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Szerkesztői előzetes
1995-ben, dicséretes gyorsasággal és igényes fordításban adta ki a Jelenkor Kiadó Jacques Derrida Marx kísértetei című munkáját, amelyről Szegeden 1996-ban rendeztek filozófiai tanácskozást. Ennek válogatott anyagát tartalmazza ez a kötet. A tanácskozás szervezőmunkájában, valamint e kiadvány megjelentetésében nagy segítséget nyújtott Szabó Tibor, kollegám, amit ezúton is megköszönök neki.
Hazai viszonylatban nem rossz a követési időtartam: korunk egyik legnagyobb hatású gondolkodójának jelentős, legalábbis különös alkotása magyar nyelven két-három éven belül hozzáférhetővé vált - a szűk szakmán túl - az érdeklődő olvasók szélesebb köre számára is. Derrida műve bizonyára nem marad visszhangtalan, a filozófiának, a filozófiatörténetnek s - oktatásnak előbb-utóbb reagálnia kell rá.
A filozófiai szakmát alaposan meglepte a nem-marxista Derrida. Akkor született meg írása (1993), amikor már túl voltunk a kelet-közép-európai államszocializmusok bukásán, kordivattá vált a Marx-temetés, nem illett komoly szakmai fórumokon, folyóiratokban Marxról beszélni. Ezért sokan érthetetlenül fogadták a nagyhírű francia filozófus új termékét is. Ma is fanyalognak, próbálják kisebbíteni a mű jelentőségét, véletlenszerű ballépésnek, komolytalan kísérletnek, pillanatnyi fellángolásnak tételezve azt.
Derrida nagyformátumú gondolkodó: minden alkotása figyelmet keltő, így ez is. Feltehetően sokféleképpen értékelhető Marxról szóló álláspontja, két dologban azonban valamennyien megállapodhatunk. Egyrészt Derridának volt szellemi bátorsága és erkölcsi ereje szakítani a marxi életműre rárakodott előítéletekkel s divatos áramlatokkal. Lehetséges, hogy az autonóm gondolkodásmódot éppen az jellemez leginkább: ellenállunk-e az általánosan elfogadott irányvonalnak, értékítéleteknek? Másrészt filozófusunk nem vált (most sem) marxistává, nem állt be az úgynevezett marxista udvaroncok sorába, nem Marx (kölcsönözve Croce kategóriáját) "előszoba-imádkozója" ő, hanem - megőrizve szuverenitását s igazolva eredetiségét- új hangon szólal meg. Nem izgatja a marxizmus megannyi lapos és hamis gondolata, balsikerű hiedelme s ígérete. A tiszta forráshoz nyúl és a marxi életmű olyan rétegére, szellemére lel, amely túlvan minden politikai érdeken, ideológiai kövületen s előítéleten: amelyet - éppen ezért- a felelősen gondolkodó ember fel kell hogy vállaljon.
Mi az új mondanivaló, mi újat lehet még mondani manapság Marxról? Hadd ne mutassam itt be Derrida válaszát, az olvasó számára úgyis kiderül majd a kötetből. Annyit talán előre is jelezhetek, Derrida mindenesetre árnyaltabbá teszi a filozófusok egymás közti viszonyának ősrégi kérdését. Emlékezzünk csak Robert Musil frappáns, sok igazságot tartalmazó kijelentésére! Szerinte csupán kétféle filozófus különböztethető meg: az ellenfilozófus, aki ugyebár mindenben tagadja az elődöt, valamint a tanimádó, aki viszont mindenben kritikátlanul dicsőíti az őst. Derrida azonban tovább differenciál, egy újabb és sajátos viszonyulást létesít. Konkrétan: lehetséges diskurzust folytatni Marxszal úgy, hogy ezenközben nem válunk marxistává, táplálkozhatunk Marxból akkor is, ha meg akarjuk őrizni gondolati autonómiánkat.
Miután jó néhány szerző azonos témában (Derrida Marx-könyvének feldolgozása) fejti ki nézetét egy kötetben, a szerkesztőnek meg kellett küzdenie három, ilyen helyzetben szokásos problémával. Nagy az ismétlődés, a gondolati "egyhelyben-járás" veszélye, miközben a különböző szerzők eltérő színvonalú tanulmányokkal jelentkeznek, ami egyenetlenné teheti a könyvet. Végül a nem egységes stílus, továbbá a nem azonos technikákkal való feldolgozás okozhat némi problémát. Nem állítom, hogy teljes mértékben sikerült megszabadulnom ezektől a tehertételektől, mégis bátran s jó szívvel ajánlom az olvasó figyelmébe a kiadványt. Benne számos gondolati "telitalálattal", eredeti meglátással és mélyen szántó elemzéssel találkozhat az olvasó. S könnyen érzékelhet egymásnak feszülő álláspontokat, szellemi pengeváltásokat, vitát kavaró vagy arra ösztökélő kérdéseket.
Végül is nem nehéz felismernünk, Derrida "derridai" módon közeledik Marxhoz. E kötet szerzői pedig ugyancsak az úgynevezett "kérdező hozzáállással" próbálják faggatni a francia filozófust. Mit is kívánhatnék mást, mint azt, hogy az olvasók se tegyenek másképpen?
Szeged, 1996, december 12.
Karikó Sándor
 Tőkei Ferenc
Derrida Marxról
Megnyitó
Jacques Derrida, a neves francia filozófus, a dekonstrukció atyja, aki az úgynevezett posztmodern filozófia egyik fő képviselője, Spectres de Marx című könyvével alaposan meglepte olvasóit. Vitába szállt az amerikai Francis Fukuyamával (és elődeivel) amellett érvelve, hogy a történelemnek talán még sincs vége és ezért Marx "szellemei" továbbra is ott kísértenek a világban. A többes számot, mint tudják, az indokolja, hogy Derrida is úgy véli, Marxnak (legalább) három "szelleme" van: egy filozófusi, egy politikusi és egy tudósi(gazdaságtani). S Derrida nem akarja, hogy Marx megítélésében bármelyik is túlsúlyra jusson.
Mi lehet oka ennek a furcsa "gesztusnak"? Valóban egyszerű gesztusról van-e szó, ironikus főhajtásról Marx, a nagy "döglött kutya" előtt? Nincs másról szó, mint a gyakori posztmodern félig-tréfálkozásról? Nos, azt hiszem, Derrida esetében többről van szó.
A szerző stílusa, gondolatmenetének kanyargóssága idegen tőlem, ezért nem idézem fel itt a mondatait. Ezt az úgynevezett belülről való elemzést remélhetőleg elvégzik majd a konferencia előadásai és vitái. A magam stílusában, tehát "kívülről" tekintve mondom el - természetesen könyve alapján- véleményemet Derrida és Marx viszonyáról.
Először is, úgy gondolom, Derrida és Marx viszonyát megváltoztatta az a fejlemény, hogy egész sor hivatalos instancia, intézmény és ideológia, mozgalom és államhatalmak, amelyek évtizedeken át - formálisan - Marxra hivatkoztak, kudarcot vallottak vagy háttérbe szorultak, s következésképpen egy értelmiséginek nincs többé valóságos hivatkozási alapja ahhoz, hogy Marx életművét, amely a XX. századra olyan óriási hatással volt, egyszerűen nemlétezőnek, soha vissza nem térően halottnak tekintse. Derrida tehát megpróbál szembenézni Marx "kísérteteivel", különböző természetű és ráadásul többféleképpen értelmezett hagyatékával, s megállapítható, hogy könyvével komoly lépést tett előre ahhoz, hogy Marx életművét a filozófia klasszikusainak kijáró tisztelettel és figyelemmel kezelje.
Másodszor, Derridát határozottan bosszantja, hogy a világkapitalizmusnak az államszocializmusok felett aratott minapi győzelmének mámorában a politikus Marxot is megpróbálják véglegesen eltemetni. Értelmiségi lévén, a kapitalizmus ellenségének tartja magát, s úgy véli, a politikus Marx "kísértete" is visszajár és vissza is kell járnia, mert még a legkilátástalanabb helyzetben is arra figyelmeztet, hogy lehetséges egy kapitalizmuson túli társadalmi berendezkedés, amelyről gondolkodni kötelességünk.
Harmadszor, Derrida a világkapitalizmus mai fejleményeit, főképpen az úgynevezett globalizáció tendenciáját látva, alighanem rádöbbent, hogy a "szaktudós" Marxnak is milyen sok dologban volt és van igaza, s hogy a mai világ jobb megértéséhez és a világ jövőjéről való gondolkodáshoz erre a Marxra is nagy szükségünk van.
Elismerem, a könyvből mindez nem ilyen egyértelmű. Mégis szeretném hinni, hogy Derrida - gyakran kétértelmű kifejezésmódja ellenére- ez esetben a "posztmodern" filozófiának legalább a cinizmusát leküzdötte.
Közelebbi tanulmányozásához sikeres munkát kívánok.
 ANGYALOSI GERGELY

 A NÉV ÉS AZ ALÁÍRÁS PROBLEMATIKÁJA
 JACQUES DERRIDA MŰVEIBEN

A tulajdonnév [nom propre] néhány más fogalommal együtt fontos szerepet játszik Derrida gondolkodásában, ami elsősorban abból látható, hogy ez a problematika rendszeresen visszatér az elmúlt másfél évtizedben született szövegeiben. Sőt, 1993- ban három rövidebb tanulmányt jelentetett meg különálló kötetekben, de hangsúlyozottan összefüggő problémakörben mozogva Passions,Sauf le nom Khora. Galilée, Paris, 1993. Ez a három esszé tanulmányom megírása óta magyarul is napvilágot tátott. Lásd: Jacques Derrida: Esszé a névről. Jelenkor, Pécs. 1995.
Fordították Boros János, Csordás Gábor és Orbán Jolán. Mindegyik kötet elején ott találjuk a figyelmeztetést: "Mindannak ellenére, ami ezeket a munkákat elválasztja egymástól" láthatóan válaszolnak is egymásnak, s talán meg is világítják egymást egy és ugyanazon konfiguráción belül. A címek mozgékony szintaxisa mögött három esszét olvashatunk egy adott névről vagy arról, ami egy adott névvel történhet (anonímia, metonímia, paleonímia kriptonímia, pszeudonímia), az adott, tehát a kapott névvel, sőt kötelezően kijáró [du] névvel, arról, amit kötelesek vagyunk megadni vagy feláldozni a névnek, a név nevének /.../" 
A tulajdonnévvel és a névadással összefüggő derridai fogalmak között elsősorban a szignatúrát, az aláírást kell említenünk, de könnyen belátható, hogy ide sorolódik a nyom, valamint a nyom fogalmának lehetőségfeltételeként működő szuplementaritás és iterabilitás kategóriája is. Aki némileg ismeri a Grammatológia gondolatmenetét annak a számára nem meglepő a tulajdonnév és a személynév rejtélyének makacs visszatérése Derrida írásaiban. Anélkül, hogy (akárcsak vázlatosan is) összefoglalni próbálnánk e majd három évtizede írott alapmű kiindulópontjait, legfontosabb kérdésfelvetéseit, mindenképpen utalnunk kell nyelvfelfogásának néhány vonására. Ma már közhelyes megállapítás, hogy Derrida az eredet nélküli különbözőségek rendszerének látja a nyelvet - és nemcsak a nyelvet. Ez leegyszerűsítve annyit jelent, hogy minden nyelvi tevékenység lehetőségfeltétele a különbözés. Az értelem más értelmektől való elkülönböződésében teremtődik meg, és ez az elkülönböződés (Derrida elhíresült différance fogalma, "a"-val írva) egyszerre időbeli és térbeli mozgás. A. Grammatológiában ez a koncepció úgy jelenik meg, mint a nyugati civilizáció jelhasználatának, szemiotikai irányultságának leírása és kritikája egyben. A jel jelentő és jelentett oldalának megkülönböztetése, ez a "grafématikus" vonás, ahogy később mondja, évezredek óta arra szolgál ebben a civilizációban, hogy fenntartsa egy végső ön-azonosság metafizikai rekonstrukcióját. Mit jelent ez? 
