműben, hanem arra is, hogy ez a jelentésváltozás nagyon is tudatosan ment végbe. Akkor viszont 

érthetetlen, hogy a fenomenológiával, és egyáltalán a filozófiával szemben érvényesített sajátos kérdezési 

móddal miért nem foglalkozik már az Autrement qu’être időszakát megelőzően.  

Itt csupán egy sejtést szeretnék megfogalmazni: főként az 1947-ben keletkezett tanulmány anonimitás 

értelmezése bizonyos vonatkozásban a filozófiai kérdezés végpontját képezi, amennyiben az személytelenség 
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Peperzak felvetésének az Autrement qu‘être kontextusába való belehelyezése által a 

második főmű (illetve a két főmű között keletkezett tanulmányok) nagyon sajátos 

vonatkozása kerül előtérbe, aminek tényleges jelentősége a további elemzésekben mutatkozik 

meg. Röviden összefoglalva: a szkepticizmus kérdését Lévinas a szkepticizmusban kimutatott 

gondolati alakzat segítségével vázolja, vagyis a hagyományos vagy diszciplináris 

szkepticizmus-meghatározás mint rögzített értelem biztosíthatja azt az anyagot vagy tartalmat, 

amelyben a szkepticizmus működése megjeleníthető. A végső soron önmagára alkalmazott 

gondolati mozgásban viszont ennek a módszertani lépésnek az ambivalens jellege is előtérbe 

kerül: a megjeleníthetetlen, az emlékezet nélküli múltra való visszautalásban vagy a 

nyomstruktúrában egyszerre történik meg a visszautalás a tudat számára hozzáférhetetlen 

tiszta érzékire mint a fenomenalizáció terepére, illetve a Végtelen ideájának ideátumára.
31

 

Vagyis az a kettősség, amely a korai tanulmányok és az első főmű problematikájának 

egymásra vetítése során kimutatható (tiszta érzéki versus az érzékit meghaladó ideátum), a 

másként mint lenni fogalmában összefonódik. Ha emellett még a hagyományos 

                                                                                                                                                         
problematikája túlmutat a filozófián. Az il y a által egy olyan terület körvonalazódik, amelynek a feltárásához 

általában a filozófia, illetve a fenomenológia eszköztára elégtelen. Ez mutatkozik meg a De l’existence à 

l’existant elsietett interszubjektivitás elemzésében, ahol végső soron az Én–Másik aszimmetrikus viszonyát 

egyfajta, a szocialitás által biztosított jelenvalóságban rögzíti. Hasonló nehézségekkel találkozunk a Teljesség és 

végtelenben is; itt csak a sajátos szubjektivitás meghatározásával kapcsolatban megfogalmazódott felvetésekre 

utalnék vissza, lévén, hogy az első főmű deklarált szándéka a szubjektivitás védelme. Az, ami a korai tanulmányt 

és az első főművet összeköti – Derridát parafrazálva –, a jelen kitüntetettségének biztosítása, amelynek 

következtében viszont az anonimitás kérdéskörében, illetve a Teljesség és végtelenben felbukkanó test 

problematikában rejlő filozófiai lehetőség elfedődik. Paradox módon a jelen metafizikája nem teszi lehetővé 

annak a gondolati alakzatnak a vizsgálatát, amelynek a működésére lépten-nyomon példákat hoz, ily módon 

szétfeszítve a saját elemzési szempontjai mentén folyamatosan újraképződő határokat. Ebben a vonatkozásban is 

megvilágító erejű Derrida kritikája, mivel azáltal, hogy a jelen kitüntetettségének következményeire felhívja a 

figyelmet, közvetve megteremti egy másik szemléletmód érvényesítésének a lehetőségét a bírált művekben 

megfogalmazott kérdések vonatkozásában.  

Úgy tűnhet, túlbecsülöm a Violence et métaphysique jelentőségét, viszont úgy vélem, közvetve maga 

Lévinas is „alátámasztja“ ennek a kritikának a meghatározó voltát. Még akkor is, ha szövegszerűen nem 

feltétlenül foglalkozik vele – nem találtam olyan tanulmányra, amely kimondottan azzal a szándékkal íródott 

volna, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja –, a Derrida által felvetett problémákra nagyon érzékeny, és 

gyakran visszatér. Aligha tekinthető véletlennek, hogy az 1973-ban keletkezett Jacques Derrida/Tout autrement 

c. írás helyet kap a Noms propres c. kötetben, és hogy ebben a rövid szövegben azok a vonatkozások kerülnek 

előtérbe, amelyek a második főműben már tudatosan érvényesülő szkepticizmus gondolati alakzatához 

kapcsolódnak. Ebben a kötetben Lévinas a számára izgalmas kérdésekre mutat rá azoknak a gondolkodóknak a 

munkásságában, akik a saját felvetéseit közvetve vagy közvetlenül meghatározták. Lásd: Lévinas, E.: Noms 

propres. Le livre de poche, Paris, 1987. 65–72. 
31

 És folytathatnánk: annak függvényében, hogy egy fenomenológiai vagy etikai-metafizikai értelmezés 

mellett köteleződünk el, az érzékire vagy a Végtelenre történő visszautalás válhat meghatározóvá. Viszont a két 

dimenzió összefonódása szempontjából kérdésessé válik e lehetőségek önkényes szétválasztása, még akkor is, ha 

az értelmezés koherenciája megkívánja azt. Egyetlen problémát jeleznék érintőlegesen: e két terület elkülönítése, 

pontosabban az egyiknek a másik ellenében való érvényesítése következtében lehetetlenné válik a lévinasi 

időfelfogás körvonalazása. Ugyanis, ha az időproblematikát csak és kizárólag az ősbenyomás kapcsán felmerülő 

passzivitás kérdésére redukáljuk, akkor a lévinasi külső idő, illetve ennek a temporalizáció folyamatában 

meghatározó volta értelmezhetetlenné válik. Ez viszont maga után vonja a diasztázis–hiposztázis, szinkrónia–

diakrónia szétfeszítő összefonódottságának, vagyis a lévinasi felfogás egyik legsajátosabb elemének az 

értelemvesztését. 
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szkepticizmus-meghatározást is játékban tartjuk, akkor a szkepticizmus példájában a mondás–

mondás visszavonása–mondott belső dinamikája rajzolódik ki. 

A szimbolikus institúció vonatkoztatási rendszerében értelmezett gondolati mozgás 

révén a logika törvényei sajátos módon függesztik fel önmagukat. A lévinasi átértelmezés 

következtében a szkepticizmus lényege a következő – a logikusok számára értelmetlen és 

értelmezhetetlen – logikai formulába sűríthető: 

 

A = non-A 

 

A nyilvánvaló abszurditás ellenére, ha mégis megpróbáljuk feloldani e formulát, elsőre úgy 

tűnik, Peperzak felvetése védhetetlen. Ebben a megközelítésben: „A“: a Mondott 

dimenziójában értelmezett szkepticizmus; „non-A“: a szkepszis önmagára való alkalmazása 

és „A = non-A“ a szkepticizmusban rejlő belső ellentmondás, amelynek a folyamatos 

megújulásra való törekvés is tulajdonítható, és amely meghatározatlan módon a Mondásra 

utal vissza.
32

 Peperzak olvasatában ez a következőképpen fogalmazható át: a szkepticizmus 

mint önmaga visszavonása vagy tagadása a „megkérdőjelezés tudatának“
33

 műve, 

következésképpen a tudat aktivitásának eredménye, ami viszont azt is jelenti, hogy – a 

lévinasi értelmezéstől eltérően – ebben a folyamatban a megkérdőjelező tudat végső soron 

nem kérdőjeleződik meg. Bár kétségtelen, hogy ez az értelmezés a második főmű két – a 

szkepticizmus vonatkozásában – meghatározó szövegrésze által gond nélkül alátámasztható,
34

 

                                                 
32

 Gondoljunk a klasszikus wittgensteini magyarázatra: „3.1432 Helytelen azt mondani: »Az ‚aRb„ 

összetett jel azt mondja, hogy a az R viszonyban áll b-vel.« Helyesen: Az, hogy »a« meghatározott viszonyban 

áll »b«-vel, mondja, azt, hogy aRb.“ (Wittgenstein, Ludwig: Logikai-filozófiai értekezés. Akadémiai Kiadó, 

Budapest, 1989, 19.) Átfogalmazva: a viszony sohasem redukálható a viszonyban álló elemek valamilyen módon 

történő összekapcsolására, hanem mindig több annál. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem az elemek, illetve az 

összekapcsolási módjuk határozza meg a viszonyt, hanem fordítva, a viszonyban résztvevő elemek is a viszony 

felől határozódnak meg.  
33

 A tudat megkérdőjelezése az Én kiűzetése az önelégültség állapotából. Lásd: „A tudat 

megkérdőjelezéséről, s nem a megkérdőjelezés tudatáról van tehát szó. Az Én elveszíti önmagával való 

egybeesésének szuverenitását, azonosulását, amelyben a tudat diadalmasan megtér önmagához, hogy önmagában 

találjon megnyugvást. A Másik követelő szükségletével szemközt az Én kiűzetik e megnyugvás állapotából, és 

nem e kiűzetés eleve dicsőséges tudata lesz. Az önelégültség lerombolja az etikai mozgás egyenességét.“ – 

Lévinas, E.: Jelentés és értelem. In Nyelv és közelség. Id. kiad. 43–78. 67. 
34

 Lásd Lévinas, Emmanuel: Autrement qu’être ou au-delà de l’essence. Livre de poche, Paris, 2001. A 

19–20, illetve a 261–266. oldalakon található elemzésekről van szó. Peperzak a saját elemzését a 260–266. 

oldalakon olvasható értelmezésre, kiemelten a következő szövegrészre építi fel: „Le retour périodique du 

scepticisme et de sa réfutation signifie une temporalité où les instants se refusent au souvenir qui récupère et re-

présente. Le scepticisme qui traverse la rationalité ou la logique du savoir est un refus de synchroniser 

l‟affirmation implicite contenue dans le dire et la négation que cette affirmation énonce dans le Dit. 

Contradiction visible à la réflexion qui la réfute, mais à laquelle le scepticisme est insensible, comme si 

l‟affirmation et la négation ne résonnaient pas en même temps.“ [A szkepticizmusnak, illetve a szkepticizmus 

cáfolatának a periodikus visszatérése egy olyan temporalitásra utal, ahol a pillanatok tartózkodnak az 

emlékezettől, amely visszaszerez és újra-megjelenít. A racionalitást vagy a tudás logikáját átható szkepticizmus a 
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mégis úgy vélem, amennyiben a szkepticizmus példákat beleillesztjük abba a 

szövegkörnyezetbe, pontosabban kérdésfeltevésbe, amellyel kapcsolatban felbukkannak, e 

látszólag egyértelmű értelmezés mellett egy másik interpretációs lehetőség is körvonalazható. 

