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• KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS •

Egyetlen munka, egyetlen teljesítmény sem köthető kizárólag szer-
zője nevéhez. Sokak hangja, s számos körülmény is belejátszott 
abba, ahogyan a jelen kötet alakot öltött. Esetemben a döntő im-
pulzusok mindazonáltal két személytől érkeztek. Köszönettel tar-
tozom mindenekelőtt Fehér M. István professzornak, aki vissza-
jelzéseivel nagymértékben bátorította kutatásaimat, s akitől több 
évtizedes, kü lönböző formákban megvalósuló szakmai kapcsola-
tunk során rengeteget tanulhattam. Hasonlóképpen hálával gon-
dolok egykori professzoromra, Reiner Schürmannra, akinek sok 
egyéb mellett ‒ a New School for Social Research keretében tartott 
kurzusai hallgatójaként, s mint diplomamunkám témavezetőjének 
‒ annak idején a filozófia iránti végleges elköteleződésemet is kö-
szönhettem. 

 A szerző





• BEVEZETÉS •

A kötet a „medialitás” sajátos ‒ az irodalomelmélet, illetve a kultúra- 
és média-tudományok terén tárgyalt „mediáció” problémájától egy-
aránt élesen elkülönülő – eszméjének az előtérbe állítását célozza. 
Közelebbről az emberi létezés elemi medialitását kívánja hangsú-
lyozni, azáltal, hogy az ember „mediális világviszonya” filozófiai je-
lentőségének a körvonalazására, s e viszony néhány fontos aspektu-
sának a közelebbi megvilágítására tesz kísérletet. E tekintetben a 
kötet ‒ mondhatni ‒ előmunkálatként szolgál egy „mediális antro-
pológia” kidolgozásához. Mindeközben az itt kifejtettek döntően a 
huszadik század során meghatározó eszmei irányzattá váló herme-
neutikai filozófia két nagy német képviselőjének, Martin Heideg-
gernek és Hans-Georg Gadamernek a gondolatkörébe illeszkednek. 
Egyfelől e szerzők munkásságát értelmezik a „medialitás” szóban 
forgó eszméjének a szempontját előtérbe állítva, másfelől viszont ‒ 
bizonyos pontokon ‒ az általuk kifejtetteken túlnyúló vonatkozáso-
kat is igyekeznek felmutatni. 

A kötet négy részének tíz fejezete az utóbbi évtizedben született 
vonatkozó témájú tanulmányaim közül nyolcnak, valamint egy kon-
ferencia-előadásomnak a némileg átdolgozott, tematikus egységgé 
összeállított változatát tartalmazza. Az e tanulmányokban összegződő 
kutatásaim interdiszciplináris ‒ filozófiai és nyelvészeti ‒ jellegűek. 
E kettős perspektíva érvényesítését az indokolja, hogy miközben az 
említett szerzők hermeneutikai filozófiájában egy sajátos, sokak szá-
mára nehezen hozzáférhető, újszerűnek tűnő megközelítésmód jut 
érvényre, aközben ‒ miként kimutatni igyekszem ‒ valójában egy 
ősi szemléletmód filozófiai megújítása érhető bennük tetten: egy 
olyan szemléletmódé, amely a „medialitás” jelenségébe való belátás-
ról tanúskodik, ahogyan az történetesen az ősi indoeurópai nyelvek 
igei rendszerében tükröződik, ott érhető tetten és így mindenekelőtt 
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a felől világítható meg. E megközelítésben a jelenségek elsődlegesen 
nem az aktivitásnak és a passzivitásnak ‒ a görög energeia-pathé fo-
galompárra visszanyúló és így a nyugati filozófia történetén köztu-
dottan végighúzódó ‒ terminusaiban,1 hanem mindenekelőtt a „me-
dialitás” terminusaiban nyernek magyarázatot. Hasonlóképpen, a 
„mediális szemlélet- és gondolkodásmód” világosan elkülönül mind 
a kauzalitás, mind pedig az intencionalitás terminusaiban való gon-
dolkodásmódtól ‒ melyek pedig számos filozófiai megközelítést, mi 
több, egész hagyományokat jellemeznek (az analitikus filozófiában 
például jellemzően ez utóbbiak „szótárai” tekinthetők általánosan 
elterjedtnek, de legalábbis széles körben elfogadottnak). Nézetem 
szerint tehát a hermeneutikai filozófiától jórészt azért idegenkednek 
sokan, mert az egy számukra ismeretlen „mediális szemléletet” juttat 
érvényre és annak terminusaiban fejezi ki magát, úgyszólván egy 
„mediális szótárnak” tulajdonít elsősorban érvényességet. Minden-
nek a felmutatása során a tét persze egyáltalán nem magának a 
hermeneutikai filozófiának a védelme, s még kevésbé annak valami-
féle elfogult apológiája. A valódi tét sokkal inkább az emberi létezést 
jellemző alapvető sajátosságoknak, s egyáltalán az ember és világa 
ontológiai státuszának az adekvát megragadása. 