Egy nyelvi megnyilvánulás [énoncé] csak azáltal válik értelmezhetővé, hogy azonnal egy összefüggés-háló részeként, e háló többi csomópontjától elkülönböződve jelenik meg. A legegyszerűbb és legismertebb példa az értelmező szótár: egy szó jelentését úgy "kapjuk meg", hogy egyéb szójelentésekkel vetjük össze. (Vigyázat: nem azonosítjuk azokkal, hanem az azonosság és különbözőség játékát mozgásba hozva kijelölünk egy szemantikai teret, amelyet már érteni vélünk vagy konvencionális alapon megértésnek nevezünk, de amely tér maga betöltetlen marad.) Ez a mozgás elvileg csak végtelen lehet, hiszen az egyik jelentőt a másik jelentővel magyarázzuk, és soha sem állhatunk meg egy végső jelentettnél. Azért mondjuk, hogy elvileg végtelen ez a mozgás, mert a gyakorlatban sűrűn előfordul, hogy egyszerűen kifogyunk a jelentőkből - de nem azért, mert mert elértünk a végső, önmagával azonos meghatározáshoz, amelyben megvalósul a jelentő és a jelentett abszolút térbeli és időbeli egysége. Az, amit Derrida Heidegger nyomán, de néhol Heideggert is bírálva a nyugati gondolkodás metafizikai megalapozottságának nevez, éppen abban áll, hogy ez a gondolkodás feltételez egy abszolút eredet, egy abszolút ön-azonosságot, az önmagaság abszolút jelenlétét önmaga számára [présence a soi], amely a metafizikai igazság létezés módja. A logocentrizmus annyit jelent, hogy az isteni igazság eredendően kimondatott, vagy folyamatosan kimondatik (attól függően, hogy a teremtést egyszeri aktusként vagy folyamatos történésként fogják fel). Mármost ez volt (vagy ez) az egyetlen kimondás, ahol a kimondó és a kimondott között a legkisebb különbség sem nyílt meg, s amikor a kimondandó kimondása semmiféle időt nem vett igénybe. Az emberi beszéd az egymásra utaló jelek végtelen láncolatával csupán másodlagos megjelenési formája, reprezentációja ennek az eredendő jelenlétnek és abszolút önmagaságnak; az írás pedig a beszédhez képest szekundér jelenség, annak grafikus leképezése.
Mármost minden jel egy hiányt vagy távollétet feltételez - annak a hiányát vagy távollétét, amire a jel utal. A jel "helytál" ahelyett ami maga nincs jelen. Derrida alapvető felismerése, hogy ez a hiány vagy távollét nem akcidentális, esetleges vonás hanem minden jelhasználat inherens sajátossága. Ahol nincs hiány, ott nincs helyettesítés vagy szupplementum, ahol nincs helyettesítés, ott csak a jelentés nélküli abszolút - és abszolút mivoltában hozzáférhetetlen - jelenlét képzelhető el. A nyugati metafizika egyik apóriája tehát az, hogy kidolgozta a különbözóségek, a helyettesítések végtelén láncolatán alapuló jel elméletét, ugyanakkor azonban ennek előfeltételeként, eredet- és végpontjaként az igazság önmagához viszonyított jelenlétét, vagy a jelenlét önmagához viszonyított igazságát állította. A jelenlét metafzikája ez, amely a különbözőséget csak a végső ön-azonosságból kiindulva valamiféle ős-hasadás eredményeképpen tudja elgondolni, vagyis egy eredendő egység megbomlásaként. Mindebből persze értékhierarchia is következik: a belső értékesebb a külsőnél, a lélek a testnél, az eredet a leszármazásnál, a gondolat a beszédnél, a beszéd az írásnál, stb.. Ez magyarázza (Derrida szerint) az írás lebecsülését, ideológiai alapon történő háttérbe szoritását az európai kultúrában. Annek ellenére, hogy - mint láttuk - ez a kultúra az általa kialakított szemiotikai rendszerek tekintetében "grafématikus"jellegű; a différance, az elkülönböződés mozgása a legközvetlenebbül az írásban érhető tetten, noha minden jelhasználatra (tehát nem csupán a nyelvi megnyilvánulásokra) jellemző.
Derrida nem azt a naivitást akarja elhitetni velünk, hogy elegendő belátnunk: ama abszolút eredet, az önmagához viszonyított jelenlét nem létezik, még abban a kis házikóban sem találunk rá, ahol Karinthy szerint a párhuzamos egyenesek találkoznak, s melynek neve végtelen. Nem, nem elegendő belátnunk, hogy nincs Isten. A nyelvhez és általában a jelekhez való viszonyunkon ez a belátás mít sem változtat. A távollevő jelenlétté transzformálásának intenciója (az intenció legtágabb filozófiai értelmében) akkor is minden jelhasználat strukturális alapelve marad, ha gondolatilag "tisztázzuk" magunkban, hogy a távollevő nem valahol-jelenlevő, hanem éppenséggel sehol-sem-jelenlevő. Ahogy már Heidegger rámutatott, a nyugati metafizika nem olyasvalami, amiből csak úgy, egyszerűen "kiléphetnénk". Derrida is ezt az egyszerre kint és bent játékot űzi, súlyt fektetve saját tevékenységének játék jellegére - amit nem úgy kell értenünk, mintha komolytalan lenne. Éppen ellenkezőleg, a játék fogalmát komolyan veszi, a megszokott komoly-komolytalan ellentétpárt viszont (amely szintén metafizikai természetű) nem tartja tiszteletben.
Nos, ezt a sematikus ismertetést alapul véve, mi indokolja, hogy a tulajdonnév olyan különleges pozícióba kerül gondolkodásában? Mindenekelőtt az, hogy egy személy, egy individuum megnevezésében látszólag megvalósul a nyelv általános célkitűzése, a különbségek dinamikáját megvalósító telosz: s ez nem egyéb, mint a különbözőségek kiküszöbölése, az abszolút jelenlét. Geoffrey Bennington, Derrida egyik alapos ismerője ezt úgy fogalmazza meg, hogy a tulajdonnév egyfajta átmenetet látszik megvalósítani a nyelv és a világ között, "amennyiben minden ambivalencia nélkül jelölne meg egy konkrét individuumot", és arra sem volna szüksége, hogy a jelentésképződés tekervényes útjait végigjárja Jacques Derrida par Geoffrey Bennington et Jacques Derrida. Seuil, Paris, 1991. 100-103.o.. Ha ez valóban így lenne, akkor a tulajdonnév volna az egyetlen nyelvi elem, amely - legalább részlegesen - kisiklana a különbözőségek végtelen láncolatából, vagyis korlátozná az elkülönböződés érvényességi terét. Bennington szélsőségesebben fogalmaz, mint maga Derrida, amikor úgy foglalja össze ennek a dilemmának a megoldását, hogy "nincs is tulajdonnév"; a tulajdonnév is a különbözőségek rendszerén belül működik, ami nem egyszerűen arra utal, hogy jelölő-kijelölő-rámutató funkciója csak a többi tulajdonnévhez viszonyítva, tőlük különbözve valósulhat meg. Többről van szó: ahhoz, hogy valóban létezzék egy igazi tulajdonnév, "un nom vraiment propre", amely minden különbség nélkül egybeeshet önmagával, vagyis csak és kizárólag "tulajdon" neve lenne, teljes mértékben birtokolná önmagát, nos, ahhoz az kellene, hogy csak egyetlen ilyen név legyen. Ebben az esetben azonban nem is lenne név hanem a másik tiszta megnevezése, az abszolút vocativus; nem is lenne elnevezés, mert az distanciát és különbséget tételez fel a név és az elnevezett között. Az abszolút tulajdonnév tehát a másik teljes és maradéktalan jelenléte volna; de ha ez megvalósulna, nem is létezne másik.
A tulajdonnév "már mindig", vagyis eleve nem teljesen saját, nem tisztán tulajdon. Bennington és Derrida szívesen játszik a latin és a francia proprius/propre szó kettős értelmével, a "tiszta", illetve a "saját" jelentéssel, amelyek valóban jelt adnak egymásnak az etimológia mélységeiből. Az, ami tisztán birtokolja önmagát, ahol a birtokló és a birtokolt egybeesik, az éppen az önmagaság abszolút jelenléte, a logocentrikus alapstruktúra. A különbözőség bizonyos értelemben tisztátalanná teszi ezt az örök jelenlétben megvalósuló maradéktalan identitást. Ha a tulajdonnév nem teljesen "tulajdona" hordozójának, akkor nem felel meg a tulajdonnév abszolút, tiszta fogalmának. (Az egyedüli tiszta név, amely viszont csak kimondhatatlan-voltában őrzi meg tisztaságát, természetesen Isten neve. Isten nevének, illetve az apophasisnak a problematikájára természetesen még vissza kell térnünk.)
Bennington a tulajdonnévvel kapcsolatos enigmákat jellemezve felteszi azt a kérdést, hogy nincsenek-e mégis olyan pillanatok ("itt és most pontszerűségek"), amelyek megelőznék a differancia működését? Egyetért ugyan Derridával abban, hogy a tulajdonnév (akárcsak a sens propre, a szavak saját, vagy tulajdon értelme) csak másodlagosan, az eredendő metaforicitás, vagyis az impropriété alapján különböződik el. A tulajdonnév elnevezés mégis valami olyan tapasztalatra utal amely mintha valóban őrizne egy tulajdon-momentumot, egy instant fondateurt. Ezért érezzük úgy, hogy a "tulajdon"nevünk önmagunkkal való azonosságunkat jelöli, amely végső soron ezeken a cáfolhatatlan bizonyosságként átélt pillanatokon alapszik. Mármost a tulajdonnév és az aláírás közös jellemzője, hogy hordozójának távollétében is funkcionál. A szignatúra biztosítja azt, hogy "saját nevem túlél engem"; voltaképpen a névvel együtt hordozójának halálát hordozza, hiszen megelőlegezi azt a pillanatot, amikor már semmilyen minőségben nem leszek jelen.
A szignatúra elvileg azt az itt-és-mostot, vagyis azt a jelenlétet próbálja reprodukálni írásban, amelyet minden beszéd-megnyilvánulás elveszít, amikor írássá változtatjuk. Ám az aláírás sem kerülhet ki az önmagától való elkülönböződés végtelen játékából: az aláírás hitelességét ellenjegyzéssel (franciául contre-signature) kell igazolnunk. Minden aláírás elvileg kívánja meg a saját ellenjegyzését, akkor is, ha a gyakorlatban ez nem történik meg. Az ellenjegyzés viszont szintén csak egy aláírás, amely újabb ellenjegyzéssel hitelesíthető, és így tovább a végtelenségig. Derridánál az aláírásnak ezt a problematikáját magától értetődően megelőzte a kommunikáció, a nyelv és az írás általános természetéről való elmélkedés, amelynek a Grammatológiát követő években az Aláírás esemény kontextus című tanulmány ( 1971 ) a leghíresebb terméke. Tudjuk, hogy az ebben foglalt Austin-bírálat váltotta ki a speech act theory neves képviselőjének, Searle-nek a pamfletjét, amelyre azután Derrida egy könyv terjedelmű ellen-pamflettal válaszolt. Itt csak azt a néhány gondolatot idézzük föl az eredeti Derrida-szövegből, amelyek kapcsolatban állnak a tulajdonnév, illetve az aláírás problémakörével.