Szerkezeti szempontból az általam kiemelt szövegrészek mintegy keretbe foglalják a 

második főművet, ami azáltal nyer jelentőséget, hogy a problémafeltevés szempontjából is a 

kezdő, illetve a végponton jelennek meg ezek a példák – az első esetben a mondás, a második 

esetben a mondott, a beszély problematika lezárásaként. A példa ismétlése egy érdekes 

mozzanatra irányítja a figyelmet: a szkepticizmus mint gondolati mozgás egyszerre teszi 

lehetővé a Mondás–Mondott viszonynak a mondás, illetve a mondott felőli elgondolását. És 

hogy ez mennyire különböző értelmezésekhez vezet, már abban is megmutatkozik, hogy a 

Peperzaknál érvényesülő megközelítés végső soron e viszonynak a beszély felőli 

elgondolására redukálódik. Ebből kiindulva magyarázatot nyer az is, hogy a diakrónia 

ellenére miként válik lehetségessé a mondás visszavonásának a szinkróniában való feloldása. 

 

„Amikor állításokban nyer kifejezést, a kimondhatatlan (vagy az an-

archikus) a formális logikához igazodik, a másként mint lenni doxikus 

tételekbe helyeződik, a lét és a létező kétértelműségében ragyog – 

kétértelműség, amelyben a létező elrejti a létet. A másként mint lenni egy olyan 

mondásban fejeződik ki, amelynek vissza is kell vonnia magát ahhoz, hogy 

ekképpen kiragadja a másként mint lennit a mondottból, ahol a másként mint 

lenni már nem jelent mást mint másként létet.“
35

 

illetve 

„A beszély önmagára való reflektálása nem zárul önmagába. A totalitás, 

amely minden megszakítást és eszkatológiát magában foglal, bezáródhatna, ha 

ő maga csend volna, ha a csendes beszély lehetséges volna, ha az írás 

mindörökre írás maradhatna – lemondva, anélkül, hogy értelmét veszítené, 

arról a hagyományról, amely hordozza és értelmezi. Csakugyan lehetséges az 

önmagával való csendes beszély? Az önmaga a másokkal szembeni nem-

közömbösség, másoknak adott jel. Minden beszély, még az is, amelyet 

                                                                                                                                                         
mondásban implicite bennefoglalt állítás szinkronizálásának visszautasítása és annak tagadása, amit ez az állítás 

a Mondottban kijelent. Az őt cáfoló reflexióban látható ellentmondás, amellyel szemben a szkepticizmus 

érzéketlen, mintha az állítás és a tagadás nem ugyanakkor visszhangozna.] – I. m. 260. 
35

 „Enoncé dans des propositions, l‟indicible (ou l‟an-archique) épouse les formes de la logique 

formelle, l‟au-delà de l„être se pose en thèses doxiques, scintille dans l‟amphibologie de l‟être et de l‟étant – 

amphibologie où l‟étant dissimulerait l‟être. L‟autrement qu’être s‟énonce dans un dire qui doit aussi se dédire 

pour arracher ainsi l‟autrement qu‘être au dit où l‟autrement qu‘être se met déjà à ne signifier qu‟un être 

autrement.“ – Lévinas: Autrement qu’être… Id. kiad. 19. 
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magunkban mondunk, a közelségben van és nem öleli át a totalitást. A 

szkepticizmus állandó visszatérése nem annyira a struktúrák lehetséges 

szétfeszítését jelenti, mint azt a tényt, hogy ezek nem képezik az értelem végső 

csontozatát, hogy az összehangolásukhoz már szükséges a korlátozásuk.“
36

 

 

Többször megfogalmaztam azt az álláspontomat, mely szerint a kifejeződés 

kérdésének ellentétes irányból való elgondolása, feltárása során Lévinas ugyanazt a problémát 

különböző aspektusokból és különböző szinteken világítja meg újra meg újra. 

Általánosságban ez az elképzelés érvényesíthető a szkepticizmus példa által megvilágított 

felvetések esetén is, emellett viszont elkerülhetetlen annak a kihangsúlyozása, hogy ez az 

eljárás nem vonja maga után a probléma különböző aspektusainak az egymásra való 

visszavezethetőségét. Másként fogalmazva: a látszólagos hasonlóságok ellenére 

elhamarkodott lenne azt állítani, hogy a kérdés különböző vetületeinek megvilágítása során 

feltáruló belső működésben – a szinkrón, illetve a diakrón dimenzió belső dinamikájában – 

bármiféle azonosítás lehetősége adódna.
37

 Márpedig a Peperzak által megfogalmazott 

probléma akkor vehető komolyan, ha a szinkrón és a diakrón dimenzió nem csupán egymás 

vetületeiként határozódnak meg, hanem ezáltal az azonosításuk is elkerülhetetlenné válik.
38

 

Az „A = non-A“ logikai szempontból abszurd tételének fenti értelmezése a kifejeződés 

kérdésének a Mondott felőli elgondolását próbálta hozzáférhetővé tenni. Részben 

megismételve a gondolatmenetet úgy összegezhetnénk: a rögzített értelem egyszerre való 

állítása és tagadása a szkepticizmusban megbontja a szinkrónia merevségét, és az értelem 

                                                 
36

 „ La réflexion du discours sur lui-même ne l‟enferme pas en lui-même. La totalité, qui englobe toute 

eschatologie et toute interruption, aurait pu se fermer si elle était silence, si le discours silencieux était possible, 

si l‟écrit pouvait rester écrit pour toujours – renoncer, sans perdre son sens, à toute tradition qui le porte et 

l‟interprète. Le discours silencieux avec soi-même est-il vraiment possible? Le soi est la non-indifférence aux 

autres, signe donné aux autres. Tout discours, même dit intérieurement, est dans la proximité et n‟embrasse  pas 

la totalité. Le retour permanent du scepticisme ne signifie pas tant l‟éclatement possible des structures que le fait 

qu‟elles ne sont pas l‟ossature ultime du sens, qu‟à leur accord la répression peut déjà être nécessaire.“ – uo. 265. 
37

 A De l’existence à l’existant fáradtság, kimerültség stb. leírására utalnék vissza, amelyek által az 

anonimitás dimenziójára mutat rá, anélkül, hogy ennek a területnek a belső működési elvét is megfogalmazná 

ezáltal. A határfenomenológiai leírások végső soron nem azt a célt szolgálják Lévinasnál, hogy a filozófia 

számára még hozzáférhetetlen, feltáratlan területet a rendelkezésre álló eszközök segítségével feltárjon, leírjon és 

ezáltal mintegy beemeljen a filozófia területére, hanem az, hogy az anonimra, a személytelenre való 

rámutatásban annak mindenkori anonimitását tegye nyilvánvalóvá. Ezáltal a korai tanulmányban a filozófiai 

kérdésfelvetést új alapokra, képletesen fogalmazva alaptalan alapokra helyezi. Ha ez utóbbit nem valamifajta 

hiányként fogjuk fel, hanem a mindenkori filozófiai kérdezés motivációjaként, akkor ennek az elképzelésnek a 

későbbi írásokban való érvényesülése egyértelmű. A Végtelen, a külső, a Másik meghatározhatatlansága ebben a 

kontextusban nyer értelmet. 
38

 Ha a szinkrón és a diakrón dimenziót ugyanazon a szinten tárgyaljuk, akkor a megkülönböztetésük 

már csupán a vizsgálódási elvek közötti eltérésére épül. Ebben a megközelítésben már nem két különböző 

dimenzióról van szó, hanem ugyanannak a dimenziónak különböző szempontok szerinti leírásáról, feltárásáról. 
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megkérdőjelezésében egy új értelemképződés vagy a mondás mondottá válásának lehetősége 

bukkan fel. A második idézetből az is egyértelművé válik, hogy ez a gondolati mozgás 

szükségszerűen hozzátartozik a szinkróniához, amennyiben a mondott vagy a beszély, de akár 

az írás is lényegéből fakadóan már mindig felkínálkozik az értelmezésnek.
39

 A Nyelv és 

közelség c. tanulmánytól eltérően ahol a nyelv kommunikatív funkciójának háttérbe 

szorulását, másodlagosságát rótta fel a diskurzusnak, implicite a nyelvelméleteknek, itt 

észrevehetően áthelyeződnek a hangsúlyok, és a beszélyben mindig bennerejlő lehetőséget 

emeli ki, amelyet a klasszikussá vált kommunikációelméleti tétellel fejezhetünk ki: lehetetlen 

nem kommunikálni.
40

  

A fenti (ál)logikai képletnek a Mondás felőli feloldása során látszólag ugyanaz a 

szerkezet körvonalazható mint a szinkrón dimenzióban. A Mondásban a beszély belső 

működése tükröződik. Az elsőként idézett szövegrész értelmében az „A“ mint mondás, a 

„non-A“ mint a mondás visszavonása és az „A = non-A“ mint a szinkrón dimenzióban 

felbukkanó és rögzülő mondott dekódolható, ahol a mondott a lét elrejtése a létező által, 

vagyis a hiposztázis. Ha megállunk a logikai szimbólumok meghatározásánál, akkor a 

Mondás, illetve a Mondott szintjén érvényesülő működési elvek valóban azonosíthatók 

egymással, és a Mondás belső dinamikája a Mondottban érvényesülő elvek alapján írható le.  

Korántsem ennyire egyértelmű a helyzet viszont akkor, ha nem elégszünk meg az 

„A = non-A“ tétel logikai dekódolásával, és a fentiekben feltárt elvek működésének 

mikéntjére is rákérdezünk. Mindaddig, amíg a Mondott felőli értelmezés nem okoz 

problémát,
41

 ugyanez nem mondható el a Mondás vonatkozásában. A kérdés a 

következőképpen fogalmazható meg: mi az, ami a mondottban rögzül vagy a mondás 

                                                 
39

 Meglepő Lévinasnak az írással szemben tanúsított engedékenysége, amely még erőteljesebben 

jelentkezik a második főmű után egy évvel megjelenő Sur Maurice Blanchot c. tanulmányában (Fata Morgana, 

Montpellier, 1975). Blanchot Le Pas au-delà c. szövegére reflektálva (Gallimard, Paris, 1973), részben 

Blanchot-t ismételve, az írást kiemeli a szinkrónia területéről, és a Mondás–Mondott viszony működését 

példázza általa. Röviden: a lét azáltal mondódik ki az írásban, hogy ez utóbbi képes teljes mértékben 

személytelen lenni, sőt, a személytelensége vagy az anonim dimenzió kiszolgálása, a szerzői egyes szám első 

személy felfüggesztése az első lépés a mű megvalósításában. A dolgok léte azáltal jut kifejeződésre, hogy a 

szavak már mindig a hiányukat, távollétüket jelentik. Vagyis a szavak a dolgok hiányaként határozódnak meg, 

lévinasi összefüggésbe helyezve: a szó önmaga hiteltelenítése a távollevő megjelenítésének gesztusában. 
40

 Watzlawick, P. – Beavin, J. A. – Jackson, D. D.: A kommunikáció két axiómája. In Horányi Özséb 

(szerk.): Kommunikáció I. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó 1977, 67–70. Az érvelés lényege, hogy a 

viselkedésünk már kommunikáció, ezért a csendnek is üzenetértéke van. 
41

 Bár a Nyelv és közelség c. tanulmány bevezető részében elhangzott kritika a szemléletváltás ellenére 

megismételhető itt is. A beszély abszolútumra való törekvésének problémája nem küszöbölődik ki azáltal, hogy 

a beszély már mindig önreflektív mozzanatként is meghatározódik. Ettől még ugyanúgy érvényesnek tekinthető 

az a vád, hogy a saját kudarcait és viszonylagosságát is képes tematizálni, és ezáltal felszámolni. Ha viszont ez 

így van, a szkepticizmus sohasem képes radikálisan megkérdőjelezni önmagát, ami viszont negatív 

következménnyel jár az értelemképződésre nézve is, amennyiben – visszautalva a Nyelv és közelség passzív 

szintézis-elemzésére – csupán az értelem újraképződése gondolható el. 
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visszavonása után a Mondottban feltör és meghatározást nyer? Ha a mondást továbbra is 

meghatározatlannak tekintjük, amennyiben olyan múltként beszélünk róla, amely sohasem 

volt jelen, akkor van-e értelme a meghatározatlan visszavonásáról beszélni, a meghatározatlan 

tagadása vagy visszavonása értékelhető-e pozitívan? 

