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FICHTE — IDEALIZMUS 

Előzetes megjegyzés az idealizmushoz 

Az idealizmus nem azt állítja, hogy a világot fizikai valóságában a gondol-
kodó szubjektum hozza létre — ez nyilvánvaló képtelenség —, hanem azt, 
hogy a világnak a képét („fogalmát”, azaz érthető, az értelem számára meg-
ragadható alakját) a tudat alkotja meg, és a világ léte („fizikai” léte is) ilyen 
tudati kép formájában van adva számunkra. A tárgyi világhoz való viszo-
nyunkban a tudat kiküszöbölhetetlen, ráadásul aktív és alkotó. Az almát, 
amit megeszem, nem én teremtettem, de az alma „valóságát”, azt, amit al-
mának látok, gondolok és állítok, az én tudatom hozta létre, én pedig nem 
tudok kilépni a tudatomból az alma „nyers”, „fizikai”, nem tudati 
„valóságá”-hoz1, mert amikor reflektálok (erre képes vagyok), akkor is a tu-
daton „belül” vagyok. Csak egyet tehetek: bízom a tudat „életrevalóságá-
ban”, abban, hogy végső soron nem csap be, bár ennek lehetősége a tudat 
spontaneitása folytán (lásd művészet, fantázia stb.) nem elhanyagolható 
(szkeptikusok, Descartes). Fichte szubjektív idealizmusa azt állítja, hogy a 
transzcendentális szubjektum (ami nem azonos a konkrét, pszichikai énnel) 
alkotja meg azt a «világ»-ot, amelyet tapasztalok és amelyben élek. Még az 
állat sem a magánvaló természetben él, hanem az ösztönstruktúrájában le-
képzett környezetben. Minden létező valóság tudati közvetítettsége folytán 
a «magában való dolog» értelmetlen kifejezés. Tulajdonképpen erre a tudat-
felfogásra épül minden lehetséges kritika (pl. Nietzsche morál-kritikája), 
amennyiben minden filozófiai-metafizikai modell egy-egy sajátos, egymással 
versengő világ-kép — de nem abban az értelemben, hogy kép a világról, ha-
nem mint a tudat által kivetített kép —, ami persze nem képként funkcio-
nál, hanem valóságos világként. Richard Rorty lapidáris megfogalmazása 
szerint: „The world does not speak. Only we do.”2 — Hozzátehetjük: We do 
take the world into word…  

A tudat «világ»-alkotó tevékenység sokféleképpen zajlik: nyelv, kultúra, 
vallás, művészet révén. A nyelv eleve «világ»-alkotó dimenzió; a vallás szin-
tén «világ»-modellt állít az ember elé, és arra szólítja föl, hogy úgy gondol-
jon világot és úgy cselekedjék benne, ahogyan a vallás a világot számára el-
mondja, kinyilvánítja stb. Hogy a tudat alkotta világ — minden ingadozása 
és változékonysága ellenére (vessük össze a keleti és a nyugati világképet, 
máris látjuk, mekkora különbségek lehetnek!) — van annyira tárgyilag 
megalapozott, hogy fenntartsa az emberi fajt, arra manapság a legkézenfek-
vőbb modell (ismét: modell, azaz kép, tehát tudati alkotás!) a tudat biológiai 
evolúciós elgondolása, mely szerint az emberben a környezethez való egyre 
finomabb és sokrétűbb alkalmazkodás közben fejlődött ki a tudat, mint a 

                                            
1 A „valóságát” kifejezést azért kell idézőjelbe tenni, mert minden „valóság” a tudatban 
van adva, még a tudaton „kívüli” is. 
2 RORTY, RICHARD: Objectivity, Relativism, and Truth. Cambridge, CUP., 1991. — A 
teljes idézet: „The world does not speak. Only we do. The world can, once we have 
programmed ourselves with a language, cause us to hold beliefs. But it cannot propose 
a language for us to speak. Only other human beings can do that.” � RatzschKivonat  
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valóság nem fizikai, hanem pszichikai, eleven és rendkívül érzékeny reagáló 
szerve. Ezzel a tudat értelmezéssel aligha értene egyet Fichte, hiszen az evo-
lúciós modell nem ismeri el a tudat önálló valóságát, hanem éppen ellenke-
zőleg, annak valóságát állítja, amit Fichte levezetettnek, másodlagosnak té-
telezett, a természet valóságát. 