Derrida mindenekelőtt a kommunikáció fogalmától szeretne megszabadulni amelyet szerinte megterhel az az előfeltételezés, hogy minden szónak van egy saját, elsődleges, tulajdon értelme [sens propre]. A kommunikáció ennek az egyetlen értelemnek a transzmissziójaként határozható meg, márpedig, mondja a francia filozófus, "a saját értelem értéke napjainkban problematikusabbnak látszik, mint eddig bármikor" Jacques Derrida: Signature événement contexte. In: Limited Inc. Galilée, Paris, 18.o.. Saját elméletét a jelentések disszeminációjáról annak alapján különíti el a hagyományos nyelvészet által is jól ismert poliszémiától, hogy rákérdez a kontextus szerepére. Tudjuk-e, mit nevezünk valójában kontextusnak, nincsenek-e meghatározott filozófiai előfeltevések emögött a fogalom mögött. Derrida szerint a kontextus sohasem határozható meg teljesen, illetve "meghatározása sohasem biztos vagy telített" i.m. 20.o., mégpedig az írás alapvető sajátossága, az iterabilitás miatt. Az iterabilitás nem egészen (vagy egészen nem) az ugyanannak a megismétlése, hanem magában hordja azt a feltevést, hogy az ismétlésben valamilyen másság képződik. Az könnyen belátható, hogy az írás csak akkor írás, ha struktúrája szerint olvasható, tehát ismételhető a címzett halála után is. Az írás ily módon minden empirikusan meghatározható címzett radikális hiányán alapul, és ez a hiány nem a jelenlét egyik módusza - mint távollét - hanem rupture, szakítás, törés, a címzett halála vagy halálának lehetősége. Ez természetesen éppúgy érvényes az írás előállítójára, mint a címzettjére. Nos, az iterabilitásnak az a következménye, hogy "minden jel, legyen nyelv vagy nem nyelvi, beszélt vagy írott /.../ idézhető, idézőjelbe tehető, minek jóvoltából szakíthat bármilyen adott kontextussal és végtelen számú új kontextusba léphet... " i.m. 36.o.. Innen a tétel: csak kontextusok vannak, nem létezik abszolút nyugvópont [point dáncrage]. A jegy, a marque idézhetősége és iterabilitása (Derrida nem véletlenül használja szívesebben ezt a szót, mint a jel fogalmát) nem esetlegesség vagy anomália, hanem magának a jegynek a normális működése.
Mindezt figyelembe véve, Derridának az a baja Austin híres szövegével John L. Austin: How to do things with words. Magyarul: Tetten ért szavak. Akadémiai, 1990. Pléh Csaba fordítása., hogy az csak látszatra robbantja szét a kommunikáció nyelvészeti-szemiotikai-szimbolikus fogalmát. Austin minden elemzése egy olyan kontextus-felfogáson nyugszik (a "totális kontextus" klasszikus felfogásán), amelynek legfontosabb tényezője a "beszélő szubjektum intenciójának tudatos jelenléte lokúciós aktusának teljességét tekintve" Signature événement contexte, i.m. 39.o.. Austin megtartja a totális beszédmező teleologikus eszméjét, amelynek az intenció marad a szervező középpontja. Ezért azután minden további nélkül jelenlévőnek tartja ezt az íntenciót a szóbeli megnyilvánulásokban, az írásban pedig a szignatúra formájában. Nem számolhat tehát azzal, amit Derrida úgy fejez ki, hogy a szignatúra meghatározása szerint implikálja az aláíró aktuális vagy empirikus jelen- nem-létét. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy az aláírás csak akkor funkcionálhat akkor olvasható, ha formája szerint ismételhető, iterálható, utánozható - vagyis sohasem lehet ideális, "tiszta szingularitás".
Derrida 1981-ben, egy montreáli konferencián olvasta fel Otobiographie de Nietzsche - politiques du nom propre című előadását Ld. Jacques Derrida: L' oreille de l' autre. VLB Éditeur, Montéal, Québec, 1982.. Itt az önéletrajz problematikáját is beleilleszti a tulajdonnévvel és a szignatúrával meghatározott tematikába. Nietzsche felbukkanása nem esetleges: ő volt az a filozófus, aki a nyugati filozófia történetében a saját nevével, a saját nevében [avec son nom, en son nom] filozofált. (Kierkegaardot és Freudot említi még Derrida mint rokon jelenségeket.) A német gondolkodó életművéből pedig az örök visszatérés eszméjét használja fel az említett tematika megalapozására. Az örök visszatérés ugyanis nem az azonosság egyszerű megismétlődése - mint láttuk, az iterabilitás fogalmának kidolgozásakor pontosan ilyen típusú, másságot szülő ismétlődés után kutatott Derrida. Az örök visszatérés gondolatában egy szelektívitás-elv működik, amelyet a különböző erők egymáshoz való viszonya határoz meg. Ami visszatér, mondja, az voltaképpen mindig egy affirmatív mozzanat, az " igen, igen" momentuma. (Ezt az affirmatív mozzanatot látjuk - szelektíve - visszatérni a kései Heideggernél, majd magánál Derridánál is.) "Az individuális szignatúra, ha úgy tetszik, a tulajdonnév szignatúrája, amennyiben átjárja az örök visszatérés gondolata, nem egyszerűen egy empirikus tényszerűség, hanem valami máson alapszik, mint ami ő maga..." i.m. 65.o. Innen ered az autobiografikus aláírás rejtélyes kapcsolata a másikkal. Egy játékosan ironikus képzavarral élve azt mondja erről Derrida, hogy az én önéletrajzi aláírásomat a másik füle szignálja, az alkotja meg autobiográfiám autos-át. Aláírásom akkor ér célba akkor teljesedik be mint aláírás, amikor a másik kihallja a mondandómból azt, ami neki van szánva. Derrida tudja, hogy meglehetősen paradox gondolat egy olyan önéletrajzot feltételezni, amelyet a másiknak, a tökéletesen ismeretlen olvasónak kell "szignálnia". Ez azonban nemcsak Nietzschénél, az Ecce homoban van így. Derrida szerint minden szövegnek ez a struktúrája, ez a textualitás strukturája általában véve. A szöveget mindig a másik, az olvasó szignálja létrejötte után, ezért nemcsak az aláírás, hanem maga a szöveg is testamentum szerkezetű. Ez azt jelenti, hogy mindig ránk, olvasókra van bízva a másik szövegének szignálása: mert ezt a szöveget örökül hagyta ránk.
"Az aláírás nem egyszerűen egy szó vagy egy tulajdonnév egy szöveg végén hanem az egész művelet, az egész szöveg, az egész aktív interpretáció, amely nyomot vagy maradványt hagy maga után" i.m. 72.o.. Mint láttuk, a név nem téveszthető össze hordozójával, struktúráját tekintve mindig hordozó nélkül létezik; azért név, hogy hordozója nélkül létezhessék. "Minden név a halott neve"- összegzi Derrida - "vagy egy olyan élőé, akitől el lehet tekinteni, akárha halott lenne". Bataille így fogalmazott: azért írok, hogy elveszítsem a nevem"; Derrida ellenben összetettebbnek látja a kérdést. Ha egyfelől az írásban disszeminálom, elveszítem is a nevem, esetleg átalakítom köznévvé, vagy valamilyen köznév egy darabjává, azzal másfelől csak súlyosabbá teszem; és ez megfordítva is igaz. Ez a jelenet tér vissza mindig, amint tulajdonnévről van szó: mindig elveszítjük, amit megnyerünk és megnyerjük, amit elveszítettünk volt. Derrida ezzel az Ószövetség Bábel-történetére céloz, arra a double bindra, amelyet JAHVE ró az emberiségre, amidőn egyszerre kötelezi nevének kimondására és elhallgatására. (Lásd még ezzel kapcsolatban a Tours de Babel, illetve a D'un ton apocalyptique adopté naguere en philosophie című tanulmányait.)
Az autobiografikus sémának vagy struktúrának nevezett sajátosság valamiképpen nem történeti - mondja; tartalmilag minden egyes momentum megváltozhat benne, de a variábilis elemek közötti kapcsolat törvényszerűsége ugyanaz marad. Mindig ugyanaz a jelenet tér vissza, de mindig szinguláris, egyedi formában. A tulajdonnév vagy a szignatúra paradoxona tehát úgy foglalható össze, hogy mindig ugyanazzal találkozunk, ám ez a mindig ugyanaz minden egyes esetben különböző, minden egyes esetben más történet. A montreáli konferencia egyik résztvevője ezt a tulajdonnévben egyidejűleg benne rejlő kettős követelménynek nevezte i.m. 125-126.o.. A tulajdonnév egyfelől mintha maga lenne a lefordíthatatlanság, sőt, a nem- olvashatóság példája, mintha a tulajdonnév maga lenne a nyelven, jelentésen kívüli tiszta referencia. Másfelől viszont úgy tűnik fel előttünk, mintha maga is fordítható és olvasható lenne, akárcsak a köznév, vagy bármilyen nyelvi elem, amely része egy nyelvi vagy fenomenológiai hálónak. 
Derrida a Signéponge című esszében gondolja tovább a tulajdonnév vagy az aláírás "abisszális", vagyis végtelen örvényekbe vezető masinériáját - ezúttal irodalmi példára, Francis Ponge életművére alkalmazva. Nehezen "összefoglalható" írás ez, mivel az 1980-as évek elején keletkezett, vagyis a filozófus életművének abban a szakaszában, amikor már nem teoretikus távolságtartással fejtett ki problémákat, hanem - a nem-kommunikatív írásfogalomnak megfelelően - esemény jelleget igyekezett adni minden esszéjének. Nemcsak azt akarja megragadni, amit Ponge művel a saját nevével, hanem maga is eljátszik a ponge szó különféle lehetőségeivel (leggyakrabban az éponge, a szivacs szó szemantikai közelségét használja ki). Nem illik ugyan ilyen durván "lefordítani” ezt a játékot, de a rövidség kedvéért utalnék rá, hogy a tulajdonnév jelentéseket, értelmeket magába szívó sajátosságáról, erről a potentialité de sens-ről van szó. Ponge életműve azt példázza a szemében, hogy a tulajdonnév, ez a látszólag aleatórikus nyelvi elem, amelynek elvileg semmiféle értelme sincs, és ki kellene merülnie a közvetlen referencialitásban, paradox módon egy idióma részévé válhat. Oly módon teszi ezt (és a legnyilvánvalóbban az irodalomban), hogy belép egy olyan oszcillációs térbe, amelyben az aleatórikus effektusok lassacskán bizonyos törvényszerűségeknek rendelődnek alá. Ez a folyamat arról ismerhető fel, hogy tulajdonnév kezd lefordíthatóvá válni Jaques Derrida: Signéponge/Signsponge. Kétnyelvű kiadás, Columbia Univ. Press, Paris, Seuil, 1988. 96.o..