A fenti kérdések megválaszolása több lépésben valósulhat meg és a nyomnak az 

érzékire, illetve a végtelenre való visszautalásának vizsgálatát igényli. Viszont a Peperzak 

által megfogalmazott érv már azt megelőzően kiküszöbölhető, hogy az érzéki versus végtelen 

kérdését a nyomproblematika vonatkozásában tárgyalnánk. A szkepticizmus példa 

értelmezése és a Mondás–Mondott viszonyra való egyoldalú alkalmazása – mivel csupán a 

beszély felől gondolta el a viszonyt – során annyira leegyszerűsíti a lévinasi felvetést, hogy 

szigorú értelemben a szkepticizmusnak mint gondolati alakzatnak a lehetőségéről sem 

beszélhetünk már. E gondolati alakzat példaértékét Lévinas számára az biztosította, hogy a 

különböző szinteket elválasztó feloldhatatlan hiátusra mutatott rá – lévén, hogy a 

szkepticizmus mindig túlmutat azon, amit radikálisan kétely alá von. Peperzak érvében ez a 

lehetőség kérdőjeleződik meg, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a szkepticizmus periodikus 

visszatérése mellett ez a feltevés a másodikként idézett szövegrész zárógondolatában is 

megerősítést nyer, konkrétan abban, hogy a szkepticizmusban mint gondolati mozgásban 

mutatkozik meg az, hogy az értelem strukturáltsága már mindig korlátozást feltételez. 

Átfogalmazva: a szkepticizmus példaértéke nem egyszerűen abban jelölhető meg, hogy 

önmagát is radikális kétely alá vonja, hanem abban, hogy ezáltal egy olyan határfelületre 

hívja fel a figyelmet, amelyet az értelem sohasem számolhat fel, és amelyik a beszély 

abszolutizálási törekvésének folyamatosan ellenáll. Ebből következően viszont joggal 

állítható, hogy nem csupán a Mondás, hanem a Mondott vonatkozásában is 

megkérdőjelezhető a Peperzak által megfogalmazott felvetés, amennyiben indokolatlanul 

korlátozza a beszély lehetőségeit is. Ha a szkepticizmus – meghatározása szerint – radikális 

kétely alá vonja önmagát is, és ily módon az ön-megkérdőjelezés aktusában már mindig túllép 

azokon a lehetőségeken, amelyeket a hagyományos filozófia és a logika eszköztára 

biztosítanak számára, vagy másként fogalmazva, ha a mondott már mindig önreflexív 

vonatkozással bír, még abban az esetben is, ha végül ezt semlegesíti vagy kiiktatja a 

tematizáció révén, akkor ebben a gondolati mozgásban egy másik szint jelentkezik, Richir 

találó kifejezésére visszautalva – pislákol. 

 

3.2.2. Érzéki versus Végtelen – fenomenológiai versus etikai meghatározottság 
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A szkepticizmus vonatkozásában már megfogalmazást nyert az a probléma, mely 

szerint nem egyértelmű, hogy vajon a nyomstruktúrában a tiszta érzékire vagy a Végtelenre, 

illetve az Ő-ségre történik visszautalás, mivel e két lehetőség egymással párhuzamosan, akár 

egyazon íráson belül is előfordulhat. Különösen érvényes ez a két főmű között keletkezett 

írások esetében, de akár a második főmű vonatkozásában is, ahol az Arc-problematika 

tárgyalása őrzi ezt a kettősséget. Az eddigi elemzésekben, közvetlen vagy közvetett módon 

többször előtérbe került az, hogy az érzéki, illetve a Végtelenként meghatározott külső 

kérdésének szétválasztása nem feltétlenül járul hozzá a lévinasi gondolatrendszer átláthatóbbá 

tételéhez, a két problematika önkényes elkülönítése sokkal inkább vezet az interpretációs 

lehetőségek elszegényesedéséhez, és olyan felvetések figyelmen kívül hagyásához, amelyek a 

rendszer működése szempontjából lényegesek.
42

 Ugyanakkor viszont e kettősség gyakran 

eredményez kétértelműséget, ami további problémákat von maga után. Mindaddig, amíg a 

nyom egyformán visszautalhat a tiszta érzékire és a Végtelenre, a fenomenológiai 

megközelítés továbbra is meghatározó marad az etikai-metafizikai tárgyalásmód mellett. Ha 

komolyan vesszük azt, hogy Lévinas számára a fenomenológia módszertani szempontból 

mindvégig jelentőséggel bírt,
43

 a továbbiakban meg kell vizsgálnunk azt is, hogy ez 

mennyiben járul hozzá az etikai-metafizikai dimenzió működésének feltárásához. 

Jelentés és értelem című, 1963-ban keletkezett tanulmánya sajátos kiindulópontot 

teremt a fenti kérdés vizsgálatához, amennyiben az Arc, illetve a Másik kérdéskörében 

összekapcsolja a érzéki és a Végtelen problematikáját a nyom kérdésével, és ezáltal a 

nyomstruktúrában mutat rá a fenomenológiai és a metafizikai-etikai megközelítés lényegi 

összefonódására. E kérdésfeltevés szempontjából figyelemre méltó a létproblematikának az 

emberi kultúrák viszonyrendszerébe való belehelyezése és tárgyalása. A lét történetisége 

elválaszthatatlan a kultúra kialakulásától és fordítva. A lét egysége a megértésben és a 

kultúrák oldalirányú kölcsönhatásában mutatkozik meg. Ez viszont elkerülhetetlenné teszi egy 

olyan közös nyelv feltételezését, amely kultúráktól függetlenül határozza meg a jelentéseket, 

                                                 
42

 A szakirodalomban gyakran találkozunk olyan Lévinas-értelmezésekkel, amelyek kizárólag az etikai 

vonatkozást tartják szem előtt, és bár termékenynek bizonyulnak, amennyiben kiindulópontot kínálnak a lévinasi 

etika alkalmazásához úgy az orvosi gyakorlatban, mint a pszichológiában stb., felvetéseinek filozófiai 

relevanciája elsikkad, és a francia filozófus szándékától eltérően gondolatrendszere belesimul abba a filozófiai 

corpusba, amelynek a megkérdőjelezése és továbbgondolási lehetősége motiválta. 
43

 Lévinas értelmezésében a fenomenológiai módszer, amennyiben önmagát is problematizálja, a 

kimondhatatlan területéhez, a külsőhöz, implicite az etikához vezet vissza. Lásd például: „La phénoménologie 

peut suivre le retournement de la thématisation en an-archie dans la description de l‟approche: le langage éthique 

arrive à exprimer le paradoxe où se trouve brusquement jetée la phénoménologie, car l‟éthique, par-delà le 

politique, est au niveau de ce retournement.“ [A megközelítés leírásában a fenomenológia a tematizáció an-

arhiába való visszatérését követheti: az etikai nyelv kifejezi azt a paradoxont, amelyben a fenomenológia 

váratlanul találja magát, mivel az etika, a politikán túl, ennek a visszatérésnek a szintjén helyezkedik el.] – 

Autrement qu’être… Id. kiad. 192. 
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és ezáltal az egyedi nyelvek szerepét felszámolja.  

A lévinasi probléma a kulturális pluralizmus és a lét egysége közötti különbségek 

felszámolásából, figyelmen kívül hagyásából származik. A különbségek kiemelésének és 

fenntartásának elmulasztásából következően a háború és a béke, a beszély és a beszéd közös 

eredetre mutatnak vissza, és – teszem hozzá – már mindig a léttörténetbe beleágyazódva 

értelmezhetők. Viszont ebben a megközelítésben az egymással párhuzamosan működő 

kultúrák a lét sokféle kifejeződéseiként magát a létet rejtik el. Másként fogalmazva: a 

kérdésnek az egyedi nyelvek oldalirányú kapcsolódására való redukálása a jelentésesség 

felszámolásához vezet. Vagyis a nyelvproblematikának a Mondott dimenziójára való 

korlátozása révén a nyelv működése csak és kizárólag Saussure első tételéből, a jel önkényes 

voltából kiindulva érthető meg, ugyanakkor viszont továbbra is magyarázat nélkül marad a 

másik emberrel, illetve egy másik kultúrával szembeni nyitottságunk.
44

 

A Lévinas által javasolt megoldás tulajdonképpen annak a magától értetődőségnek a 

megkérdőjelezését feltételezi, amellyel a pluralitást vagy a sokszínűséget mint a 

gyarmatosítás felszámolásának a megvalósulását határozzuk meg. A szerkezeti 

meghatározottságokon túl az adott struktúrákat fenntartó, működtető, épp ezért a szerkezeti 

kereteket mindig meghaladó dimenzió felmutatásának hátterében tehát az a meggyőződés 

húzódik meg, mely szerint a kulturális rendszerek, amennyiben az egymással való 

kölcsönhatás által határozódnak meg, nem tartalmazhatják a saját előfeltevéseiket, 

pontosabban nem elégségesek a maguk számára.
45

 Úgy gondolom, nem szorul különösebb 
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 Lásd: „Egy francia csakugyan megtanulhat kínaiul, s így átléphet egy másik kultúrába, egy 

eszperantó közvetítése nélkül, mely az általa közvetített mindkét nyelvet meghamisítaná. Ebben az eshetőségben 

azonban elkerüli a figyelmünket, hogy francia emberünknek szüksége van valamiféle irányultságra, amitől 

éppenséggel kedvet kap a kínai nyelv megtanulására, ahelyett, hogy barbárnak (a nyelv igazi erényeivel nem 

rendelkezőnek) minősítené; ami miatt a beszédet választja a háború helyett. Úgy gondolkodunk, mintha a 

kultúrák egyenértékűsége, sokszínűségük felfedezése, gazdagságuk elismerése nem volna maga is valamilyen – 

az egész emberiséget meghatározó – irányultságnak vagy a többértelműségtől mentes értelemnek az eredménye. 