Ezen a ponton már elöljáróban el szeretném hárítani azt a „me-
dialitás” itt szóban forgó eszméjével szemben időről-időre megfo-
galmazódó gyanút, amely szerint az valamiképpen újra szakralizálná 
világértelmezésünket. E felvetéssel szemben hangsúlyozni kell ‒ 
noha alátámasztást majd csak a főszöveg nyújthat ‒,2 hogy az ősi 
indoeurópai nyelvek igei rendszerében kifejeződő mediális világta-
pasztalat a maga elemi szintjén ‒ mely a pszichének a valamely tiszta 
esemény végbemenetelében való részesedésében és az ezen eseményre 
való ráeszmélésében áll ‒ valami olyannyira eredendő jut érvényre, 
hogy az úgyszólván elébe vág mindennemű tárgyiságról és minden-
nemű alanyiságról való fogalomalkotásnak, ahogy az nyilvánvalóan 
megelőzi a profán és a szakrális ellentétének az artikulálódását is. 
Hasonlóképpen kell érvelnünk ama felvetésekkel szemben is, ame-

1  Vö. „Tun/Leiden” és vonatkozó egyéb szócikkek, in. Joachim Ritter, Karlfried Grün-
der és Gottfried Gabriel (főszerk.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. 1–13. Band. Basel: 
Schwabe Verlag, 1971–2007. CD-Rom, 2010, 1573–1580.
2  Lásd a Második Rész II. fejezetének 2. „A mediális igerendszer néhány jellemzője” 
című alfejezetét, különösen annak utolsó szakaszát. 
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lyek e medialitásban az animizmus valamiféle formáját vélik meg-
pillantani. 

A fentiekből adódóan a kötet nyitó része alapvetően nyelvészeti 
jellegű. Egy bizonyos nyelvi jelenség ‒ az ún. közép- vagy mediális 
ige ‒ nyelvtörténeti kutatásokban felmutatott sajátosságait és jelen-
tőségét hivatott megvilágítani, ám azzal a céllal, hogy egyúttal kísér-
letet tegyen az e kutatásokban felszínre hozottak filozófiai jelentősé-
gének átfogó körvonalazására is. Az e nyelvi jelenségre vonatkozó 
megfontolások kezdő helyen való szerepeltetését nem pusztán az a 
tény indokolja, hogy a témáját képező – a mediális ige szemantikai 
funkciójában kifejezésre jutó – ún. „tiszta esemény” és „mediális 
alany” eszméi a kötet további fejezeteiben is vezérfonalként húzód-
nak végig. Sokkal inkább van szó arról, hogy az „esemény” említett 
eszméje, s ennek kapcsán az a „mediális világszemlélet”, amely egyes 
ősi nyelvek szerkezetében tükröződik, határozott fókuszba képes ál-
lítani Heidegger és Gadamer munkásságát ‒ egy olyan, jól körülha-
tárolható megközelítés felől képes megvilágítani a hermeneutikai 
filozófia bizonyos alapvető sajátosságait, amely kimutathatóan jelen 
van képviselői munkáiban. Az „esemény” eszméje központi szerepet 
játszott már a korai Heidegger filozófiai útkeresésében is ‒ miként 
köztudott, a német imperszonális igei kifejezések (pl. Es gibt…) kap-
csán ‒, s maga a mediális igeképzésre tett utalás is felbukkan mind 
Heidegger, mind pedig Gadamer főművében, nem kevésbé központi 
jelentőségű eszmék, mint maga a „fenomén”, illetve a „játék” fogal-
mai esetében.3 Úgy vélem, elsősorban e szerzőktől tanulható el a 
„mediális gondolkodás” mikéntje. Ugyanis ‒ a kötet egyik alapvető 
tézise értelmében ‒ olyan „eseményontológiákat” juttatnak érvényre 
lételméleti irányultságú kutatásaikban, amelyek ‒ szemben a szubsz-
tancia, illetve a szubjektum fogalmaira épülő hagyományos ontoló-
giai elgondolásokkal, de még az objektív relációk vagy processzusok 
terminusaiban kifejtett metafizikákkal is, amelyekben a „tiszta ese-
mény” és az annak vonatkozásában pozícionált „mediális alany” esz-
méi egyaránt elhomályosulnak ‒ bizonyos ősi nyelvekben tükröződő 
esemény-orientált világ- és önértelmezést újítanak meg, s ruháznak 