Az 1987-es Ulysse gramophone és a Deux mots pour Joyce című előadásokban szintén megjelenik a tulajdonnév és az aláírás témája. Joyce Finnegan s Wake-jének egyik leleményét a He War szekvenciát elemezve próbálja meg feltárni az írásnak azt a tébolyát, amelyben "aki ír, eltörlődik, miközben maga mögött, magára hagyja önnön eltörlődésének archívumát" Jaques Derrida: Ulysse gramophone - Deux mots pour Joyce. Paris, Galilée, 1987. 19.o.. (Ez az, amit az Aláírás esemény kontextusban "restance non-présente"-nak nevezett; magyarra talán megmaradó jelen-nem-létként fordíthatnánk.) Nem ismertetjük részleteiben ezt a bravúros interpretációt, amelynek végeredményeként arra a megállapításra jut, hogy a He War voltaképpen Isten aláírása, és hasonlóképpen funkcionál, mint a Babel név, vagyis egyszerre követeli és tiltja meg nevének lefordítását. Közvetlenebbül érinti témánkat az, amit az aláírás affirmatív jellegéről, ama már említett "igen, igen"-ről mond. Megfordítja a korábbi állítást: nemcsak az aláírás velejárója az affirmáció, hanem minden ítélet tartalmaz implicit módon valamilyen szignatúra-szerű és az idéző aktust megerősítő mozzanatot. Valamire igent mondani magában hordozza azonnali megismétlésének szükségességét. "Csak úgy mondhatunk igent, ha ígéretet teszünk önmagunknak saját emlékezetünk megőrzésére. Az igen affirmációja az emlékezet affirmációja" i.m. "Le oui ne peut se dire que s'il se promet la mémoire de soi. L'affirmation du oui est l'affirmation de la mémoire". i.m. 110.o.. Természetesen nem válik automatikusan szignatúrává, ha leírom a nevem egy üres papírra; ez nem egyezik meg azzal az aktussal, ha egy könyv végén teszem ugyanezt. Ez utóbbi esetben nyeri el aláírásom ennek az igennek az értelmét: "igen, ez az én nevem, tanúsítom, igen, igen, később is tanúsítani fogom, megígérem, hogy emlékezni fogok rá: én szignáltam".
Derrida több írása alapján is értelmezhetnénk a múlt nagy gondolkodóinak "fantomjaihoz" való viszonyát, mely tematika természetesen egy jóval tágasabb problémakörbe ágyazódik (elsősorban a jelenlét, illetve a "megmaradó jelen-nem-lét" összefüggéseire gondolok). Kézenfekvőnek látszik azonban, ha a Marx kísértetei című könyvről Jacques Derrida: Spectres de Marx. Galilée, Paris, 1993. Magyarul: Marx kísérletei. Jelenkor, Pécs, 1995, Fordította Boros János, Cordás Gábor és Orbán Jolán. szólunk néhány szót, amelynek részben polemikus, tehát élesen fogalmazó irálya lehetővé teszi, hogy nagyon röviden összekapcsoljuk a "szellemidézést" a név jelentőségének kérdésével. Ez a gesztus és általában a "szellemhez" és a "kísértetekhez" való viszony egyébiránt már jó másfél évtizede foglalkoztatja a filozófust, azóta íródott műveinek egyik vezérmotívumát képezi. Nos, ami a világpolitikában az elmúlt hat évben történt, azt igazolta, hogy valóban roppantul lényeges és a gondolkodás számára ősisége ellenére vagy éppen annak okán bonyolult feladatot jelentő összefüggésekről van szó. Amikor úgy teszünk, mintha Marx megszűnt volna létezni, voltaképpen a halott visszatérését akarjuk elkerülni vagy inkább azt akarjuk letagadni, hogy kísértete lerázhatatlanul velünk van. Szokatlanul harcias könyv ez; szenvedélyesen állítja, hogy Marx olyan figurája az európai gondolkodásnak, akit nem lehet hatályon kívül helyezni: túlságosan mély nyomokat hagyott rajta. Derrida számára Marx neve (ugyanúgy, mint mondjuk Freudé vagy Nietzschéé), egyfajta beszéd-tér, diszkurzív mező, amelyen szükségképpen át kell haladnunk, nem lehet "csak úgy" megkerülni. A Kommunista Kiáltvány maga is kísértetként mutat be egy bizonyos típusú gondolkodást vagy diskurzust: a kísértet már Marx számára is beszédmód, amely annál makacsabbul jár vissza, minél rögeszmésebben kívánják elüldözni.
A kísértetet nem lehet sem elpusztítani, sem kirekeszteni, mivel már nem él; de éppen ezért gyakran elevenebb, mint az élő. A kísérteteinket nem elűzni kell - úgysem lehet -, hanem meg kell tanulnunk velük együtt élni. Marx kísérteteivel pedig óhatatlanul találkozik mindenki, aki jóhiszeműen keresi a maga útját, és újjá akarja formálni saját kora által feltett kérdéseket. Derrida talán valódi jelentőségén túlmenően polemizál a neoliberalizmus Fukuyama-féle "evangéliumával", amely a liberális piacgazdaságban látja a történelem végét. Marxnak egy olyan értelmezését szegezi szembe vele, amely nagyon óvatosan kerüli a hagyományos marxológia kidolgozott kliséit, sémáit. Semmit nem vesz át változatlan formában ebből az eszköztárból. A marxizmusban rejlő, a marxizmus neve által jelképezett kritikai potenciálra épít, amely éppen abban érhető tetten, hogy ez az "izmus" jóformán születése pillanatától részekre szakadt, sokféle irányzatra bomlott. Kísértetekre amelyek dialógusban és harcban állnak egymással, éppen azért, mert mindegyik a legbelsejében hordja ezt az önnön dogmatizmusát folyamatosan lebontó, dekonstruáló erőt. Azok, akik szívük szerint eliminálnák Marxot, voltaképpen a dogmatikus marxizmusnak a kontesztálás kísértetét elűző gesztusát ismétlik el, tehát nagyon is belül maradnak a marxista játéktéren, legfeljebb nem tudnak róla.
Derrida paradox megfogalmazása szerint a marxizmus messianizmusát sem lehet egyszerűen lerázni; aki a történelemről gondolkodik, annak számolnia kell a jövő egyfajta ígéretével. Akárhogyan és akármilyen érzelmi modalitással közeledünk a történelemhez, jóhiszeműen nem kerülhetjük meg a messianizmusnak valamilyen válfaját. Csakhogy messianizmus nélküli messianizmusra van szükségünk; az eszkatológikus, beteljesülést ígérő messianizmusról kell lemondanunk, amely az egyik típusú marxizmust jellemezte a történelem folyamán. Marx kísértetei Derrida szerint igenis a segítségünkre lehetnek abban, hogy folyamatosan különbséget tudjunk tenni az igazságosság és a törvényesség, a jog és a méltányosság között. Ezek ugyanis korántsem esnek egybe a modern parlamenti demokráciákban, amelyeket Derrida szívesen ismer el a legfejlettebb társadalmi formációknak. Nem abban áll tehát kapitalizmus-kritikája, hogy azt mondja: hogy kialakulhattak volna jobb társadalmi berendezkedés-módok, hogy túl kell haladnunk a jelenlegi állapotokat valamilyen ideális elképzelés irányában. A messianizmus nélküli messianizmus azt jelenti, hogy elfogadjuk az adott helyzetet, miközben állandóan szem előtt tartjuk mindazt, amit ezek a formációk éppen az igazságosság területén nem tudnak lefedni.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy szociális szempontokkal kell "befoltozni" a piacgazdaság hálóját; nem valamiféle "kiegészítésről", hanem mindennapos újragondolásról és egyeztető munkáról társadalmi és a politikai élet minden területén. Hogy ne csak a jogosság és a törvényesség érvényesüljön, hanem az igazságosság szempontja is. Ez pedig aligha képzelhető el az emberi emancipáció marxi kérdésköreibe való belépés nélkül. Az emancipációval kapcsolatban Derrida ismét egy apóriát állít fel: az emancipáció tételesen és rendszeresen nem átgondolható ugyanakkor viszont megkerülni is képtelenség. Könnyedén lerombolhatjuk "az általános emberi értékek" mindenféle gondolati konstrukcióját; de ha azt állítjuk, hogy ezek az értékek "nem léteznek", szintúgy képtelen (és erkölcsileg borzalmas) konzekvenciákhoz jutunk. Nem tehetünk mást, mint hogy fülelünk arra, miről beszélnek a száműzött Marx kísértetei - és a kísértetek általában. "A kísértetjárásnak ez a nagy probléma-együttállása a mienk is persze. Nincsenek biztosított határai Marx, Freud és Heidegger tulajdonnevei alatt hunyorog és parázslik: Heidegger, aki félreismerte Freudot, aki félreismerte Marxot. Ez bizonyára nem a véletlen műve. Marxot még nem fogadtuk be. E megnyitó alcíme is ez lehetne tehát: "Marx, das Unheimliche". Marx nálunk bevándorló marad, dicsőséges, szent, átkozott, de még illegális bevándorló, ami egész életében volt. A szétvált időhöz tartozik, ehhez az "out of joint"időhöz, amelyben fáradságosan, fájdalmasan, tragikusan iktatódik be a határok új elgondolása, az otthon, az otthonosság és a gazdaság új tapasztalata. Föld és ég között. Az illegális bevándorlóságot nem kell feltétlenül tartózkodási tilalommá, vagy ami mindig könnyen ugyanezzé válhat, honosítássá változtatnunk. Semlegesítéssé honosítás által. Asszimilációvá, hogy többé ne ijesztgessük magunkat vele. Nem a családból való, de azért nem kellene őt is, megint, visszatoloncolni a határra." Marx kísérletei, i.m. 188.o.
Befejezésként: ami a kezdetben említett három könyv "közös konfigurációját" illeti, az összefoglalás és az értelmezés együttes feladata megint jóformán értelmetlennek tűnik. Próbáljuk meg mégis valamilyen formában. A Sauf le nom (A név kivételével) a negatív teológia, az apophasis elemzésével kíván válaszolni arra a kérdésre, hogy "a név, a tulajdonnév vagy a par excellence név a nyelven belül van- e". Angelus Silesius szövegeiből indul ki, megállapítva, hogy a "Nichts werden ist Gott werden" tapasztalata valóban hasonlóságokat mutat a dekonstrukció tapasztalatával. Ez a tapasztalat is "egy belső ontológiai-logikai-szemantikai öndestrukció" mozgását írja le; amelyben a névadás, akárcsak Silesiusnál, egyáltalán nem nevezi meg az ismeretlen Istent ("Der unerkandte Gott"), de még Isten istenségét sem. Az Isten szó mint név, mondja Derrida, nem egy létezőhöz kapcsolható elnevezés, hanem a nyelv végnélküli kiürülésének [désertifcation] feneketlen önmagába-roskadásának [effondrement sans fond] a neve. Amikor kimondjuk vagy leírjuk Isten nevét, negatív műveletet végzünk, de ez a művelet eseményszerű nyoma beivódik az eseménybe. Körülír egy helyet: Isten neve egy hely tapasztalása, ám egy lehetetlen helyé. ("Der Orth ist das Wort / Nicht du bist in dem Orth, der Orth der ist in dir.")
A platonikus vagy plotinikus törekvések ellenben mindig túlmennek - nemcsak Istenen vagy a léten, hanem Istenen mint néven is: ebben a felfogásban az Istenen túli nem hely, hanem a létet, a lényeget, Isten önmagaságát vagy isteni voltát is transzcendáló mozgás. A név szertefoszlik az általa megnevezett előtt, vagy legalábbis szerte kellene foszlania. "Az istennév valamilyen nyelvben"- mondja Derrida - " egy mondat, egy imádság, Isten neveinek példájává, majd pedig általában a nevek példájává válik. " Jacques Derrida: Sauf le nom. i.m. 96.o. Némi leegyszerűsítéssel élve: mintha arra akarna célozni Derrida, hogy minden tulajdonnév magában hordoz valamit Isten nevének ősparadoxonából. Egyik elemzője úgy fejezi ki ezt, hogy a névadás archetipikus jelenete óriási szerepet játszik minden individuum életében. Ahhoz, hogy önmagunk un soi lehessünk, birtokolnunk kell egy nevet, vagy egy névnek kell birtokolnia bennünket. A név elhivatás, megszólíttatás, átok és áldás egyszerre: egy életfeladat kijelölése. Az önmagunkká-levés drámája nem zárul le a névvel, hanem vele kezdődik. A feladat: azzá lenni, amik-akik vagyunk, ahogy Nietzsche megfogalmazta ezt az individuális létünk alapját képező ős-dilemmát. Mármost Isten minden nevek neve, a nevek ősforrása. Amikor őt megnevezzük, magunkat is megnevezzük. Mark C. Taylor: Errance. Lecture de Jacques Derrida. Cerf, Paris, 1985. 64.o. Radikális szétválasztása ez a létnek és a megismerésnek - írta Derrida -, a cogito hasadása, "amennyiben nemcsak azt adja tudtomra, hogy vagyok, hanem azt is, hogy ki és mi vagyok". Sauf le nom. i.m. 75.o.