Mintha a kultúrák burjánzása mindig is a dekolonizáció korában gyökerezett volna, mintha a meg nem értés, a 

háború és a hódítás nem fakadhatna ugyanilyen természetességgel a lét sokféle kifejeződésének – számos 

kapcsolódásának (assemblages) vagy elrendeződésének – egymásmellettiségéből, amelyeket a különböző 

civilizációkban magára ölt. Mintha a békés egymás mellett élés nem éppen azt feltételezné, hogy a létben 

kirajzolódó irányultság a létet egyszeri értelemmel ruházza fel. Vajon nem kellene-e különbséget tennünk 

egyfelől a kulturális pluralizmusokban adott jelentések, másfelől a lét értelme, irányultsága és egysége mint 

elsőrendű esemény között, amelybe a gondolkodás minden egyéb eljárása és a lét egész történeti élete 

ágyazódik? Vajon a kulturális jelentések valamiféle összességekként merülnek fel az adottak szétszórtságában? 

Vajon nem egy olyan valakivel – a másikkal – folytatott párbeszédben tesznek szert jelentésre, aki önmagánál 

fogva rendelkezik jelentéssel? Ezek az eredeti jelentések vezérelnék a lét összeszedődéseit; nem ezek a – 

bármiféle – kapcsolódások hoznák létre eleve minden párbeszéden kívül a jelentéseket. Vajon a jelentések nem 
igényelnek-e egy olyan egyszeri értelmet, amelytől jelentésességüket nyerik?“ – Jelentés és értelem. Id. kiad. 57–

58. 
45

 Érdekes, hogy Lévinas itt látszólag Merleau-Ponty-val vitázik, pontosabban az oldalirányú 

kapcsolódások elégtelenségére mutat rá, amennyiben az oldalirányúság már mindig horizontális viszonyként 

értelmezett. Ennek ellenére úgy gondolom, mind a kérdésfelvetés, mind az elemzés szintjén jóval több a 
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bizonyításra az, hogy a Teljesség és végtelenből már ismert Vágy-struktúra helyeződik át és 

érvényesül ebben az új kontextusban. Ennek ellenére a Jelentés és értelem c. tanulmányban 

megjelenített problematika mégsem egyszerűsíthető az első főmű kérdésfelvetésére. A 

jelentésesség kérdésének a kultúrák kölcsönös áthatása kontextusában való tárgyalása az 

érzéki versus Végtelen problémakörének egy nagyon sajátos vonatkozását emeli ki. A két 

főmű bár különböző módon, de az érzéki vagy a test kérdéskörét másodlagosnak tekinti és 

végső soron feloldja a Végtelen problematikájában. Korántsem olyan egyértelmű ez az 1963-

ban keletkezett tanulmány esetében, ahol a kultúrák oldalirányú kölcsönviszonyát és 

egymásra való nyitottságát meghatározó Másikhoz való viszony mint jelentésesség már 

mindig az oldalirányú kapcsolódások hálózatában is értelmeződik, anélkül viszont, hogy 

ebben az értelmezésben kimerülne. Másként fogalmazva: a jelentésesség jelentkezése a jelek 

szövevényében történik meg, mégpedig oly módon, hogy egyszerre idézi elő a kulturális 

jelentések széthullását, egyértelműségének elvesztését, és a távollevő eredendőre való 

visszautalás által a lét összeszedődését. Vagyis a tudás ellenében az etikai viszony 

kiteljesedését és a beszéd lehetőségét.  

Ebben a megközelítésben az érzéki kettős szerepet tölt be: egyrészt a mondás 

feltörésének lehetősége a mondottban, ezzel egyszerre viszont a mondás visszavonásának a 

megnyilvánulása is. Az érzéki maga is egy felsejlő-eltűnő vagy – a szóösszevonás 

lehetőségével élve – egyszerűen el/ő/tűnő felület, amely a Mondás dimenziójának vázlatos 

leírásából ismert kettős mozgás által írható le. A távollévő, pontosabban a megjeleníthetetlen 

múlt vagy a múlt, amely sohasem volt jelen az érzéki ambivalenciájában ad hírt magáról, 

mégpedig a nyom leírásából ismert módon, vagyis – jelen helyzetre alkalmazva – a híradás 

lehetőségének felfüggesztése által. 

                                                                                                                                                         
hasonlóság, mint amennyit Lévinas bármikor is hajlandó lett volna elismerni. Merleau-Ponty-nak a képiségről, a 

festményekről készült fenomenológiai leírásai elegendő anyagot szolgáltatnak a fenti megállapítás belátásához. 

Mindazonáltal nem feledkezhetünk meg arról a különbségről sem, amely a két megoldási lehetőséget 

meghatározza. Mindaddig, amíg Merleau-Ponty számára az oldalirányú kölcsönviszonyok működése olyan 

jelentés felbukkanásának feltétele, amely felülírja a horizontálisan megvalósuló kapcsolódásokat, ugyanakkor 

ezek kontextusában értelmezett, addig – képletesen fogalmazva – Lévinast elvakítja az etikai felvetéshez való 

túlzott ragaszkodása. Az előző felismerésben rejlő lehetőségeket végső soron elvéti, megkerülve az érzékinek a 

jelentésesség vonatkozásában való problematizálását. Lásd: „L‟essentiel est que, dans un cas comme dans l‟autre 

[le cas de la peinture moderne, respectivement celle classique], jamais l‟universalité du tableau ne résulte des 

rapports numériques qu‟il peut contenir, jamais la communication du peintre à nous ne se fonde sur l‟objectivité 

prosaïque, et que toujours la constellation des signes nous guide vers une signification qui n‟était nulle part avant 

elle. 

Or ces remarques sont applicables au langage.“  

[A lényeg, hogy úgy az egyik, mint a másik esetben a kép egyetemessége sohasem az általa tartalmazott 

számbeli viszonyokból származik, a festő nekünk szóló üzenete sohasem alapul a prózai objektivitáson, és hogy 

a jelek elrendeződése mindig egy olyan jelentés felé irányít minket, amely előtte sehol nem létezett. 

Márpedig ezek az észrevételek alkalmazhatók a nyelvre.] – Merleau-Ponty, Maurice: La prose du 

monde. Gallimard, Paris, 1999. 211. 
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„A nyom nem olyan jel, mint a többi. De a jel szerepét eljátszva 

tekinthető jelnek. A nyomozó árulkodó jelként vizsgál meg mindent, ami a 

bűncselekmény helyszínén a tettes szándékos vagy nem-szándékos művére 

utalhat; (…) Minden valamilyen rendbe vagy világba tagozódik, amelyben 

minden dolog feltárja a másikat, vagy annak függvényében tárulkozik fel. Ám 

még ha jelnek tekintjük is a nyomot, más jelekhez képest van egy kivételes 

tulajdonsága: a nyom a jel intencionáltságán kívül, minden őt megcélzó terven 

kívül jelent. Amikor pénzügyleteink során »csekkel fizetünk«, hogy a 

kifizetésnek nyoma maradjon, ez a nyom a világ rendjébe íródik bele. Ezzel 

szemben az autentikus nyom éppen hogy kizökkenti a világ rendjét, mintegy 

»felülnyomásként« jelentkezik. Az eredeti jelentésesség az ujjlenyomatban 

rajzolódik ki, amelyet példának okáért egy tökéletes bűntény elkövetője 

pontosan akkor hagy a színhelyen, amikor el akarja tüntetni a nyomait. Aki a 

nyomok eltüntetésével hagy nyomot, semmit nem akart kifejezni vagy 

megvalósítani az általa hagyott nyomokkal. Mégis jóvátehetetlenül 

kizökkentette a rendet. Mert abszolút értelemben elmúlt.“
46

 

illetve 

„A tapintás mindenesetre így szomszédos marad, megérinti, amit nem 

érint meg, nem érinti meg, [illetve] tartózkodik attól, hogy megérintse azt, amit 

megérint, és egy önmegtartóztatásban, amely saját vágyában és szükségletében 

visszatartja, egy tiltásban, amely valójában az étvágyát képezi, megeszi 

anélkül, hogy megenné azt, amivel táplálkozik, tapintja, anélkül, hogy 

tapintaná azt, amit megművel, növel, nevel, szelídít (trephein).“
47

 

 

Önkényesnek tűnhet e két szövegrész egymás mellé helyezése, ennek ellenére úgy 

vélem, a lévinasi szövegrésznek a Derrida felvetése irányából megvalósuló olvasata az érzéki 

és a Végtelen kérdéskörének egy, a szubjektum vagy a nyomozó felőli megvilágításához kínál 

támpontokat, lehetővé téve a nyom problematika érzéki vonatkozásainak kiemelését, illetve 

összekapcsolását a korai írásokból ismert és ismertetett felvetésekkel. A Derridától idézett 

                                                 
46

 Lévinas: Jelentés és értelem. Id. kiad. 75. 
47

 „Le toucher en tout cas reste ainsi limitrophe, il touche ce qu‟il ne touche pas, il ne touche pas, il 

s’abstient de toucher à ce qu‟il touche et, dans une abstinence qui le retient au cœur de son désir et de son 

besoin, dans une inhibition qui constitue en vérité son appétit, il mange sans manger ce don‟t il se nourrit, 

touchant, sans y toucher, ce qu‟il vient à cultiver, élever, éduquer, dresser (trephein).“ – Derrida, Jacques: Le 

toucher, Jean-Luc Nancy. Galilée, Paris, 2000. 
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szövegrészben az érzéki el/ő/tűnő
48

 felületén jelzett kettős mozgás jut főszerephez, 

kihangsúlyozva annak mindenkori rögzítetlenségét és tényleges rögzíthetetlenségét, valamint 

paradox módon épp ezáltali megvalósulását. Tapintani anélkül, hogy tapintanánk, vagyis 

tapintani anélkül, hogy tudnánk azt, amit tapintunk, hogy kisajátítanánk azt, ugyanakkor 

ezáltal már kisajátítani azt, amit sohasem sajátíthatunk ki – ebben rejlik az érzéki 

ambivalenciája. Az érzéki nyomot hagy rajtunk, anélkül, hogy e nyomot hagyás tudatossá 

válna bennünk, és csak az érzéki visszavonásának, eltűnésének árán válhat tudatossá bennünk. 

Az eltüntetett nyom példájának zsenialitása nem abban jelölhető meg, hogy a nyomok 

eltüntetése közben hagyott ujjlenyomatok bűnjelként maradnak hátra, hanem abban, hogy 

mindenféle szándékoltság híján vannak. Következésképpen olyan jelekként határozódnak 

meg, amelyek esetében – az intencionáltság hiányában – éppen a jel mivolt függesztődik fel, 

és azáltal tölthetik be a jel szerepét, hogy nem utalnak semmire, vagy – ami a nyom 

meghatározását szem előtt tartva ugyanazt jelenti – a bűnjel visszavonását, sajátos értelemben 

a sohasem jelen lévőt és a sohasem jelként funkcionálót teszik nyilvánvalóvá. 