Transzcendentális idealizmus 

A transzcendentális idealizmus a tudatot tartja elsőlegesnek, mégpedig a 
gondolkodás és a reflexió tapasztalata alapján: 

„A kérdés, amelyre válaszolni kell […] a következő: honnan van a 
szükségszerűség érzésétől kísért képzetek rendszere? avagy: hogyan ju-
tunk arra a gondolatra, hogy objektív érvényességet tulajdonítsunk 
annak, ami csak szubjektív? Vagy, ha az objektív érvényességet létnek 
nevezzük: honnan jutunk arra a gondolatra, hogy feltételezzünk va-
lamilyen létet? Mivel ez a kérdés az önmagunkba való visszatérésből 
indul ki, vagyis abból a megfigyelésből, hogy a tudat közvetlen objek-
tuma csupán maga a tudat, ezért e kérdésben nem lehet szó másféle 
létről, mint számunkra való létről, és teljesen értelmetlen dolog volna 
e kérdést azonosítani az olyan létre vonatkozó kérdéssel, amely nincs 
valamilyen tudatra vonatkoztatva. De […] a filozófusok leggyakrab-
ban épp ezt csinálják, ami a legértelmetlenebb.” (Második beveze-
tés…)3 

A mi számunkra tehát csak a tudat számára való lét létezik, ezért az egyet-
len lényegi és döntő kérdés ennek okára irányul. Ez az ok nem lehet külső, 
hanem csak a tudat valamilyen törvénye, képessége, aktusa. Külső azért 
nem lehet, mert a tudat osztja ki a lét-ítéletet: azt tekinti létezőnek, amit lé-
tezőnek állít, ezt pedig nem külső hatásra teszi, hanem valamilyen saját tör-
vény-aktivitás eredményeként. Miért kell a tudatból kiindulni a valóság 
megismerésekor? Azért, mert a tudat az egyetlen, amit közvetlenül tapaszta-
lunk. A külvilágra az érzékelésből következtetünk. Ezért a filozófus számára a 
tudat képezi a vizsgálandó terepet: 

„A filozófus egyedül a tudattal bíróra, a szubjektumra van tekintettel, 
azt ígéri, hogy ebből vezeti le a megmagyarázandót; ezt a tudattal bí-
rót tehát a lét minden képzetétől mentesen kell felfognia, hogy majd 
csak benne mutassa meg a létnek — magától értődik, hogy a szubjek-
tum számára való létnek — az okát. De ha a szubjektum lététől és 
minden számára való léttől elvonatkoztatunk, akkor a szubjektumot 
nem illeti meg más, csak valamilyen cselekvés; a szubjektum a cselek-
vő, kiváltképpen a lét vonatkozásában. A filozófusnak tehát cselek-
vésben kell felfognia a szubjektumot…” (i.m., 60. o.) 

A fichtei idealizmus nem tagadja a világ realitását, hanem azt állítja, hogy 
az az abszolút szellemre vezetendő vissza. Értelmetlenség ugyanis magáról a 
dologról beszélni, mert amikor, úgymond, „magára a dologra” gondolok, 
akkor az már nem magában, hanem a tudatomban van. Ellentmondás azt 
állítani, hogy maga dolog tudatom tartalmának a föltétele, mert amikor ezt 
állítom a dologról, akkor az már nem magában, hanem a tudatomban van. 
(Nyíri, 295-6) 

                                            
3 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB: Válogatott írások. (Ford. Endreffy Zoltán és Kis János) 
[»Gondolkodók«] Gondolat, Bp., 1981., 57-8. o. 
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A világ realitása csak képzeteinkben van adva, ám ezeket a képzeteket nem 
a világ hozza létre bennünk, hanem mi magunk alkotjuk meg. Ezért az igaz-
ság hagyományos fogalma — adæquatio rei et intellectus — a dogmatikus filo-
zófiához tartozik, és értelmetlenség, hiszen a dolog nem a tudaton kívül 
van, hanem már mindig a tudatban. 

„Az objektivitásra vonatkozó kérdés azon a különös feltételezésen ala-
pul, hogy az Én még valami más is, mint saját gondolata önmagáról, 
hogy a gondolatnak a gondolaton kívül levő valami — isten tudja, mi 
— szolgál alapul, s ennek a voltaképpeni természetéből csinálnak gon-
dot maguknak. Ha a gondolat ilyen objektív érvényessége iránt, az 
objektum s a szubjektum közti kötelék iránt érdeklődnek, akkor be-
vallom, a tudománytan erről semmiféle felvilágosítást nem adhat. Eb-
ben az esetben […] keressék csak ők maguk ezt a köteléket, míg rá 
nem jönnek: az az ismeretlen, amit keresnek, ismét az ő gondolatuk, 
amit meg e gondolat megfelelőjeként ismét feltételeznek, az szintén 
csak az ő gondolatuk, és így tovább a végtelenségig; semmi után nem 
tudakozódhatnak és semmiről nem beszélhetnek anélkül, hogy el ne 
gondolnák.” (i.m., 63-64. o.) 

Az empirikus én és az abszolút Én különbsége 

Meg kell különböztetni a konkrét filozófus reflexióját, ami időben zajlik az 
abszolút Én öntételezésétől, ami nem a kronológiai-fizikai időben zajlik: 

„Ebben az aktusban [t.i. a filozófus önmagára irányuló szemlélődésé-
ben], mely önkényes és az időbe tartozó a filozófus mint olyan számá-
ra, de szükségszerű és eredeti az Én számára, amelyet a filozófus … jo-
gosan konstruál meg magának későbbi megfigyelései és következteté-
sei számára, ebben az aktusban tehát a filozófus önmagát figyeli, köz-
vetlenül a cselekvését szemléli, tudja, mit tesz, mert ő teszi azt.” (i.m., 
64. o.) 