A Passions a felelősség és az etika kérdéseit firtatja, kiindulva abból a klasszikus meghatározásból, hogy a felelősség az, amit "magunkra veszünk, a magunk nevében és a másik előtt". Mit jelent ez a "magunk nevében", ami néha úgy jelenik meg, mint a "másik nevében", vagy mint a "magunk, akár a másik" nevében? Végkövetkeztetése és egyben a kötet elemzéseinek tárgya az a rejtély, hogy a felelősség mindig a magam mint a másik nevében érvényesül, de ez mit sem változtat felelősség-gyakorlásom egyediségén, szingularitásán: "elle s'exerce toujours en mon nom, comme au nom de láutre, et cela n'affecte en rien sa singularité". Jacques Derrida: Passions. i.m. 28.o. A név ebben a "konfigurációban" belső sokféleséget mutat, alapvetően ambivalens: a saját nevem etikai szempontból akkor a leginkább tulajdonom, amikor a legnagyobb mértékben a Másik nevének a megfelelője.
Végül a Khóra Platón Timaioszának egyik legrejtélyesebb elemét vizsgálja, azt, amely a legnehezebben megközelíthetőnek látszik az újkori európai gondolkodás szemszögéből nézve. "Khóra úgy érkezik el hozzánk, mint egy név. És amikor eljő egy név, azonnal többet mond a névnél, a névben rejlő másikat, vagy egyszerűen a Másikat mondja..." Jacques Derrida: Khóra. i.m. 15.o. Khóra úgy funkcionál a Timaioszban mintha olyan név lenne amely csak annak adatik, aki vagy ami kiérdemli és megszólítja. Olyan "fogalom" amely túl van a saját nevén. Egyetlen ismert vagy felismerhető létező-típust sem jelöl amelyet a filozófiai diskurzus vagy az ontológiai logosz képes lett volna befogadni. i.m. 35.o. Khóra néha úgy működik, mintha személyt, sőt nőnemű lényt illetne, néha pedig a hely nélküli hely mintapéldája. Végül is azonban a nyelvnek olyan visszahajlását vagy ahogy korábban mondta Derrida, "önmagábaroskadását” alkotja, amely a név enigmájához hasonlóan arra a területre vezet át bennünket, ahol "a saját, a tulajdon törvényének (la loi du propre) már nincs semmi értelme". 
 CSIZMADIA SÁNDOR

Dedikációk egy tükrözötten tükröző fantom - labirintus tükör-képein


Elmélkedés és döntés kérdése: hogyan lehet írni egy írás-fordulaton (1) áteső, az írás-fordulaton áteső (az írás-fordulatot végrehajtó?, az írás-fordulatot el(ki) szenvedő?, az írás-fordulatot kiérdemlő-kiélvező?), s ezzel a filozófia, a történelmi megismerés több mint egy fordulatát az egy fordulatra, az önmaga és a másik azonosan azonos fordulatára járó (visszajáró?) modern Salvatornak felmutató Jackie Elie Jacques Derridáról? A döntést megelőzi vagy követi a "donc" fogalmának, a "tehát" fogalmának fantomja, a "je pense donc je suis" descartes-i fantomja, a "j'écris donc je suis", tehát a "donc" fantomja, az "írok, tehát vagyok" ténylegessége, mint a fantom-labirintus tükör-képeinek görbületei mentén való kitekintés és betekintés feltétele.
Írásom tehát prológusok láncolata lesz (lehet-e más?, lehetne-e más?), jelek, hangok, betűk, szavak, hangsúlyok, gesztusok, aktusok, textusok, történések, fogalmak, fantomok egy nem oppozicionális, nem bináris, nem bipoláris, nem ontológikus és nem kontra-ontológikus, nem pszichoanalitikus és nem kontra-pszichoanalitikus tér és egy geohistorikus és geopolitikai ellen - tér felé vagy - ben szervezése, egy mindig provokatív, a megújulás és a performatív értelmezés állandó készségével és képességével rendelkező mást-gondoló, a másikat elgondoló, a másikat másként elgondoló másként gondolkodó különböző nyomvonalakon való megközelítése. Majdnem "tous azimuts" megközelítése.
Ám nem tudjuk hányat hagy, enged közülük mozdulni, feltűnni, kimozdulni, előjönni, visszajárni, felbukkanni, önmagát követhetővé tenni az olvasat emlékezete, vagy az emlékezet olvasata és nem tudjuk melyik pillanatban szakad meg e láncolat (a sziszifuszi kötelékek láncolata?) és szűnik meg (ha megszűnik) az írásnak ez a jellege, azaz, nem tudjuk mikor írhatnánk le, elgondolva valami mást, hogy ez az írás nem prológusok láncolata vagy nem láncolata prológusoknak, vagy méginkább: prológusok láncolata márpedig - innentől (honnantól?) fogva - nem lesz. És mintha ezt a márpediget valaki olyan hangsúllyal mondaná és valójában azt is mondaná, ami visszhangzik bennünk, mert bennünk kívül hangzik; márpedig a mindig biztos tudásunkat, s ezáltal a katedráinkat, unos-untalan konferenciáinkat, megismételhető ismételhetőségünket veszélyeztető, leleplező Jacques Derrida nem lesz élő, sem holt nálunk, otthonosságunk kimozdíthatatlan, mert kimozdult (be)fogadó terében, sem szellemében, sem kísérteteiben! (Lesznek utaló jelek). Hogy a "nálunkat", a "nem-nálunk-lévő-nálunkat" lokalizáljuk, nyissunk tehát a másikra, menjünk elébe, kísérjük ide a nomádot, súgja valaki, talán éppen ő, az idegen, a holtak, kísértetek, fantomok háza mögül vagy inkább a holtnak nyilvánítottak háza mögül, belőle vagy előle, a holtak virtuális terének kegyeleti határáról, ahol egy létontológiánál vagy léteszménél hathatósabb valami íródik be, az a valami, a hantológia (vagy fantomológia), egy hantológia, a néma létontológiának dekonstruktive felkínált rhizomatikus útvonal vagy nyomvonal, azaz a kísértetjárás logikája, tehát egy más logika alapja. (2) (A rhizomatikus - menekülési - útvonal képének felidézésével az ön-gyilkos, a differencia és a nem a differancia filozófusa előtt, kissé megkésve tisztelgek; "Hommage á Gilles Deleuze!")
A másik és a "másik" mások írása a dedikáció gesztusa és gusztusa is, az oda-, ki-, át-, föl-, el-, le-, be-, túl-, vissza és szétvezető nyomvonalak összerendezése, ha egyáltalán lehetséges, csupán egy pillanatra is, a szemléltetés kedvéért, a "szemléltetve kell lenni" hagyományos érzéki parancsolatának engedelmeskedve, a felsorolt igekötőkről levált, elvált verbum interaktív viszonyait önmagával és prefixumaival (virtuális tereket működtető "techno-közösségeivel") összhangba hozni, azonos regiszterbe emelni.
Ha megidézett származásvonalak mentén (Shakespeare qui genuit Marx, qui genuit- többek között - Paul Valéry egyfelől, Kant qui genuit Hegel, qui genuit Marx, qui genuit... másfelől), Marx visszajáró kísérteteinek (ön)- hatalmi erőterében ("Marx kísértetei egyúttal az övéi is. Mindenekelőtt azok a fantomok, amelyek magát Marxot szállták meg később, amelyekkel előbb ő akarta rendezni a dolgát..." (3), a lentebb szükségesnek mutatkozó tanúság, értelmezés, igazságtevés és a Marcellus-komplexus nevében arra készülök, hogy itt másokról (a másokról, az idegenekről, a bevándorlókról, a transznacionális individumok archetípusáról, a nomádokról) beszéljek, akkor élőkről is beszélek, ám mindenekelőtt egy tulajdonnévről, egy tulajdonnévhez és egy tulajdonnévvel, Derridáról, vagyis Derridához és Derridával fogok beszélni, a hantológusról, a hantológushoz és a hantológussal, aki szerint "A fantomról, vagyis a fantomhoz és a fantommal kell beszélnünk, mivel semmiféle etika, és - akár forradalmi, akár nem - semmiféle politika nem látszik lehetségesnek, elgondolhatónak és igaznak, ha nem tartja eleven tiszteletben azokat a másokat, akik már nincsenek, vagy még nincsenek ott, jelenleg élőként, akik már halottak, vagy akik még meg sem születtek. Semmiféle igazságosság - nem mondom, hogy semmiféle törvény, és itt... nem a jogról beszélek - nem látszik lehetségesnek vagy elgondolhatónak, ha minden élő jelenen túl, ami az élő jelent szétválasztja, nincs ott valamilyen felelősség elve a még meg nem születettek vagy a már halottak fantomjai iránt...(4) 
Gépi vagy nem gépi adattárolóinkban, a miénkben (is), az etika, a politika, az igazságosság, a felelősség elve naponta zátonyra futottan vergődik, s önmagát vonszolva rángatózik az élet-idealitás vagy az élet- realitás partjai felé. Az időnek - érthetően - engedelmeskedő, a mindig csak az egyszerű negatív megfordításban megérintett, életrekelt, mert erre instruált, szocializált, ezt tanult, a halottaktól is ezt öröklő, vagy csak erre az örökségre figyelő élők (és holtak, mert meghalni kénytelen élők) sokaságának cáfolhatatlan ellenvetésével szemben - végtére is kivel szemben volnánk igazságosságra kötelezve, akár a jogot vagy a normát meghaladó mértékben, kivel és mivel szemben, ha nem egy élő életével szemben, különösen akkor, ha az ember, bárki Európában, a római és a maastrichti szerződésre épített keresztény Európában és túl azon, "fekete képet festhet egy fekete képre" - van egy másik elgondolás is. "Így igaz. Az ellenvetés cáfolhatatlannak tűnik. Ám éppen ez a cáfolhatatlanság feltételezi, hogy ez az igazságosság az életet túlvigye a jelenlévő életen, vagy annak tényleges ott-létén, annak empirikus vagy ontológiai ténylegességen: nem a halál, hanem egy túl-élet (sur-vie) felé, azaz egy nyom felé, amelynek az élet és a halál is csak nyoma és nyomainak nyoma volna, egy túlélet felé, melynek lehetősége jóelőre szétválasztja vagy megbontja az élő jelen, s ugyanígy minden ténylegesség önmagával való azonosságát. Tehát van szellem. Szellemek. És számolni kell velük. Nem lehet, hogy ne kelljen, s nem kell, hogy ne lehessen számolni velük, akikből több mint egy van: a több mint eggyel". (5) Ez a feladat, a miénk is, nem pedig rehabilitálása annak, egy tulajdonnévnek (Marx) vagy egy köznévnek (marxizmus), aki és ami ígérte a túl-életet, de ígérete a szimulakrum, a nem - túl-élet fenyegetése és valósága lett, a másnak látszó ugyanaz. Miért? A kérdéshez egy nyomvonalat kell keresnünk, melynek végén - ha van vége - ott lehet egy válasz. Kell, hogy ott legyen, a fantomatikus válasz kell, hogy kérdésünk feltétele legyen.