A nyomnak tulajdonított kettős értelem, vagyis a visszavont nyom és a visszavonás 

folyamán keletkező nyom, amely sohasem utal arra, ami végérvényesen visszavonódott, 

hanem csak és kizárólag a visszavonás aktusára, a Derrida leírásából ísmert módon tapad 

össze, illetve födi el egymást. Az, hogy ennek ellenére mégis az értelmezés játékterében 

marad, éppen az ambivalenciájának tulajdonítható, és erre főként a tapintás példa világít rá: 

lehetetlen tapintani, de lehetetlen nem tapintani is. Lehetetlen nem venni tudomást a 

tapintásról, ugyanakkor az ellenkezője is az. A szándékolt érintés elvéti azt, amit érinteni 

kíván, miközben a minden intencionáltságot nélkülőző tapintásban a tapintott úgy válik 

jelenvalóvá, hogy jelenvalósága túlmutat annak a jelenlétén, aki tapint. Kezem akkor tapint, 

amikor én magam nem vagyok jelen a tapintás aktusában.
49

 És ugyanez mondható el a nyom 

kitüntetett példájaként felhozott ujjlenyomat esetében is. A nyomban visszavont nyom a 

visszavonás gesztusa által beleíródik abba a kontextusba, amelynek a kontextus voltát 

                                                 
48

 Az „el/ő/tűnés“-ben az eltűnés-előtűnés játékát vontam egybe, a szóösszevonással jelezve, hogy itt 

nem valamifajta ritmikusság a meghatározó, hanem a váratlanság, amellyel az előtűnő megakasztja a ritmust. Ha 

beszélhetünk is ritmusról, ez csak és kizárólag az el/ő/tűnés velejárója. 
49

 Egy, a második főmű után keletkezett tanulmányában ennek a fordítottjára mutat rá Lévinas a tudat 

vonatkozásában: „A tudat már szakított ezzel az érdek-telenséggel [dés-intéressement]: a Maga azonossága, a lét 

jelenléte, a jelenlét jelenléte. A tudatot tehát a jelenlét hangsúlyossága felől kell elgondolnunk. A jelenlét csak 

mint a tudatnak önmagához való visszatérése lehetséges – kívül az alváson…“ – Lévinas, E.: Isten és a filozófia. 

In uő: Nyelv és közelség. Id. kiad. 141–164. 145. Jelen lenni valaminél már mindig a tudat éberségét feltételezi. 

A tapintás, illetve a nyom kérdése ily módon a korai írásokból ismert álmatlanság problémaköréhez vezet vissza, 

amennyiben ez az az állapot, ahol a tapintó jelenléte teljes mértékben figyelmen kívül marad. „Az álmatlanság 

formalitása formálisabb bármilyen meghatározó, határt szabó, vagy önmagába záró formánál, formális 

értelemben formálisabb a jelenlétbe, az essebe záró, azaz tartalommal telítődő formánál.“ – uo. 
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érvényteleníteni kívánta. Másként fogalmazva, beleíródik a jelek azon szövevényébe, 

amelynek az interpretációs lehetőségeit látszólag felszámolta, ám paradox módon épp ezáltal 

biztosította azt.
50

 

A nyom a másként mint lenni vagy az érdektelenség (désinteressement) dimenziójába 

vezet vissza, a levés köréből való kilépés lehetősége. Mint ilyen elválaszthatatlan a Másik 

vagy a Végtelen kérdéskörétől. Az, hogy a nyom minden szándékoltság híján van, nem 

csupán a tiszta érzékihez való viszonyulás módjára nézve meghatározó, hanem ezzel 

egyszerre a Végtelennel való viszony módozatára is rámutat. Gondoljunk arra, hogy a 

Teljesség és végtelenben a Végtelen-problematikával kapcsolatban felmerülő nehézséget a 

nyugati filozófiában uralkodó kisajátító tendencia képezte, melynek következtében a 

fogalmilag nem kisajátítható Végtelen is meghatározást nyert. Ily módon a nyugati filozófia 

csak azáltal tudott és tud számot vetni a Végtelennel, amennyiben felszámolja, megszünteti 

azt. Már az első főműben a Végtelen tartalmatlan volta, puszta formalitása hangsúlyozódott 

ki, mely a nyom kérdésköre által további megerősítést nyert. A pusztán a visszavonás 

aktusára utaló nyom azáltal, hogy semmilyen konkrét meghatározottsággal nem bír, és 

semmilyen konkrét tartalom nem tárul fel benne, egy olyan alakzatot képez, amely bár 

beleíródik a jelek rendszerébe (és – miként azt Lévinas is lehetségesnek tartja – akár jelnek is 

tekinthetjük), ám ezáltal megbontja annak rendezettségét. A nyom visszavonásaként 

megjelenő nyom ily módon a szkepticizmus gondolati alakzatában megmutatkozó kettős 

mozgás mintájára gondolható el. 

A nyom puszta formalitása egyszerre utal a tiszta érzékire és a Végtelenre, az utalás 

módja mégis különböző. Mindaddig, amíg a meghatározatlanul hagyott érzékire való utalás a 

levés meghaladásának lehetőségén túl arra is rámutat, hogy a lenniből való kilépés mindenkor 

feltételezi a lenni struktúráját, akárcsak a rend megbontása a rendet, a Végtelenre való 

visszautalás esetében ez korántsem egyértelmű. Egyrészt lehetséges egy olyan értelmezés, 

mely szerint a Végtelen problematikája az érzékivel való összefonódása révén jeleníthető 

meg, ebben a megközelítésben a Végtelen kérdése az első főmű vonatkozásában már elemzés 

tárgyává tett testproblematikára redukálódik. Másrészt viszont a második főmű irányából 

megalapozható egy olyan interpretáció is, mely a Végtelennek a tisztán etikai vonatkozását 

tartva szem előtt, a sohasem jelenlévő múlt parancsolatát közvetíti, és a másikért való 

felelősségre szólít fel az egyéni szabadság ellenében.
51

 Ha az első értelmezési irány továbbra 

                                                 
50

 Amennyiben az értelmezés a jelentések rögzítettségének tagadása, és az értelemképződés lehetősége. 
51

 Annak ellenére, hogy már a bevezető részben jeleztem, a dolgozatban nem fogok Lévinas 

gondolatainak a zsidó gyökereivel foglalkozni, most mégis Catherine Chalier „Levinas and the Hebraic 
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is a lévinasi értelemben használt fenomenológiai módszert feltételezi,
52

 és a sajátos etikából 

vagy a Mondás–Mondott viszonyból kiindulva megfogalmazódó problémafelvetések az 

előzőekben bemutatott nyelvfenomenológia felvetéseivel egybeesnek, úgy tűnik, a második 

értelmezési lehetőség már a tágan értelmezett fenomenológiát is meghaladandónak, illetve 

meghaladhatónak tekinti.
53

 Ebben az esetben viszont további elemzésre szorul az, hogy e 

második értelemben körvonalazódó etikai nyelv hogyan működik, másként fogalmazva a 

Mondott nélküli Mondás, a minden viszonyt megelőző hogyan nyilvánul meg, 

megnyilvánulhat-e egyáltalán. 

 

 

3.3. A diakrónia 

 

A Mondás–Mondott viszony elemzésének egyik lényeges pontját a diakrónia kérdése, 

és ennek összefüggésében körvonalazódó új időfelfogás képezi. A tudat konstitutív 

tevékenységéből kiinduló filozófiákkal – kitüntetett módon a fenomenológiával – szemben 

gyakran megfogalmazódik Lévinas részéről az a vád, mely szerint a kezdet, illetve az eredet 

problémáját félreismerték, és reduktív módon az intencionális tudat tevékenységétől, 

alapvetően a szubjektivitás kérdésétől tették függővé. Miként azt az előző részt lezáró 

bekezdésben jeleztem, a második főmű elemzései ennek a kérdéskörnek a kettős 

megközelítését teszik lehetővé. Egyrészt beszélhetünk a már az első tanulmányok kapcsán 

említett, a jelentésesség kérdéséhez kapcsolódó születés-problematikáról, illetve ehhez 

kapcsolódóan a Teljesség és végtelen vonatkozásában körvonalazott test kérdéséről, amely a 

jelentésességre való rákérdezés lehetőségfeltételét képezi. Ily módon a kezdet kérdését a 

                                                                                                                                                         
Tradition“ c. tanulmányára hivatkoznék (in Adriaan T. Peperzak (ed.): Ethics as First Philosophy. The 

Significance of Emmanuel Levinas for Philosophy, Literature and Religion. Routledge, New York – London, 
1995. 3–12.), ahol a szerző a lévinasi felelősség problematika bibliai eredetét vizsgálja, és Lévinas által is 

kommentált szöveghelyeket elemezve e sajátos etika vallási–hitbeli meghatározottságaira mutat rá. Lásd ehhez 

Lévinas Humnisme de l’autre homme c. írásának előszavát (Livre de Poche, Paris, 2000. 7–13.). A zsidó vallási 

hagyomány értelmében a teremtővel, illetve a másikkal való viszony sohasem választható szét. Vagyis a 

teremtővel való viszony a másikért való felelősségben teljesedik be, Chalier nyomán a babilóniai Talmudot 

idézve: „Minden zsidó felelős egymásért“ – Chalier: i. m. 9. A másikért való felelősség magába a teremtésbe van 

belekódolva. 
52

 Gondolok itt a fenomenológia fenomenológiájára, amely a fenomenológia határainak a saját 

módszerével történő problematizálását tekinti feladatának, ily módon az el(ő)tűnés vagy a richiri pislogás, vagy a 

harmadfokú passzív szintézisek és az értelemképződés folyamatos megújulásának lehetőségére mutat rá. 
53

 „Ha tehát a nyom jelentésessége abban áll, hogy megjelenítés nélkül jelent, és az ő-séggel személyes 

és etikai jellegű viszonyt teremt, mely kötelezettség, nem pedig felfedés; ha következésképpen a nyom nem része 

a fenomenológiának, azaz a tűnés és az ellepleződés megértésének, akkor legalábbis másik úton közelíthetjük 

meg, úgy, hogy ezt a jelentésességet az általa megszakított fenomenológiából kiindulva helyezzük el.“ – 

Lévinas: Jelentés és értelem. Id. kiad. 75. 
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jelentésadódással, mint teljességgel új és nem megelőlegezett, meglepő, és ezáltal minden 

rögzítettséget vagy rendszert széttörő értelem adódásával, valamint az erre való rákérdezés 

lehetőségével azonosíthatjuk. Másrészt felmerül a minden kezdetet megelőző, tulajdonképpen 

kezdet nélküli eredet kérdése, mely hangsúlyosan a Mondott nélküli Mondás 

problematikájában jelentkezik, emellett a minden múltat megelőző vagy az emlékezet nélküli 

múlt filozófiai kérdését, illetve magának a filozófiai kérdezésnek a kérdését vonja maga után.  