Magyarázat: Fichte transzcendentális reflexiót végez. Ennek lényege, hogy 
egy ténylegesen, empirikusan végbemenő aktusnak, adott tapasztalatnak a 
lehetőségi föltételére kérdez: mi teszi lehetővé az empirikus történést. A 
quæstio facti és a quæstio iuris, avagy az a posteriori és az a priori, a ratio 
essendi és a ratio cognoscendi, a lét oka és a megismerés oka közötti hagyo-
mányos különbségről van szó: ami a megismerés rendjében (időben) az első, 
nevezetesen a tapasztalat, az a lét rendjében a második, hiszen a tapasztalás 
lehetőségi föltétele megelőzi a konkrét tapasztalást. A megfigyelt tényből, az 
empíriából indulunk ki, és azt a lehetőségi föltétellel, a léttel alapozzuk meg. 

Megjegyzendő, hogy Fichte elutasítaná ezt a terminológiát, mert a kifejezé-
sek föltételezik a tudattól független empíriát mint a tapasztalás anyagát. 

Fichte abból a megfigyelésből indul ki, hogy az ember gondolkodik és fo-
galmakat alkot a világról. Mármost ha a gondolkodás aktusát alaposan 
megnézzük, felismerjük, hogy a világgal kapcsolatos minden tudásunk köz-
vetett, t.i. a tudat által közvetített és a tudatban van, csak a tudatunkról 
tudunk közvetlenül. Ezt akkor tapasztalja meg valaki, ha önmagára reflek-
tál. Ekkor megjelenik az én-je, tudata. Ezek csak ebben a reflexióban válnak 
valóságossá, mintegy ekkor keletkeznek („tételeződnek”). A transzcendentá-
lis kérdés tehát ez: mi a lehetőségi feltétele ennek a reflexiónak, az én és a 
tudat önmagára ébredésének? A konkrét filozófus konkrét reflexiója térben 
és időben zajlik, de e tér-idői történés transzcendentális feltétele már nem 
tér-idői, hanem abszolút. Ez az abszolút Én, ami — nem lévén más, mint ő 



Fichte — idealizmus 

 4

— önmagát tételezi egy elsőleges és eredeti aktusban, amelyben önmagát ál-
lítja. 

Fichte eljárása saját szavaival: 
Remélhetőleg mindenki képes arra, hogy önmagára gondoljon. […] 
[É]szre fogja venni, hogy amikor felszólítják erre a gondolkodásra, ak-
kor önnön tevékenységétől függő valamire, belső cselekvésre szólítják 
fel, s ha a kívánt dolgot végrehajtja, akkor valóban önnön tevékeny-
sége alapján afficiálja magát, tehát cselekszik. Ezt a cselekvést remélhe-
tőleg meg fogja tudni különböztetni a vele ellentétes cselekvéstől, 
amelynek révén rajta kívül lévő objektumokat gondol el, és azt fogja 
találni, hogy az utóbbi esetben a gondolkodó és az elgondolt szembe 
vannak állítva, tehát tevékenysége valami tőle magától különbözőre 
irányul, míg a kívánt aktusban ugyanaz a gondolkodó és az elgondolt, 
tehát tevékenysége önmagába tér vissza. Remélhetőleg be fogja látni, 
hogy önmaga gondolata nem más, mint ennek a cselekvésnek a gon-
dolata — mivel csak ezen a módon jön létre számára önmaga gondola-
ta […] —, hogy az ’Én’ szó nem más, mint ennek a gondolatnak a 
megjelölése, hogy az Én és az önmagába visszatérő cselekvés teljesen 
azonos fogalmak. Remélhetőleg meg fogja érteni, ha a transzcendentá-
lis idealizmussal akár csak ideiglenesen is felteszi, hogy minden tudat 
az öntudaton alapul és az öntudatot feltételezi — olyan feltevés ez, 
amelyet amúgy is alkalmaz, ha egyszer is figyelmesen önmagába né-
zett, és a filozófia szükségletéig felemelkedett, de amelynek helyességét 
a filozófia kategorikusan is be kell bizonyítsa neki azzal, hogy az egész 
tapasztalatot levezeti az öntudat lehetőségéből —, tehát remélhetőleg 
meg fogja érteni, hogy akkor az önmagába való visszatérést úgy kell 
elgondolnia, mint ami megelőzi a tudat minden más aktusát, mint ami 
feltétele azoknak, vagy ami ugyanazt jelenti, az önmagába való vissza-
térést úgy kell elgondolnia, mint a szubjektum legelső aktusát, mégpe-
dig mint olyan aktust, mely az ő számára egészen feltétlen és ezért ab-
szolút, mivel az ő számára nincs semmi, ami ne a tudatában volna, de 
minden egyéb, ami a tudatában van, feltételezi magát ezt az aktust, 
ezek tehát nem lehetnek ennek az aktusnak a feltételei ugyanebben a 
vonatkozásban, hogy tehát ama feltevés teljesen azonos azzal, hogy az 
Ént mint eredetileg önmaga által feltételezettet gondoljuk el…” (i.m., 64-
66. o.) 
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