3  Vö. Heidegger, Martin: Lét és idő. Ford. Vajda M. et. al. Budapest: Gondolat, 1989; 2. 
jav. kiad. Budapest: Osiris, 2001, 45; illetve Hans-Georg Gadamer: Igazság és módszer. Egy 
filozófiai hermeneutika vázlata. Ford. Bonyhai Gábor. Budapest: Gondolat, 1984; 2. kiad. 
átnézte és frissítette Fehér M. István. Budapest: Osiris, 2003, 135, 141.
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fel egyetemes, ontológiai jelentőséggel. A jelen kötet vonatkozó ré-
szei elsősorban tehát e tekintetben vizsgálják e szerzők munkáit.

A kötet második része a korai Heidegger „eseményontológiáját” 
körvonalazza, s az azt átható medialitás érvényre jutásának fő aspek-
tusait mutatja be. Először az Arisztotelész logosz-tana ellenében a 
faktikus élet talaján kidolgozandó új, transzcendentális logosz-tan 
kimunkálásának a heideggeri célkitűzését vázolom. Miként rámuta-
tok, e vállalkozása keretében a kategorikus-kijelentő „megjelenítés-
ként” értett arisztotelészi logosz-felfogással Heidegger a logosz sokfé-
leségének tézisét szegezi szembe, s az eseményszerűen végbemenő 
tényleges történeti életnek az eredendően imperszonális mediális 
logoszban artikulálódó ‒ ám többnyire nem kifejeződő ‒ legelemibb 
formáit kutatja. E vizsgálódásnak tehát az emberi ittlét áttekinthe-
tővé tételeként kell megvalósulnia. A továbbiakban az így értett új 
logosz-tannak a Lét és idő című főműben megvalósított kifejtését tár-
gyalom, kifejezetten abból a szempontból, miként jut abban érvényre 
a medialitásnak az első részben vázolt sajátos eszméje. Itt azt muta-
tom meg, hogy az e műben kidolgozott fenomenológiai ontológia, 
az annak radikalizált megvalósítási tervét jelentő fundamentál-
ontológia, valamint az emberi ittlétnek az utóbbi kifejtése során vá-
zolt analitikája egyaránt, s alapjaikban mediálisan koncipiált eszmék. 