A filozófiai kérdezés kérdésessé tétele a filozófiát uraló mi-re irányuló kérdés 

középpontiságának felszámolását célozza meg, egyben a lévinasi mű értelmezési kereteit is 

átszabja:  

 

„De a kérdés Kérdése sokkal radikálisabb [mint a mi kérdése]. Miért 

válik a kutatás maga kérdésessé? Hogyan történik az, hogy a mi?, amely eleve 

alámerül a létbe azért, hogy jobban megnyíljon, kéréssé és könyörgéssé válik, 

egy – az adott »kommunikációjába« belehelyezkedő – sajátos nyelvvé, egy 

valakihez való folyamodásra való felszólítássá, a másikhoz intézett 

segítséggé?”  

Illetve kimondott válasz helyett a továbbiakkal folytatja:  

„Egy mindent megelőző múlt – egy olyan múlt, amely sohasem volt 

jelen, és amelynek az an-archikus ősisége [antiquité] sohasem »vetett be a 

játékba« kétszínűséget/elleplezéseket és megnyilvánulásokat – egy múlt, 

amely jelentésének a mássága leírásra vár – azon túl a lét megnyilvánulását 

jelenti, amely megnyilvánulás ily módon csak mint a jelentő jelentés egyik 

mozzanata juttatható kifejezésre. A megnyilvánulás progresszivitásával 

kapcsolatban a fentiekben tollvégre akadt dia-króniában az Ugyanazt és a 

Másikat elválasztó távolságot sejthetjük, azt a távolságot, amely a 

megnyilvánulásban tükröződik.”
54

 

 

Itt válik lehetővé az eddigiek során többször jelzett, és az előző alfejezetben tematizált, 

a nyelv és az etika viszonyának a fenomenális és a nem-fenomenális viszonyaként való 
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„Un passé plus ancien que tout présent – un passé qui jamais ne fut présent et dont l’antiquité an-

archique n’a jamais «donné dans le jeu» de dissimulations et de manifestations – un passé dont la signification 

autre reste à décrire – signifie par-delà la manifestation de l’être laquelle ne traduirait ainsi qu’un moment de 

cette signifiante signification. On peut soupçonner dans la dia-chronie qui nous est venue sous la plume plus 

haut, à propos de la progressivité de la manifestation, l’intervalle qui sépare le Même de l’Autre, l’intervalle qui 
se reflète dans la manifestation.” Lévinas: Autrement qu’être… Id. kiad. 45–46. 
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értelmezése melletti érvelés. Röviden, a fentebb idézettek fényében a második főmű, ahhoz, 

hogy a szerző filozófia-felfogásához hűséges maradhasson, vagyis a megnyilvánuláson túlira 

irányíthassa a figyelmet, valamint a filozófiát magát ebből az irányból problematizálhassa, 

nem lehet más, mint a Mondotton túli Mondás kérdéskörének a (fenomenológiai) leírása, 

amely egybeesik az etikai viszony leírásával.
55

  

 

3.3.1. Az etikai nyelv: test – beszéd – tett? 

 

Többször szó volt már arról, hogy az etikai nyelvvel szemben leggyakrabban felhozott 

érv e nyelv működését vonja kétségbe, és ebből az irányból a beszéd lehetőségét is 

megkérdőjelezi, amennyiben a teljesség biztonságából kiszólított szubjektivitás abszolút 

passzivitása a válaszadó képesség felfüggesztését is maga után vonja. A rend megtörése a 

nyelvi jelentések rögzítettségének a megszakítása is egyben, egy olyan állapot, amely értelem 

előttiként, illetve értelem nélküliként jellemezhető, a beszélő szubjektum szemszögéből 

tekintve a beszédképtelenség állapotaként jelenik meg. Egy ilyen típusú ellenvetés nagyon 

egyszerűen kiküszöbölhető azáltal, hogy rámutatunk arra: a fenti érv a hagyományos 

filozófiai argumentáció logikáját követi, és a meghaladni kívánt tudatfilozófiák kontextusában 

értelmezhető. Ahhoz viszont, hogy ez a válasz megalapozottá váljon, a nyelv tisztán negatív 

meghatározottsága ellenében (beszédképtelenség, értelem nélküliség) ki kell emelni annak 

pozitív vonatkozását is, vagyis azt, hogy a Lévinas által végrehajtott radikális epoché hogyan 

tekinthető mégis a beszéd lehetőségfeltételének.  

Megtévesztő az epoché kifejezés használata, mivel azt a látszatot kelti, mintha ezzel 

összefüggésben az epochét végrehajtó szubjektivitásról is beszélhetnénk. Ezért is tartottam 

szükségesnek a radikális minősítés kiegészítéssel jelezni, hogy itt a fenomenológiai 

megközelítéstől eltérő értelemmel fordul elő ez a terminus. Már a korai írások, főként a De 

l’existence à l’existant esetében világossá vált, hogy az epoché kiterjesztett értelemben 

használatos, amennyiben magának a gondolkodó szubjektumnak a felfüggesztését jelenti. A 
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 Az etikai viszonynak minden más viszonnyal (például a La réalité et son ombre c. tanulmány kapcsán 

vázolt esztétikai viszonnyal) szembeni kitüntetettségét az biztosítja, hogy a Másikkal való viszony nem csupán 

ráirányítja a figyelmet a léten túlira, ezáltal kiszólítva a szubjektumot a legsajátabb bensőségességéből, hanem 

egyszersmind kizárja annak a lehetőségét, hogy e viszonyból kilépjünk. Egy lenyűgöző színházi előadás, egy 

koncert előbb-utóbb végetér, a játék megszűnése pedig a viszony felszámolását vonja maga után, esetlegesen 

átadva helyét egy, az esztétikai viszonyt megcsaló, eltorzító gondolati vagy tudatos viszonyulásnak. Ezzel 

szemben az etikai viszony csak a Másik halálával szűnhet meg, ki van zárva a Másikhoz való intencionális 

viszonyulás lehetősége. 
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második főmű ennél talányosabban fogalmaz: – Lévinast parafrazálva – az epoché a léten 

túlinak a lélegzetét visszatartó Mondásban megvalósuló mondottja, a szellem felfüggesztése, 

mint annak utolsó lehetősége határozódik meg.
56

  

Eltekintve a szövegkörnyezettől, induljunk ki a megidézett fiziológiai jelenségből: a 

lélegzet visszatartása vagy a kilégzés–belégzés szabályos egymásutániságának megszakítása 

eszméletvesztéshez, implicite az egoitás megszűnéséhez vezet. Ez az állapot már a negyvenes 

évek második felében keletkezett írásokban, konkrétan a személytelen lét leírásában 

főszerephez jutott. Lényegileg más megközelítésben, de a Másikkal való viszony, illetve a 

beszéd megvalósulásában is jelentőséggel bír, amennyiben összekapcsolható azzal a 

traumával, amelyet a Másikkal való szembesülés vált ki.
57

 Nem szorul különösebb 

magyarázatra a korai írásokban és az első főműben érvényesített megközelítés közötti 

különbségtétel, elegendő arra gondolni, hogy miközben az első esetben a személytelen lét 

végső soron a teljes értelemvesztés általi állandó veszélyeztetettséget jelentette, addig a 

Teljesség és végtelen esetében a Másikkal való szemtőlszembeniség éppenséggel az 

értelemképződés lehetősége, a beszéd megvalósulásának feltétele.  

A második főmű ehhez képest zavarbaejtő újdonsággal szolgál. Bár Lévinas 

nyelvezete több szempontból terheltnek mondható, értem ez alatt azt, hogy filozófiai 

terminusoknak a hagyomány által rögzített értelmét gyakran metaforák segítségével lazítja 

fel, ezáltal időnként megnehezítve az értelmezést, emellett a hiányos mondatszerkesztés is 

olyan eszköznek bizonyul nála, amely az értelemképződés folyamatát jeleníti meg – ennek 

ellenére a legkevésbé sem indokolt azt állítani, hogy fogalomhasználatát illetően pontatlan 

lenne. Éppen ezért meglepő a „szellem“ fogalmának a felbukkanása, mégpedig egy olyan 

szövegkörnyezetben, amely bár lehetőséget kínál e terminus meghatározására, úgy vélem, 

ezzel egyszerre fel is számolja a felkínált lehetőséget. Kétségtelen, hogy a szellem önmaga 

általi felfüggesztése a gondolkodó tudat önmaga általi zárójelbe tétele mintájára megy végbe, 

és ennyiben a korai írások problematikáját idézi.
58

 Csakhogy az epochénak a Mondással 
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 Lásd az eredetiben: „Cet au-delà se dit – et se traduit dans le discours – par un Dire essoufflé ou 

retenant son souffle, l‟extrême possibilité de l‟esprit, son époché même, par laquelle il dit avant de se reposer en 

son propre thème et de s‟y laisser absorber par l‟essence.“ [Ez a túli egy kifulladt vagy lélegzetét visszatartó 

Mondás által mondódik – és jut kifejezésre a diskurzusban, [amely mondása szellem végső lehetősége, epochéja, 

mely által azt megelőzően mond, hogy visszahelyezkedne saját tárgyába és hagyná, hogy ott a lényeg magába 

szívja.] – Lévinas: Autrement qu’être… Id. kiad. 30. 
57

 Egy trauma elszenvedése minden esetben légzési zavarral jár együtt. A legenyhébb kifejezés ennek az 

állapotnak a visszaadására az „elakadt a lélegzete“ szintagma, amely egyébként olyan állapotok leírásánál is 

előfordul, amikor valami csodálatba ejt. A légzés kimaradása a léten túli létbe való betörésének, a totalitás 

összezavarásának és ezt követő visszarendeződésének plasztikus leírását biztosítja. 
58

 Gondoljunk a De l’existence à l’existant előszavából már idézett részre, amely a tudat 

felfüggesztésének legegyértelműbb megfogalmazása. 
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azonosítható szellem
59

 vonatkozásában való érvényesítése, ha a tudat felfüggesztésével való 

analógia mentén gondoljuk el, nem vezet a tudat meghaladására irányuló törekvésnek 

egyszerűen a Másik, vagyis egy másik tudat vonatkozásában való alkalmazásához? A szellem 

önmagán végrehajtott epochéja esetében nem a Másik tudatának zárójelbe tételéről van szó?
60

 

A kétértelműséget a szellemmel azonosított Mondás meghatározásában kell keresünk. 