1990 május: kísértetjárás a párizsi UNESCO székházban. (A pszichoanalitikus Jacques) "Lacan avec les philosophes" (6),	 a (kilenc éve halott), "az akadémiai oktatásban nagy mértékben mellőzött jelentős életmű, melynek tanulmányozása inkább másutt, például amerikai egyetemek irodalom tanszékein talált menedéket, mint egyfajta száműzött az élőkkel (francia és amerikai filozófusokkal és pszichoanalitikusokkal) és által, nekik köszönhetően (Ph.Lacoue-Labarthe, S.Weber, A.Badiou, E.Balibar, W.Richardson, J.-L. Nancy, M.Borsch-Jacobsen, F.Baudry, E.Roundinesco, stb.) és Jacques Derrida által és neki köszönhetően. A pszichoanalitikus René Major "Depuis Lacan:---"c. előadásában megkérdezte, mintegy önmagától: "Létezik-e (van-e egy) "derridai pszichoanalízis?" (Mintha a kollokvium címe az is lehetett volna: " Derrida avec les philosophes"). Az amerikai Stephen Melville azt válaszolta (Depuis Lacan?), talán mindenkinek: "Végső soron igennel és nemmel kell felelni", s hivatkozott azokra is, akik szerint a derridai pszichoanalízisben egy ígéretet vagy egy fenyegetést kell látni, s másokra, akik szerint ezek már teljesültek is. A teremben a két állapot, két idő között (a "Lacan után" és a "Lacan nyomán" vagyunk-e?) feszültsége, tanácstalansága várta, kísérte (szinte tapintható volt a várakozási horizont!) az utolsóként felszólaló, megszólaló, megszólító J.Derridát (Pour l'amour de Lacan). (Először jegyzeteltem őt élőben, az élőt élőben, a közép - és kelet-európai változások, az Európát elválasztó - romboló otromba fal, a falak fala leomlásának, a szabadság, a mozgás- és kifejezés korlátozás megszűnésének, a felszabadultság ígéretének átható élményével): "Stephen Melville azt mondotta, hogy az ígéret mindig egy fenyegetés veszélyével is jár. Ez igaz. De én szeretném mindig az ígéretet megkülönböztetett figyelemben részesíteni." (Mellesleg: a College International de Philosophie-ban 1988-ban elhatározott kollokvium, mint ígéret fenyegető válságok sorozatát eredményezte, mind az előkészítő szakaszban, tehát a tényleges esemény előtt, mind utána, ami Derrida szerint elviselhetetlen és veszélyes helyzetet teremtett mindenki számára, a Collegium elvei, etikája és politikája számára (7). Egyszer talán érdemes lenne a "derridai" pszichoanalízis ígéretének - ígéretének? - tükrözötten tükröző tükrében magát Lacant a nem élőt, mint élőt megpillantani, arcát és tekintetét, amint az itt kitört majdnem-háborút szemléli a nem látszó pozíciójából, Hamlet apjának sisak-rostélya mögül). Mindenesetre Derrida egy másik, egy későbbi (1993 április), egy amerikai egyetemen szervezett kollokvium bevezető előadásának utolsó - de bizonyára nem végső - sorait az ott, a CIPh-ben, a Descartes utca 1-ben csaknem háborúzóknak is ajánlhatta volna, amit nekünk is ajánl, ha hordozunk magunkban valamit, ami több és más, mint ami a scholar, az értelmiségi, a tudós hagyományos figuráját - bennünket is - teszi, vagy éppen azért ajánlja (anélkül, hogy ténylegesen ajánlaná, az ajánlás gesztusával), hogy hordozói legyünk egy másfajta - itt az ideje! - elgondolásnak: "Ha legalább az igazságosságot szereti, a 'jövő tudósának', a holnap 'értelmiségijének'... meg kéne tanulnia élni, nem úgy hogy társalogni, hanem hogy érintkezni tanul meg a fantommal, átengedni vagy visszaadni neki a szót, akár önmagában, akár a másikban, akár a másiknak önmagában: mindig ott vannak a kísértetek, akkor is ha nem léteznek, akkor is ha már nincsenek. Újra gondoltatják velünk az " ott'-ot, mielőtt kinyitnánk a szánkat, még egy kollokviumon is, és különösen, ha idegen nyelven beszélünk. "Thou art a scholar; speak to it, Horatio..."(8) Nem könnyen tanulható szerep (ha tanulható egyáltalán, ami nem jelenti azt, hogy nem megtanulható), tehát szoktassuk magunkat egy másik magunkhoz, s ezzel Marx és Derrida differanciális és nem - differanciális különbségeihez, mert egynél több van belőlük, több mint egy kell legyen belőlük: "Az áruforma persze nem a használati érték, ebben igazat kell adnunk Marxnak, és méltányolnunk kell elemzőerejét, amely ezt a megkülönböztetést lehetővé tette. Ám ha nem az, jelenleg, és ha nincs is benne ténylegesen jelen, akkor is előzetesen hat a faasztal használati értékére. Hat rá és előzetesen elgyászolja mint fantomot, amellyé válni fog, de éppen itt kezdődik a kísértetjárás. Annak ideje is, és jelenének "out of joint" létének rosszul időzítettsége is. Kisértetni nem annyi, mint jelen lenni, a kísértetjárást egy fogalomnak már a felépítésébe be kell vezetni. Minden fogaloméba, a lét és idő fogalmától kezdve. Ez az, amit hantológiának fogunk nevezni. Az ontológia csak az egzorcizmus mozzanatában áll vele szemben. Az ontológia bővülés." (9) Tudjuk és tudhatjuk, hogy itt egy rávezető nyomvonalon haladunk némi kitérővel, mert keresztez bennünket egy átvezető nyomvonal...
Nem mostantól, hanem egy másik temetői látogatástól visszafelé számítva, éppen tizenegy éve Jean-Paul Sartre sírhelye előtt állok és képletesen búcsúzok tőle, a filozófus és az író szellemeitől (aki csaknem oly mértékben hajszolta a fantomokat, mint Marx, szemben Derridával, aki igazságot szolgáltat nekik), hagyományos scholarként elhárítom magamtól őket egyetlen - az emancipációs aktivitás szellemének - kivételével. Nekem ezt ott és akkor saját parancsolatomat követve - meg kellett tennem (a választás szükségszerűnek tűnt), hogy még aznap délután találkozzam a sokszor exkommunikált (és sokszor exkommunikáló) még-élővel, az ellenszereplővel, az ellenpólussal, az egykori baráttal, majd a hidegháború kezdetétől ellenséggel, Raymond Aronnal.
Sartre és Aron. Végül is ugyanaz a típus két tulajdonnév alatt? Egy név alatt két név? Horatio neve alatt két menedék-pólus számos hagyományos scholar számára a XX. században? Valójában nem erről van szó?: "Miközben könyörög neki, hogy beszéljen, Horatio meggyőzni, stabilizálni szeretné a kísértetet, feltartóztatni a megszólalásban". (10) Nem ugyanaz a logika, az anti-fantom-logika működött a látszat ellenére mindkét esetben? Válogatni a jó és a rossz fantomok között, hajszolni őket, a rosszat, - egyikük számára a másikat - feltartóztatni és megsemmisíteni, s a jót, - a másik számára az egyiket,- nem fantomnak tekintve szabadságra ítélni, szabadon hagyni, megvalósulni hagyni, mint a másik radikális és totális tagadását. Éppúgy - mint a kölcsönösen fennálló kritikai és léteszmei különbözőségeik ellenére, hiszen mindegyik dekonstrukció előtti volt - maga Marx. "Marx kísértetei alatt... bizonyos alakzatokat értünk - írja Derrida - amelyeknek eljövetelét elsőként Marx értette meg, és írta is le néhány esetben. Azokat, amelyek a jobbat jelentik be, s amelyek eseményét Marx üdvözölni fogja, s amelyek a rosszabbat.... s amelyek tanúságát el fogja utasítani." (11) (Alakzatok alatt például a csereérték, az ideologéma, a fétis értendő).
Eső permetez, most is október van, 1992-ben, a Montparnasse temető kihalt zsidó szektorában, az Aron család sírhelye előtt: egyedül vagyok egy sajátos szövegkörnyezetben. Nem búcsúzom a már kilenc éve (mint akkor Lacan) halott Arontól, csak meglátogatom (Hommage a Raymond Aron!), emancipációs aktivizmusát dicsérem magamban, a totalitarizmusok bukását és a demokrácia - távolról sem egyetemes - győzelmét, de már (másnap este) Derridát várom, Derrida újabb fölszólalását, másokéval együtt a Beaubourg-ban, az irodalmár-esztéta, az egykori osztálytárs, az Ecole Normale Supérieure előkészítő osztályába (1950-51) emlékezni visszavezető és már halott Louis Marin-nek tisztelegve, már a program címében és címével: "Hommage a Louis Marin!"
Már túl vagyunk az "új világrend" első vagy talán a "régi világrend" utolsó interetatikus háborúján (öbölháború) és benne vagyunk az új Európa első intraetatikus vagy interetnikus háborújában. Hommage a qui? Szellemek a kísértetek ellen, vagy kísértetek a szellemek ellen? "Hommage a Marcellus, alias Shakespeare!" Olvassuk csak: "Horatióval ellentétben Marcellus megsejtette talán, hogy egy napon, egy éjszaka, néhány évszázad múlva, az idő mértéke más itt, eljön egy másik scholar. Aki végre képes lehet a jelenlét és a jelen nem lét, a ténylegesség és a nem ténylegesség, az élet és a nem élet oppozicióján túl elgondolni a kisértet lehetőségét, a kísértetet mint lehetőséget". (12)
Ha itt megszakítanánk a sort, azt is írhatnánk, amit le is írunk: "Hommage (s) a Max Stirner et a Karl Marx!" A zárójelbe tett "s" betű (mint a francia nyelvben a többes szám jele is) bizonytalanságunkra utal, tehát folytatnunk kell a (szellem) idézést: "S ami még jobb (vagy rosszabb), képes lehet megszólítani a szellemeket. Aki tudni fogja, hogy egy ilyen megszólítás nem csupán lehetséges immár, hanem mindenkor feltétele lesz a megszólításnak mint olyannak általában. Mindenesetre olyan valaki, aki elég bolond azt remélni, hogy kireteszelheti egy ilyen megszólítás lehetőségét"(13) Így már felbonthatjuk az "s" betű köré épített zárójelet: "Hommage a Marx!" De teljes nyugalommal írhatjuk-e le mindezt, ha egy másik helyen azt olvassuk: "Leleplezőként abban, ami leleplezésükben a legkritikaibb, egyszersmind legontológikusabb, Marx és Szent Max egyaránt a platóni tradíció örökösei, pontosabban azé, ami szorosan összekapcsolja a képmást a kisértettel és az idolt a fantazmával, a fantazmával az élő halott fantomszerű vagy bolyongó dimenziójában"(14). Tehát leírhatjuk azt, hogy "Hommage a Derrida!"! Nem egy félreérthető, vagy éppen félreérthetetlen célzás volna ez a részünkről? Bolyonganunk kell még, "nyomvonalakat" találnunk...