A harmadik rész Gadamer ugyancsak mediálisan koncipiált filo-
zófiai hermeneutikájával foglalkozik. Először Heidegger főművének 
gadameri értékelését összegzem, melynek során ő elhatárolódik az 
ott még kimutatható transzcendentális megalapozási törekvéstől. Ez 
az elhatárolódás egyúttal az emberi ittlét ontológiai kitüntetettségét 
is elvitatja, s e helyett kiindulópontként az egzisztencia ama kitün-
tetettségét teszi meg, hogy az „önmagán kívül” lehet, ti. az „itt” nyílt-
ságában ‒ „maguknál a dolgoknál” (Dabeisein). A továbbiakban a 
mellett érvelek, hogy Gadamer filozófiai orientációja számára ez 
utóbbi irányvétel válik meghatározóvá. Igazság és módszer című főmű-
vében, melyet behatóan elemzek, Gadamer az így értett eksztatikus 
ittlét tapasztalási módjának, vagyis az ún. „hermeneutikai fenomén-
nek” az elemzését nyújtja, lételméleti vonatkozású eredményei pedig 
‒ miként rámutatok ‒ egy bizonyos „konstitutív fordulatot” jelen-
tenek a hagyományos ontológiák vonatkozásában. Az ezt követő fe-
jezetben arra világítok rá, hogy ‒ ellentétben főművének azon elter-
jedt értelmezéseivel, miszerint az a szellemtudományok mibenléte 
körüli vitákhoz nyújt hozzájárulást ‒ Gadamer belátásai a történeti 
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dialogicitás elvének egyetemességi igényében csúcsosodnak ki, abban 
tehát, amit ő elsősorban a Platón-Arisztotelész viszony értelmezése 
során pillantott meg, s aminek korai írásaiban ‒ igen figyelemre 
méltó módon, s a fő mű hangsúlyelhelyezéseivel ellentétben ‒ még 
kifejezett politikai jelentőséget tulajdonított. E rész utolsó fejezete 
végül a szabadságnak az ember nyelvisége vonatkozásában megraga-
dott, hermeneutikai fogalmát rekonstruálja, rámutatva arra a jelen-
tőségre is, amely a rítusokat illeti meg a voltaképpeni egymással-lét-
nek és így a nyelvközösségeknek a kialakulásában, s ezzel mindabban, 
amit emberi szabadságnak nevezhetünk.

A gadameri hermeneutika politikai jelentőségének a hangsúlyozása 
és a szabadság témája közvetlen átmenetként szolgálnak a záró, ne-
gyedik részhez, mely a mediális emberi gyakorlat és a társadalom-
kritika kérdéseire összpontosít ‒ e rész viszont már Heidegger és Ga-
damer hermeneutikai kezdeményezéseinek új összefüggésekben való 
továbbgondolását célozza. Először az emberi gyakorlat fő módozatai 
hagyományos, Arisztotelészre visszanyúló tipológiájának az újrafo-
galmazására, s ezzel a művészeti és egyéb alkotótevékenységek saját-
lagosságának a megalapozására teszek kísérletet. Vezérfonalként itt 
Gadamer ama belátása szolgál, mely szerint a nyelv az emberi véges-
ség lenyomata ‒ valamiféle „közép” vagy médium az ember és világa 
közt ‒, s így bizonyos szerkezeti jellemzőinek a fejlődéstörténetében 
az ember történeti önmegértésének mély változástendenciái követhe-
tők nyomon. Ennek megfelelően a nyugati, illetve az ősi indoeurópai 
igerendszerek alapján ‒ amennyiben e rendszerekben az aktivitás tör-
ténetileg koncipiált módozatai jutnak kifejezésre ‒ körvonalazhatóvá 
válik az aktivitás fő módjainak egy olyan tipológiája, melyben az 
ágencia három elkülönülő értelme rajzolódik ki. Ez feszültségben áll 
a poieszisz és praxisz közti görög megkülönböztetéssel, mely az emberi 
gyakorlatról alkotott nyugati elméletek többsége számára ‒ miként 
esettanulmányokban mutatok rá ‒ döntőnek bizonyult. Kivételt képez 
viszont a kései Heidegger, valamint Gadamer megközelítése, akik a 
műalkotás létmódját egy sajátos ontológiai eseményként írják le. Esze-
rint a művészi alkotófolyamatot egy uralhatatlan és megismételhetet-
len ontológiai eseményben való részesedés különbözteti meg a termé-
kek kalkulálható és megismételhető előállításától ‒ olyasvalami tehát, 
ami világosan kifejezésre jut az aktivitási módok itt kifejtett három-
osztatú tipológiájában. Ennek alapján a mellett érvelek, hogy ama 
„régi-új” barbarizmusnak a térnyerésével szemben, mely a munka, 
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előállítás, termelés, hatalom és uralom szubjektivisztikus, „esemény 
nélküli” világába való visszaeséssel fenyeget, a filozófiának az ember 
mediális, azaz ontológiailag konstitutív és értelemtörténést célzó al-
kotó tevékenységét és praxisát kell védelmébe vennie. Végül a kötet 
záró fejezete a hermeneutikai megközelítés társadalomkritikai-poli-
tikai relevanciáját, ez irányú hozadékait igyekszik vázolni. E társada-
lomkritikai töltetet ama tény háttere előtt világítom meg, mely szerint 
a modern társadalmaink kiépülése, valamint a modernitás önmegér-
tése és ezzel a kritika hagyományos irányvételei is történetileg olyan, 
felvilágosodásbeli gondolatalakzatokkal fonódtak össze, amelyekkel 
szemben a hermeneutika kritikai távolságot tart. Habermas vázlatára 
támaszkodva, aki „a modernség és a nyugati racionalizmus történeti 
fejlődése közötti belső összefüggést” követi vezérfonalként, először 
Hegel modernitás-felfogását, valamint a modern társadalomkritikák-
nak a hegeli idealizmussal való számvetés során artikulálódó három 
‒ a baloldali radikálisok, a jobboldali neokonzervatívok, valamint a 
modernitás anti-hegeliánus kritikusai, köztük Nietzsche követői által 
képviselt ‒ klasszikus „távlatát” rekonstruálom. Ezt követően ‒ rá-
mutatva a hermeneutika habermasi értékelésének tarthatatlanságára 
‒ az egzisztencia heideggeri analitikájában felmutatott véges-történeti 
megértés sajátos „ésszerűségét” jellemzem, majd pedig az annak úgy-
szólván a nyilvános oldalát kidolgozó gadameri hermeneutikát, kö-
zelebbről a dialogikus gyakorlati észhasználat ott hangsúlyozott kö-
vetelményét állítom az előtérbe. Ehhez kapcsolódóan egyrészt arra 
mutatok rá, hogy a dialogikus gyakorlati ész gadameri eszméje annak 
a reflexív értelemnek és észnek az ellenében hordoz szubsztanciális 
kritikai töltetet, amelyek a modern társadalomkritikák horizontját ‒ 
még irracionalista formáik esetében is ‒ meghatározzák, s amelyek a 
felvilágosodás ész-hitének a szellemében és így univerzalista terminu-
sokban, a történeti életösszefüggéstől eltávolodva fogalmazódnak meg. 
Másrészt azt hangsúlyozom, hogy az a feszültség, amely az ésszerű-
ségnek a társadalomkritika eltérő alakzatait éltető említett, különböző 
formái közt húzódik, részmagyarázattal szolgálhat a kortárs politika 
kiüresedésére. A demokrácia szellemével ugyanis nem az áll összhang-
ban, ha az valamely élcsapat által képviselt ésszerűségre, vagy akár a 
szakértők szaktudására hagyatkozik, hanem ha az mindenekelőtt a 
polgárok gyakorlati észhasználatából táplálkozik.