Az előző elemzések alapján magától értetődőnek tűnt az, hogy a Mondás a Másik által jut 

kifejeződésre, vagyis a Másik közvetítésével válik mondottá, amennyiben a feleletre való 

felszólítás már mindig a Másik irányából érkezik. Ha a nyelvfenomenológiai megközelítést a 

továbbiakban is érvényesíteni kívánjuk, meg kell maradnunk a fenti álláspont mellett, hiszen a 

szimbolikus institúció eredményeként rögzült és megmerevedett értelem kibillentésére 

egyetlen lehetőségként még mindig a Másikkal való szemtől szemben viszonya kínálkozik.
61

 

Ebben az értelmezésben viszont ismételten ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy a nyelv 

meghaladása a Mondásban már mindig feltételezi a meghaladni kívánt nyelvet, amely a 

sohasem jelenlévő múlt nyomát őrzi. A Mondás és Mondott viszonya a szövegben, 

pontosabban a szöveg felületén határozódik meg újra és újra, ezáltal a szöveg mint az 

értelemrögzítés és az értelemképződés terepe, valamint összefonódásának lehetősége 

érvényesül. Erre hívja fel a figyelmet Derrida a már – igaz csak egy lábjegyzet erejéig – 

idézett En ce moment même dans cette ouvrage me voici c. tanulmányában, ahol a problémát 

a következőképpen összegzi: 

 

„Nem egyszerűen a nyelv és a nyelvi normák áthágásáról, egyszerű 
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 A szellem epochéja és végső lehetősége a kifulladt Mondás általi kifejeződés. Néhány oldallal 

korábban így fogalmaz: „Et il faut dès maintenant se demander si cet essoufflement ou cette retenue [de l„esprit] 

n‟est pas l‟extrême possibilité de l‟Esprit porteur d‟un sens d‟au-delà de l‟Essence.“ [És mostantól fogva rá kell 

kérdeznünk arra, hogy ez a kifulladás vagy a lélegzet visszatartása nem-e egy Lényegen túli értelmet hordozó 

Szellem végső lehetősége.] – Lévinas: Autrement qu’être… Id. kiad. 16. E két rész egybevetése alapján 

egyértelmű a szellem és a mondás fogalmának az azonosítása. 
60

 A kérdés más szempontból is izgalmas: az első részben, az il y a két értelmének 

megkülönböztetésekor idéztem a Burggraeve-vel folytatott levelezésből Lévinasnak azt az állítását, mely szerint 

a korai írások és az első főmű között az alapvető különbség éppen abban érhető tetten, hogy amíg a negyvenes 

években keletkezett tanulmányokban az il y a által kiváltott borzadály, a szubjektivitás állandó veszélyeztetettség 

érzése végső soron nem oldható fel, addig a Teljesség és végtelenben végrehajtott etikai fordulat által 

meghaladhatóvá válik a személytelen lét horrorisztikus állapota. Ha a szellem epochéját a tudat zárójelbe 

tételének mintájára gondoljuk el, nem kell-e újra számot vetni az anonimitás kérdésével? Másként fogalmazva: 

az önmagát visszavonó, vagy – ami ugyanazt jelenti – a lélegzetét visszafojtó Mondás nem tekinthető az 

anonimitás leírásának, a nem-nyelvi fenomének fenomenalizációjának? 
61

 Bár a korai tanulmányokban rengeteg, az itt rekonstruált lévinasi nyelvfenomenológia 

vonatkozásában továbbgondolásra érdemes kérdés és megoldásjavaslat megfogalmazódott, ennek ellenére nem 

feledkezhetünk meg arról, hogy az itt megjelenő nyelvfelfogás végső soron kidolgozatlan maradt, mivel az 

önmagaságból való kitörés, kilépés lehetősége, mint az értelemképződés feltétele nem adott. Igaz ugyan, hogy a 

De l’existence à l’existant befejező részében felbukkanó interszubjektivitás problematika ennek a hiányosságnak 

a felszámolását célozza meg, viszont a szocialitás konstitúcióján nem mutat túl. 
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átlépéséről van szó. Nem a határ elgondolása, legalábbis nem a tranzakcióhoz 

annyira szükséges „túl“ szócska által nagyon könnyen ábrázolt határé. A nyelv 

meghaladása a nyelvet igényli, vagy inkább a szöveget mint egy olyan lépés 

nyomainak helyét, amely nincs másutt (jelen). Ezért van az, hogy ennek a 

nyomnak a nyelvet meghaladó mozgása nem klasszikus, nem teszi eszközzé, 

másodlagossá a logoszt. Ez elengedhetetlen marad, mint az adottra visszahajló 

hajtás, és mint a nyelvem, amikor a számból kiragadom a kenyeret, hogy 

másnak adjam. Ez egyben a testem is.“
62

 

 

Derrida egyértelmű megfogalmazása egy, az elemzés során már többször előtérbe 

kerülő problémára hívja fel a figyelmet. A szöveg olyan felületként határozódik meg, amely 

egyszerre biztosítja a értelemképződést és az értelemrögzítést, mi több, a kettő dinamikája 

által folyamatosan újraszerveződik. Emellett a szöveg az a felület, amely az interszubjektív 

viszony megvalósulását is lehetővé teszi. Mindazonáltal az eddigi elemzésekben az is 

világossá vált, ha megmaradunk ezen a szinten, a mondás eseménye nagyon könnyen 

elsikkad, illetve feloldódik a mondottban. Másként fogalmazva: a mondás visszavonásának 

nyoma jellé válik és a laterális összefüggések rendszerében tesz szert jelentésre. A mondás–

mondott kérdésének a mondottra való redukálása a test problematikának a nyom, és implicite 

a felelősség kérdésköre vonatkozásában történő újragondolása révén kerülhető el. A Derrida 

által használt képben – a kenyér kiragadása a számból, hogy másnak adjam –, vagyis a másik 

javára történő önmegfosztás gesztusában a test előtérbe kerülése már nem egyszerűen a tiszta 

érzéki problematikáját idézi fel, hiszen az önmegfosztás a másiknak való felajánlásban nyer 

értelmet, és ezáltal már e gesztus etikai vonzata hangsúlyozódik ki. Emellett viszont attól az 

áttételtől sem tekinthetünk el, amely a Mondás kifejeződésében bekövetkezik. A Mondás 

visszavonása és ily módon történő nyomot hagyása az önmegvonás gesztusában érvényesülő, 

nem jelenlétként meghatározódó testnek
63

 az önmegvonásban megvalósuló (ön)kifejeződése 

is egyben. És hogy ezzel a lehetőséggel maga Lévinas is számol, visszaigazolódik abban, 
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 „Il ne s’agit donc pas simplement d’une transgression, d’un simple passage au-delà de la langue et de 

ses normes. Ce n’est pas une pensée de la limite, du moins pas de cette limite trop facilement figurée par le mot 

„au-delà” si nécessaire à la transaction. Le passage au-delà de la langue requiert la langue ou plutôt le texte 

comme lieu des traces pour un pas qui n’est pas (présent) ailleurs. C’est pourquoi le mouvement de cette trace 

passant au-delà de la langue n’est pas classique, il n’instrumentalise pas, ne secondarise pas le logos. Celui-ci 

reste indispensable comme le pli qui se pli au don, et comme la langue de ma bouche quand j’en arrache le pain 
pour le donner à l’autre. C’est aussi mon corps.” Derrida, J.: En ce moment même dans cette ouvrage me voici. 

Id. kiad. 170. 
63

 Vagyis nem tudattal rendelkező, hanem – a Teljesség és végtelenre visszautalva – a tudatot 

megkérdőjelező, a tiszta érzéki szintjén meghatározódó testről van itt szó. 
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hogy a tiszta fogékonyságként meghatározódó szubjektivitás mint a másik szubsztitúciója 

egyszerre tekinthető a Mondás kifejeződésének és tiszta önkifejeződésnek. Vagyis a Mondás 

kifejezésre jutása már mindig önkifejeződés, amely – a derrida észrevételeihez visszacsatolva 

– a tudatot megkérdőjelező test, az én testem megnyilvánulása. 

A saját test meghatározó szerepe a Mondás eseményében a beszéd megvalósulásának 

lehetőségéhez vagy – másként fogalmazva – a válaszra felszólítottság beteljesüléséhez 

kapcsolódik. Bár a rögzített értelem merevségének megzavarása a Másikkal van 

összefüggésben, a tényleges értelemképződés a Másiknak adott feleletben, a Másikért mint 

abszolút másért vállalt felelősség kifejeződésében megy végbe. A felszólításra adott felelet, a 

felszólításhoz hasonlóan a diakronikus múltból érkezik, a szubjektivitás mindennél 

passzívabb passzivitása ebből következően állítás, vagyis aktivitás, az állítás aktusa maga, a 

beszéd feltételének a teljesültsége. 

 

„A szubjektivitás – e törés helye és nem-helye – mint egy mindennél 

passzívabb passzivitás történik. A történelem vagy az emlék reprezentációja 

által visszaszerezhetetlen, mondhatni a jelennel összemérhetetlen diakronikus 

múltnak az önmaga vállalhatatlan passzivitása válaszol vagy felel meg. A 

»megtörténni« egy értékes kifejezés, amelyben az önmaga az »aktív szintézis« 

nélküli öregedésként megtörténő múltban rajzolódik ki. A válasz, amely 

felelősség – a felebarátot megillető felelősség – visszhangzik ebben a 

passzivitásban, a szubjektivitás érdektelenségében, ebben a fogékonyságban.“
64

 

Ha Derrida észrevételét visszavetítjük a lévinasi szubjektivitás elképzelésre, a 

szöveg/test mint a diakronikus és a szinkronikus dimenzió khiazmusa határozódik meg.
65

 A 

szubsztitúció vagy a másikért vállalt felelősség paradox módon az abszolút passzivitás 
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 „La subjectivité – lieu et non-lieu de cette rupture – se passe comme une passivité plus passive que 

tout passivité. Au passé diachronique, irrécupérable par la représentation du souvenir ou de l‟histoire, c‟est-à-

dire incommensurable avec le présent, correspond ou répond la passivité inassumable de soi. «Se passer», 

expression précieuse où le soi se dessine comme dans le passé qui se passe comme la sénescence sans «synthèse 

active». La réponse qui est responsabilité – responsabilité incombant pour le prochain – résonne dans cette 

passivité, dans ce désinteressement de la subjectivité, dans cette sensibilité.“ – Lévinas: Autrement qu’être… Id. 

kiad. 30–31. 
65

 A khiazmus a Derrida által kiemelt kettős értelemben szerepel: egyrészt kereszteződésként, másrészt 

szétágazásként, vagyis ugyanúgy a szétágazó kereszteződése, mint a kereszteződő szétágazása, és e kettős 

értelem elválaszthatatlanságának egyszerre való érvényesüléséről van szó. Lásd ehhez: „Minden e khiazmuson 

keresztül történik, minden írás foglyulesik benne -- ezt gyakorolja. A khiazmus formája, az x, nagyon érdekel, 

nem úgy mint az ismeretlen szimbólum, hanem mert van itt egyfajta szétágazás (az útkereszteződés, a 

quadrifurculum, a sisakrostély, a rosta, a kulcs, stb.) egyébként egyenetlen, az egyik pont messzebb terjeszti 

hatótávolságát mint a másik: egy kettős gesztus alakja és egy kereszteződésé, amiről az előbb beszéltünk.“ 

Derrida: Positions. Editions de Minuit, Paris, 1972. Idézi Orbán Jolán. 

http://209.85.135.104/search?q=cache:GsJvNJsCi1UJ:www.btk.pte.hu/tanszekek/irodalom/ 

moderntsz/archivum/oj/mml/dekliradertext.rtf+khiazmus&hl=ro&ct=clnk&cd=1&gl=ro&client=firefox-a. 

http://209.85.135.104/search?q=cache:GsJvNJsCi1UJ:www.btk.pte.hu/tanszekek/irodalom/
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állítása, a diakronikus múltnak a test/szöveg törésében megvalósuló visszahajlása a 

felvállalhatatlan, mert jelenné nem tehető önmagaságra.  