Három évvel Európa, a gyakran kereszténynek mondott Európa (ne felejtsük: a két nagy fantomhajszoló, "Marx és Stirner, lényegében ugyanarra a konjurációra esküdött fel. Ám az előbbi árulással és az ellenfél, röviden a keresztény Európa kiszolgálásával vádolja az utóbbit" (15)), tehát Európa geográfiai(?), gazdasági(?), pénzügyi(?), politikai(?), védelmi(?) egységét lehetővé tevő esemény, a lerombolt fal után, 1992 novemberében, M.de D. francia filozófus egy magisztrális előadást tartott Pécsett a Nyugat racionális mítoszáról. Nem sokkal később azonban egy általa készített feljegyzésben furcsálkozva, s egyúttal rosszallóan állapítja meg, hogy van abban a magyarországi egyetemi városban egy "derridiánus" kör, s nem tartja szerencsésnek, hogy "destruktiv dekonstruktőrök" képviselik a francia gondolkodást és szellemet. A nagyobb nyomaték kedvéért hivatkozik J.B.-re, aki ugyancsak nemtetszését, mondhatni, tiltakozását fejezte ki korábban amiatt, hogy napjaink legjelentősebb amerikai filozófusa R.Rorty egy szemesztert nem a nagymúltú Sorbonne-on töltött el, hanem a F.Chatelet, J.P.Faye, D.Lecourt és - az első választott igazgató - J.Derrida által 1983-ban alapított Nemzetközi Filozófiai Collegiumban (16). Ezek után zavarbaejtő, sőt némiképpen zavaró a dedikáció, annak gesztusa, s a benne kifejezett hódoló tisztelet, mert arról is beszéltem M. de D.-vel, hogy D.Lecourt is volt nálunk, bár kétségtelen, hogy akkor még nem mondhattam, bizonyosan nem tudhattam, hogy egyszer egy másik alapító is lesz nálunk. "'A.S.Cs., un tres respectueux hommage, M.de D." A feljegyzés ténye most már a tanúság, az igazságtétel felé fordít bennünket, tekintettel arra a skandalumra is, mely Jacques Derrida cambridge-i díszdoktori avatását övezte és követte, hiszen előttünk vibrál a The Times hasábjain tiltakozásukat fizetett hirdetésben kifejező európai filozófusok hangos ábrándja és a fenti Feljegyzés hangtalan, nesztelen, de kihangosítható, sőt felerősíthető soraiban meghúzódó nyugtalan ábránd az ölésről, egy ellenséges aktus vagy egy (végső soron) hatástalan gesztikuláció cselekvősége. "Hány könyvet publikált Jacques Derrida? - teszi fel a kérdést a filozófus Christian Delacampagne a Le Monde 1996 november 15.-i számában (17). A ténybeliség, s annak önmagán való túlcsapása, részben legalábbis, magyarázza a hatástalan gesztikuláció cselekvőségét:" hatvanhét könyv harmincnégy év alatt... Hogyan gondolhatják, mondanák a rossz nyelvek, hogy ez az ember nem önmagát ismétli?" Delacampagne archiváltatja sejtésünket: "... Derridát változatlanul nem szeretik saját országában, noha napjainkban Paul Ricoeur-rel együtt, ő a francia gondolkodás leghíresebb képviselője a világban."
- "Engedjék meg, hogy röviden megemlítsem, egy bizonyos dekonstruktív fellépés, legalábbis az, amely mellett szükségesnek véltem elkötelezni magam, kezdettől fogva abból állott, hogy kérdésessé tettem a történelem onto-teológiai- és archeo-teológiai fogalmát Hegelnél, Marxnál vagy akár Heidegger epokhális gondolkodásában. Nem azért, hogy egy történelemvéget vagy ahistorikusságot állítsak szembe vele, hanem ellenkezőleg, hogy kimutassam, miképpen reteszeli el, semlegesíti, és semmisíti meg végül ez az onto-teo-archeo-teleológia a történetiséget." (18)
Világos, félreérthetetlen, tényszerű, racionális, értelmezésre nem igen szoruló beszéd, de engedje meg Monsieur Derrida, hogy megszakítsam. Tűnődöm M.de D. eljárásán. Neki ismernie kellett az ön tevékenységét, vagy ismernie kellett volna, hiszen megítélte azt. Illett volna ismernie, hiszen denunciálta önt. Félreismerte vagy nem ismerte? Miért látott bele "destrukciót"? A destrukció (filozófiai) ellenszere a történetiség elreteszelése, semlegesítése és megsemmisítése? François Ewald önnel készített interjúja okozta az általános zavart? "Une" folie doit veiller sur la pensée. Dialogue autour de traces et de déconstructions".(Magazine littéraire, 1991 március). Félelmet váltott ki? A "derridai" pszichoanalízis ígéretének fenyegető megvalósulásáról volt szó? Hogy őrködhet a téboly a gondolkodás felett valaki (k) szemében, ha ő éppen a Nyugat racionális mítoszáról beszél? Bevallom, 1981 őszén én még csak Francis Cabrel szövegíró és énekes Carte postale című dalát ismertem, s küldtem a Radio France International egyik stúdiójából - Jean-Pierre Charbonnier műsorvezetőnek köszönhetően - valahová valakinek: "C'est un hameau perdu sous les étoiles, Avec de vieux rideaux pendus a des fenetres sales, Et sur le vieux buffet sous la poussiere grise, Il reste une carte postale..." Oda küldtem, akkor ahol a "kredencen egy képeslap marad, amit befed a szürke por." Azt hiszem, kellett volna ismernem az ön egy évvel korábban megjelent (és feladott) Carte postale-ját is.(19) Az enyémet, az akkorit, most hová küldjem? Mit fed be a szürke por és mit fed el a képeslap?
- "Tehát egy másik történetiség gondolásáról volt szó - nem egy új történelemről, vagy még kevésbé egy “new historicism”-ról, hanem az eseményszerűség mint történetiség más megnyílásáról, mely megengedte, hogy - a róla való lemondás helyett, éppen ellenkezőleg, utat nyissunk a messiási és emancipációs ígéret mint ígéret - mint ígéret, s nem mint ontoteológikus vagy teleo-eszkatológikus program vagy tervezet - affirmativ gondolása felé. Mert nem hogy le kellene mondanunk az emancipáció vágyáról, úgy tűnik, ragaszkodnunk kell hozzá, mint még soha, mellesleg éppúgy, mint magához a "kell" elpusztíthatatlanságához. Ez a feltétele a politikum repolarizációjának, és talán a politikum más fogalmának.(20)
Egy másik történetiség elgondolása, a politikum repolarizációja, a politikum más fogalma? A "kell" elpusztíthatatlansága - még Auschwitzben, Hirosimán, Kolimán sem pusztult el -, messiási és emancipációs ígéretekhez is vezet, a kommunizmus bukásához is, a tiszta formák elgondolásához is, még nem tudva, megint nem tudva, akkor, a színrelépés pillanatában, hogy ez a szimulakrum már megint, mint mindig a történelemben, forradalmi változások idején egy ontoteológikus vagy teleo- eszkatológikus programra fordítja le magát, azaz nem képes ígéret, mint ígéret maradni, s kilöki magából a "történelem vége" fiktív dramaturgiáját (ennek ellenére itt mi sem Kojeve-vel, sem Bloommal, sem Fukuyamával nem foglalkozunk).
1993 november eleje: végszóra érkezik az idegen, a többszörösen is idegen, ám nem legálisan, hanem az idegenség legalitásával. Egy időszerű vagy időszerűtlen esemény zajlik a Janus Pannonius Tudományegyetem Aulájában: az intézmény rektora a Francia Köztársaság nagykövete és kulturális tanácsosa jelenlétében az egyetem díszdoktorává fogadja Jacques Derridát, aki Algir mellett, El Biarban Jackie Elie Derridaként 1930 július 15.-én látta meg a napvilágot (az Elie "nem szerepel a születési anyakönyvi kivonaton, nem tudom miért. Van rá néhány feltevésem; a Jackie-t én változtattam meg, amikor publikálni kezdtem... úgy találtam, hogy a Jackie nem egy posszibilis szerző keresztneve, s így bizonyos értelemben mintegy álnevet választottam, ám az valójában közel áll az eredetihez ugyanakkor nagyon francia, keresztény és egyszerű..; de soha nem változtattam volna meg a vezetéknevemet, a Derridát, amit mindig nagyon szépnek találtam."(21)
Jelen sorok írójának többféleképpen dokumentált szerepe volt az esemény megteremtésében, ám a taláros ünnepélyesség leple alatt (ki tudja miért?) csaknem kirekesztett promotora lett annak. A közvetlenül az esemény előtt megjelent (dépot légal: octobre 1993) és a helyszínen némi zavarodottságot kiváltó mű, a Spectres de Marx ("bárcsak Marx neve legalább a könyv címében ne szerepelne!",stb.), adott alkalmat arra, hogy még az avatandó személy beszéde előtt az alábbi sorokat is idézzem belőle: "Az "új Internacionálé" nemcsak egy új nemzetközi jog keresése a gaztettek közepette. Az affinitás, a szenvedés és a remény köteléke, egy még rejtett, szinte titkos kötelék, akárcsak 1848 táján, mégis egyre inkább, több mint egy jelből látható. Alapszabály, jogcím és név nélküli kötelék ez, alig nyilvános, ha nem is rejtőzködő, szerződés nélküli, "out of joint", egyeztetés, párt, haza és nemzeti közösség nélküli (internacionális minden nemzeti meghatározottság előtt, azon keresztül és azon túl), állampolgárság, közös osztályhovatartozás nélküli. Amit itt új Internacionálénak nevezünk, azoknak intézmény nélküli baráti szövetkezésére szólít fel, akik ha már nem hisznek is, vagy soha nem is hittek a szocialista - marxista internacionáléban, a proletárdiktatúrában, a világ proletárjai egyetemes egyesülésének messiási-eszkatológikus jelentőségében, továbbra is ihletet merítenek Marx vagy a marxizmus legalább egyik szelleméből (most már tudják, hogy több mint egy van belőle); újfajta, konkrét, reális szövetkezésre szólít fel, még ha ez a szövetség nem is ölti már a párt vagy a munkás - nemzetköziség formáját, hanem valamiféle ellenösszesküvést alkot a nemzetköziség, az állam és nemzetfogalom stb. állapotának (elméleti és gyakorlati) kritikájában: e kritika megújítása és mindenekelőtt radikalizálása érdekében." (22)
Talán a választott passzus, talán a kirekesztési machináció észlelése, talán az őszinte meghatottság játszott közre abban, hogy a szerző helyszíni dedikációját így őrzi az újra (ki) nyitott könyv "emlékezete": "pour S.Cs, en signe d' amicale gratitude: J.Derrida, Pécs, le 12 novembre 1993. A baráti hála jeléül.. Az új Internacionálé szervező elve? Az ellen - összeesküvés kezdete?
 Ezután Derrida lépett a mikrofonhoz: " Noha a megtiszteltetés amelyben ma részesülök, nekem szól, és így, higgyék el, nagy örömmel tölt el engem, mégis szinte bizonyos vagyok benne, hogy rajtam keresztül és rajtam túl másokat is ér jelképesen, másokat akik nem lehetnek ma jelen, akiknek képviseltetésére szeretnék méltó lenni, " (23) Derrida itt A sátáni versek szerzőjére, Salman Rushdie-ra és más üldözött, száműzött, illegalitásba kényszerített európai és Európán kívüli írókra, művészekre, értelmiségiekre, egyetemi emberekre és névtelenekre utalt, akik szabadnak szeretnék tudni magukat, s akiket éppen ezért az állami, egyházi, etnikai vagy az általában vett politikai terror hatalma sújt és esetenként halálra sújt. Névtelenek milliói! Mit tudunk és mit nem tudunk róluk, mit mondunk és mit nem mondunk róluk, mit gondolunk és mit nem gondolunk róluk? Nekik lesz-e valaha is ott-lapjuk (home-page) az "információs szupersztrádán" az INTERNET-en, az "információs társadalomban", miként az a transznacionális vagy multinacionális vállalatokhoz illik? És lesz-e az új Internacionálénak, az "ellen-összeesküvésnek"?....