Az itt tárgyalt kérdéskör, mely tehát a „medialitás” sajátos eszmé-
jét és annak filozófiai jelentőségét állítja az előtérbe, nincs jelen a 
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magyar szakirodalomban. A mediális ige nyelvészeti kérdését széles-
körűen tárgyalják mind nemzetközi, mind pedig hazai körökben. 
Filozófiai jelentőségére azonban nemzetközi viszonylatban is alig fi-
gyeltek fel. A jelentős Heidegger és Gadamer értelmezők munkáiban 
‒ egyetlen, Gadamer munkásságát tárgyaló kötet kivételével4 ‒ maga 
a medialitás problémája ritkán kerül említésre. A témában publikált 
igen kevés számú nemzetközi tanulmány is meglehetősen részleges, 
s elmulasztja az átfogóbb kérdésfelvetést. A kérdés iránti nemzetközi 
érdeklődést mindazonáltal jól jelzi, hogy arról többek közt Oxford-
ban, valamint egy, a Harvard Egyetemen tartott konferencián is volt 
alkalmam beszélni.5 Jelen kötet ez irányú kutatásaimról nyújt ösz-
szegzést, s igyekszik ily módon a jelzett hiányt valamelyest pótolni. 

4  Lásd Philippe Eberhard The Middle Voice in Gadamer’s Hermeneutics című munkáját 
(Tübingen: Mohr Siebeck, 2004). 
5  Oxford: http://www.ertegun.ox.ac.uk/sites/ertegun/files/documents/Experience%20
and%20Interpretation%20-%20Full%20Programme%20Booklet%20v5.pdf 
Harvard: http://www.phenomenology.org/images/Cambridge-2017-Program-007-WPI.pdf