 

 

 

 

 

 

 

        MONDÁS/SZINKRÓNIA 

      

        MONDOTT/DIAKRÓNIA 

 

 

 

 

A khiazmusban összekapcsolódó elemek nem egyszerűen a chi szárai mentén fejtenek ki 

hatást, tehát nem csupán a megjeleníthetetlen múltnak a Másikon való nyomot hagyásáról 

beszélhetünk, hanem e nyomnak – a totalitás széttörése által – a jelenné nem tehető abszolút 

passzivitásba való visszahajlásáról, amely a szubsztitúcióként meghatározott 

szubjektivitásnak a felidézhetetlen múltnak való megfelelését vonja maga után.
66

 A 

szubjektivitás a tiszta fogékonyság módján vezekel a másikért, vállal felelősséget érte. Az 

ebbe az összefüggésrendszerbe belehelyezett abszolút nyitottság nem egyszerűen elszenvedés, 

hanem implicite annak az állítása, aki a mindennél passzívabb passzivitásban azáltal jut 

szóhoz, hogy megvonják tőle a szót. Ezért mondhatja Lévinas, hogy a szubjektivitás 

egyszerre hely és nem-hely, mivel folyamatosan a másikban, a másik szubsztitúciójában 

határozódik meg, és ezzel egyszerre a felvállalhatatlan önmagára való folyamatos 

visszavonatkozásnak tulajdoníthatóan történik meg e felelősségvállalás kinyilvánítása. 

Gérard Bensussan „Quand faire c’est dire. Naase venichma dans l’oeuvre de Levinas“ 
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 La vérité en peinture (Flammarion, Paris, 1978.) c. írásában Derrida ezt az alakzatot a Timaioszra 

vezeti vissza: „S ezt az egész készítményt hosszában kettévágva, mindkettőt középpontjukban egymáshoz 

illesztette khi (χ) alakban, majd mindkettőt egy-egy körré hajlította össze, úgyhogy önmagukkal és egymással is 

eredeti metszőpontjukkal átellenben találkoztak.“ 36c. Kövendi Dénes fordítása. Platón: Összes művei. III. kötet. 

Európa könyvkiadó, Budapest, 1984. 

Én Másik (nyom) 

múlt, amely sohasem 

volt jelen 

minden passzivitásnál 

passzívabb passzivitás 
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c. tanulmányában
67

 a fenti elképzeléshez hasonló koncepció mellett érvel, és arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a Másiknak való alárendelődés, engedelmesség nem egyszerűen a totalitás 

rendjének a megbontása, összezavarása, hanem ezzel egyidőben a helyreállítása is. 

Bensussant idézve „a heteronómia autonómiába való visszafordulása az a mód, ahogyan a 

Végtelen történik“
68

. Lévinas aszimmetrikus viszonya egy dinamikus kapcsolatként 

értelmezhető, amely folyamatosan megújul a diakronikus múltra való sajátos 

visszavonatkozásban. A másiknak való alárendelődés vagy a szubsztitúció mint etikai viszony 

nem a szubjektivitás felszámolását, hanem a másik általi megidézettségben egyediként való 

meghatározódását vonja maga után.
69

 A szinkronikus–diakronikus dimenzió 

összefonódására/szétágazására visszautalva úgy is fogalmazhatunk: a diakronikus múlt 

nyomot hagyása a mindennél passzívabb passzivitás felelete által, a másikért való felelősség 

vállalásának kifejeződésében érvényesül, e gesztus elmaradása a nyomnak a jelek 

megmerevedett szövevényébe való beleveszését eredményezi. Vagy Lévinas 

megfogalmazására visszautalva: a nyom nyom-mivolta a mindennél passzívabb 

passzivitásnak a diakronikus múltnak való megfelelése által biztosított, következésképpen az 

etikai szituáció már mindig nyelvi szituáció is, és fordítva. 

 

 

3.3.2. Következtetés 
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 In Levinas, Danielle-Cohen – Trigano, Shmuel (ed.): Emmanuel Levinas. Philosophie et judaïsme. 

Éditions In Press, Paris, 2002. 37–56. 
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 „ce retournement de l’hétéronomie en autonomie est la façon dont l’Infini se passe“ – Bensussan: i. 

m. 46. 
69

 La signification comme dire címmel megjelenő, 1976. január 23-án tartott egyetemi előadásában az 

etikai viszony (és – tegyük hozzá – a beszédviszony) értelmét és egyben jelentőségét Lévinas a feleletben, a 

felelősség vállalásának kinyilvánításában abszolút egyediként meghatározódó szubjektivitásnak tulajdonítja. 

„Dans l‟un-pour-l‟autre de la signification et de la responsabilité, il y a une subjectivité. Sujet unique dans son 

identité indiscernable du dehors, qui ne se définit pas par des propriétés ou par référence à des prédicats, mais 

qui a l‟identité de l‟assigné, de celui qui est responsable et ne peut être remplacé. C‟est à lui que le prochain est 

confié, et son identité se fait en guise d‟impossible dérobade devant cette responsabilité. 

Mais ici, l‟impossible dérobade … est une exacerbation, une surenchère de l‟unicité du sujet, non pas 

dans un excès de présence, mais dans l‟excédence passive, plus passive que toute passivité, de la transcendance 

de l‟un qui est pour l‟autre. Ce qui ne signifie ni intentionnalité, ni propriété du moi qui serait responsabilité 

pour l‟autre; c‟est au contraire en tant que responsabilité et dans la responsabilité que le moi gagne son unicité.“ 

[A jelentés és a felelősség másikért-valóságában szubjektivitás van. A külsőtől megkülönböztethetetlen 

azonosságában egyedi szubjektum, aki nem tulajdonságok vagy predikátumokra való utalás révén határozódik 

meg, hanem a megidézett azonosságával bír, annak az identitásával, aki felelős és helyettesíthetetlen. A felebarát 

őrá van bízva, és a felelősség elől való lehetetlen rejtőzködés helyett tesz szert erre az identitásra. 

De itt a lehetetlen rejtőzködés … egy fokozás, a szubjektum egyediségére való ráígérés, nem a jelen 

többletében, hanem az egyik másikért való transzcendenciájának minden passzivitásnál passzívabb 

meghaladásában. Ez nem jelent sem intencionalitást, sem a másikért felelős én birtoklását; épp ellenkezőleg, 

felelősségként és ebben a felelősségben nyeri el az én az egyediségét.] – Lévinas: La signification comme dire. 

In uő: Dieu, la mort et le temps. Livre de Poche, Paris, 1997. 182–185. 182–183. 
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A szöveg/test felületén újra és újra meghatározódó Mondás–Mondott viszony (mely 

egyszerre jelenti az etikai és a nyelvi viszonyt) végső soron a felelő(s) szubjektivitás önmaga 

transzcendálásában megvalósuló (ön)érvényesüléseként írható le. Mondhatni: a minden 

érdekeltségen túli tiszta jelentésesség a másikért való felelősség és egyben a másiknak való 

(meg)felelés elkerülhetetlenségének a kifejeződése. Elsődleges értelemben tehát beszélni nem 

más, mint a felelősség etikai gesztusának kinyilvánítása, amely a beszéd megvalósulásának a 

feltétele, vagyis őszinteség. A másikért való felelősség – mint az egoitás meghaladása – az 

egoitást is fenntartó abszolút passzivitásként meghatározott szubjektivitás történése vagy 

érvényesülése, érvényesülés, amely nem önérvényesítés, hanem éppenséggel az 

önérvényesítés tagadása. Itt érkeztünk vissza a korai írásokban hangsúlyosan jelentkező 

kérdésekhez – passzivitás, hiposztázis, érzéki, test –, amelyek e megváltozott 

összefüggésrendszerben értelemtöbbletre tettek szert,
70

 emellett viszont a velük kapcsolatban 

felmerült felvetések termékenyítően hatottak a második főműben hangsúlyossá vált etikai 

problematika kifejtésében. Ily módon az Autrement qu’être irányából az etikai és 

fenomenológiai vagy – ami az általam érvényesített megközelítés vonatkozásában ugyanaz – 

etikai és nyelvi dimenzió összekapcsolódása a Mondásnak a Mondottra való visszahajlásával 

írható le. Az értelemképződés beindítása, a nyelvi fenomenalizáció a másikért való 

felelősségvállalás kinyilvánításának mozzanatához kapcsolódik, azonban ez nyelvi 

szempontból nem jelent mást, mint a beszédet fenntartó őszinteség melletti elköteleződést.
71

 

Ha beszélhetünk is etikai nyelvről, az nem választható el a nyelvi fenomenalizációtól, ily 

módon a lévinasi etikai nyelvfilozófia implicite nyelvfenomenológia is, és a korai írások 

alapján bemutatott fenomenológiai elemzéseket feltételezi.  

A beszéd–beszély közötti különbségtétel elemzéséből az is világossá vált, hogy bár az 

etikai nem redukálható a nyelvi dimenzióra, hiszen ezáltal a beszéd lehetősége is 

megkérdőjeleződne, és a beszédnek a beszélybe való visszahanyatlása elkerülhetetlenné 

válna, az etikai működéséről csakis a tág értelemben felfogott nyelv vonatkozásában 

beszélhetünk. Az etikai által hordozott többlet végső soron az értelemképződés folyamatának 

fenntartásában mutatkozik meg, ennek leírása pedig egyben a nyelvi fenomenalizáció leírása 

is. 

A fenti elemzések alapján már egyértelműen állítható, hogy a nyelvi viszony és az 
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 Gondoljunk az elemzés első fejezetében már idézett De l’existence à l’existant c. korai tanulmány 

második kiadásához írt előszóra, ahol az il y a, a hiposztázis fogalmait a második főmű irányából újra 

meghatározza Lévinas, és ezáltal az 1947-es írás kérdésfelvetéseit belekapcsolja a későbbi írások 

összefüggésrendszerébe. 
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 Újra az 1947-es tanulmányra utalnék vissza: a játék kizárását az értelemképződés területéről annak 

súlytalanságával, komolytalanságával, nyomtalan elmúlásával indokolja. 
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etikai viszony egybeesik, és az egymástól való elkülönítésükre irányuló próbálkozás 

kiúttalannak tűnik, mindaddig, amíg figyelmen kívül hagyjuk, hogy a viszony maga nem egy 

horizontálisan szerveződő rendben valósul meg, hanem e laterális szerveződést folyamatosan 

felülírja a diakrónia távolságteremtő mozzanata.
72

 Azáltal, hogy a diakrónia széttöri a 

folyamatként értelmezett idő horizontját vagy a totalitást, az Ugyanaz–Másik etikai viszonya 

kilép az abszolút jelen kereteiből, és a mondás verbalizációjának eseményévé válik. 
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 A Másik iránti abszolút felelősség radikalitása bár a Teljesség és Végtelenben úgy tűnt, elégséges az 

etikai viszony megalapozásához, azáltal, hogy e viszonynak az abszolút jelenben való megszilárdulását nem 

tudta elkerülni, végső soron az első főmű kudarcához vezetett. 