"Szeretném azt hinni - folytatta Derrida -, hogy személyemben önök olyasvalakit akartak befogadni és bátorítani, akit én egész egyszerűen idegennek neveznék. Miért egy idegent és miért ma?.... miért van az, hogy ez a teljességgel formális és szimbolikus ceremónia.... ma, 1993 Európájában az etikai és politikai tett súlyával rendelkezik?... Esetemben az idegen nem csupán azt jelenti, hogy Magyarország határain túlról érkezvén élvezem vendégszeretetüket, hanem azt is, hogy egész életemben viaskodtam az egyetem intézményével... és ugyanígy viaskodtam a filozófia intézményeivel is, így aztán ezeken az intézményeken és tradíciókon belül is idegen maradtam..."(24)
Az egyetem Aulájában sokan voltak, akik nem tudtak franciául, de mondhatjuk azt is, hogy kevesen voltak, akik tudtak, tehát az előadást fordítani kellett. Az általában vett fordítás problémáira más összefüggésben még visszatérünk. Ott és akkor az egyenetlen erőfeszítések hatására, eszembe jutott Catherine David 1983-ban Derridával készített interjújának egy passzusa:" Ahhoz, hogy önt olvashassuk, először Derridát kell olvasni..." (25) C.D. szellemes és amit paradoxálisan megállapít általában igaz. Az előadás még folytatódott, de egyetlen pillanatra sem igazolta azokat, akik Derrida gondolkodásában obskurantizmust, talmudizmust vagy a racionális érvelés elutasítását látják (26). Szemléltetésül térjünk hát vissza - vele és általa - a dekonstrukció problematikájára!
"A dekonstruktív írásmód kutatása, amely oly régen foglalkoztat, és amelyről nem győzőm hangoztatni, hogy mindenekelőtt affirmativ jellegű és nem szűkíthető le a kritikára, mégkevésbé a destruktiv eljárásra, e nehéz kutatások túl gyakran váltottak ki némelykor erőszakos és frontális, máskor tompa és indirekt - nem mondanám, hogy konzervatív - reakciókat, hol személyem, hol mindazok ellen, akik hasonló irányú vagy típusú kutatásokkal foglalkoztak. Nem, a támadások nem voltak konzervatívak, gyakran inkább destruktívak voltak, mivel a konzervatív konzerválásának eszméje hatotta át őket, az örökséghez való hűség konzerválásáé, ami éppúgy lehet éltető, mint veszélybe sodró, éppúgy sarkallhatja, mint sorvaszthatja a tudást, a filozófiát, a gondolkodást és ezek hangoztatott vagy intézményes normáit". (27)(kiemelés:Cs.S.)
Mi, nálunk, ők, náluk, mi, náluk és ők nálunk megéltük és megélték ezt a sorvadást és sorvasztást: párt -, osztály-, haza-, nemzet-, állam - kategóriákban elgondolt, vallott, hirdetett osztályrészünk, osztályrészük volt a meningitiszes tudásból, filozófiából, gondolkodásból, cselekvésből, nyelvből, intézményes normákból. Hordozunk-e, hordoznak-e még valamit magunkban, magukban a sorvadásra ítéltetettség bebalzsamozott episztemológiáiból, ontológiáiból vagy ideológiáiból? Akarat és szándék ellenére is? Ijesztgetünk még, megijedünk még, vagy újra, folyamatosan a valami után és a valami előtt, az eljövővel és az eljövőtől, a visszajáróval vagy a visszajárótól? Mit látnánk, látnának ma Helsinor roppant teraszáról? Globalizálódó és mondializálódó teraszáról, a "globális szomszédság értékei" mentén? A dekonstruktív írásmód elsajátításával, elsajátítjuk-e a dekonstruktív - nem destruktív, de kritikai, s nemcsak kritikai, hanem affirmativ - olvasási -, gondolkodási - és cselekvési módozatokat? Tudunk-e (és hogyan?) hagyományőrzők maradni a "globális világfaluban"?
"... a dekonstrukció maga is konzervatív, mindenesetre hagyományőrző a maga módján. Csak éppen a felelősségnek egy másképpen elgondolt fogalma szerint tesz eleget az emlékezet és az örökség, az intézményes tudomány, a szakterületek határai és normái, a tudás, a kultúra és a nyelv, a filozófia és a gondolkodás követelményeinek, felelősségteljes válaszokat igyekszik adni, vitatja és átformálja annak határait is, amit így kapunk. Örökölni nem annyit tesz, mint birtokolni vagy megkapni ezt vagy azt - inkább azt, jelenti, hogy aktív, kritikai és szelektív módon megerősítjük, azaz értelmezzük és fölfejtjük azt a parancsot, amely irányit minket és túlcsap rajtunk, ami mindig egyszerre fiatalabb és öregebb is nálunk, mint valaki másnak a törvénye, akinek soha nem leszünk kortársai. " (28) (kiemelés: Cs.S). 
Mintha az ugyancsak algériai Camus-t látnám egy pillanatra befejezett regénye után kézirata fölött merengeni, megfelelő címet adni annak: L' étranger. Vajon magyarul miért "A közöny" címen olvasható "Az idegen"? Idegen volt a hatvanas években a média által - egy ideig talán túl is, de nem a túl-élet miatt - sztárolt, majd egyik pillanatról a másikra radikálisan elfelejtett, a szintén Algériában született Althusser is, aki egy tébolyult pillanatban nem "apagyilkos", Marx szimbolikus gyilkosa, hanem feleséggyilkos lett (1980 november 16), az élő és imádott, bálványozott (?) Helene Rytmann gyilkosa. Mit és hogyan örökölt Althusser, mi íródott be szellemébe? Marx, Freud, Lacan nem dekonstruktív olvasatának kudarcélménye?
"Engedjék meg, a félreértéseket elkerülendő, hogy arra hivatkozzam: amit dekonstrukciónak neveznek, régtől fogva, kezdettől fogva kiemelt figyelmet szentelt azoknak a témáknak, amelyek olyan nyomasztóan és sürgetően foglalkoztatnak minket ma Európában: Európa, avagy helyesebben, az európai identitás, különbség és centralitás, a nyelvek és fordítás, a határok és a Másik, az idegen, az állam és a nemzet, a nemzetiség, az eredet és a születés kérdéseinek...."(29)
Fentebb, Derrida dedikációját valójában egy másikra, egy korábbira, egy másik gondolkodóra, egy másik generáció ugyancsak alapvetően más - gyűlölt, megvetett, kiátkozott és tisztelt - gondolkodójára való emlékezés és egy csendes emlékeztetés másoltatta le velem (Pour Cs. S: avec mes voeux et mes meilleurs sentiments: Raymond Aron: Paris, le 11 décembre 1981). Egy hónappal a pécsi ceremónia után a párizsi Hotel Lutetia (azaz Párizs kelta eredetű neve) kávézójában, miután - milyen a véletlen! - a mellettünk lévő asztalnál ülő Pierre Manent-nal üdvözöljük egymást, akivel 1981 december elején éppen itt csináltam "Ideológia, értelmiség és liberalizmus" című (és a Filozófiai Figyelőben) megjelent interjúmat és akivel néhány szót váltunk a Histoire intellectuelle du libéralisme könyve magyarországi kiadásáról. (A liberális gondolat története, Tanulmány Kiadó, Pécs, 1984), Derridával Európáról, Brüsszelről, szabadságról, demokráciáról, idegenségről, Aronról beszélgettünk, amikor halkan közbevetette:" én igazából soha nem becsültem nagyra Aront....".Való igaz, hogy például nem a dogmatikus marxistákkal, hanem a marxizálókkal hevesen és szenvedélyesen polemizáló Aron esszé, Az értelmiségiek ópiuma, nem a dekonstruktív írásmód példája. Derrida csendes közbevetésének textuális helyét, a nyomot idézem, hogy rávilágítsak e decemberi megjegyzésre.
"Márpedig ez a hűség a marxizmus egy bizonyos szelleméhez, olyan felelősség, mely elvben bizonyára bárkire illik..... Ma azonban ez a felelősség, legalábbis egy értelmiségi és akadémiai közeg korlátai között, parancsolóbban, s hogy senkit se zárjunk ki, mondjuk így: prioritásként, sürgetően látszik visszatérni azok számára, akik az elmúlt évtizedek folyamán képesek voltak ellenállni egy bizonyos dogma hegemóniájának, vagyis a marxista metafizikának, mind politikai, mind elméleti formájában. És különösen azok számára, akik anélkül teremtették meg és gyakorolták ezt az ellenállást, hogy szívességből engedtek volna a reakciós, konzervatív vagy újkonzervatív, tudományellenes vagy obskurantista csábításnak, azok számára, akik ellenkezőleg, hiperkritikusan, merem azt mondani, dekonstruktívan, az új felvilágosodás szellemében haladtak tovább az eljövő évszázad felé. És anélkül, hogy megtagadták volna a demokrácia és az emancipáció eszméjét, megpróbálták inkább másképpen gondolni és érvényesíteni azt."(30) (kiemelés.Cs.S.)
Aron sem tagadta meg a demokrácia vagy az emancipáció eszméjét s könyörtelenül védte azokat a totarizmusokkal, a Szovjetunióval, a kommunizmussal szemben, s mindazokkal - Marxszal, Sartre-ral, Althusserrel vagy éppen Jean-Marie Benoist-val szemben, akik a kapitalizmussal és a tényleges marxizmussal szemben, a ténylegesen dogmatikus marxizmussal szemben a történelem, a társadalom vagy a marxi-marxista szövegek emancipálásának a tervét akarták megvalósítani.
"Talán itt a helye, hogy hangsúlyozzuk: a marxizmus és a dekonstrukció közötti kapcsolatokat az 1970-es évek eleje óta számos minden tekintetben különböző egymással gyakran ellentétes vagy egymásra redukálhatatlan megközelítésben vizsgálták... Jean-Marie Benoist: Marx est mort, Gallimard, 1970., ennek utolsó fejezete címe ellenére - Üdv, Marx - egyszerre szeretne határozottan "dekonstruktívnak" és kevésbé negatívnak látszani. A jelen könyv címét - írja Derrida "Marx kísértetei" alatt megjelent könyvének címére utalva -, a J.M. Benoist címére felelő kissé megkésett, avagy az időre, az időszerűtlenre - azaz a visszajáróra - bízott válaszként is olvashatjuk..."(31)
Ha Derrida nem tulajdonítana akkora jelentőséget általában a fordítás problémájának - "Mint egy fiúgyermek vagy legalábbis egy végrendeleti örökös, a fordító örökli az eredeti mű túlélésének a felelősségét (32) - mint az - a már fentebbi utalásokon túl - a La Dissémination (33), L' Oreille de l'autre (34), Psyché. Inventions de l'autre (35), című írásaiból kiderül, nem beszélve Geoffrey Bennington és Jacques Derrida: Jacques Derrida c. könyvének La traduction c fejezetéről (36), az imént idézett mondatok közül a másodikat akkor is újra kellene fordítani, mert a magyar fordítók ezúttal adósak maradtak Derridának, s rajta keresztül J. -M.Benoist-nak is.
A kérdéses mondat az eredeti kiadásban így szerepel: ".. le Marx est mort de Jean-Marie Benoist... dont la derniere partie, malgré, son titre, salue Marx, se veut a la fois délibérément "déconstructive" et moins négative que l'acte de décés ne le laisserait penser". (37) (kiemelés:Cs.S.)
Azaz nemcsak a könyv utolsó fejezete - mely valójában üdvözli Marxot, tiszteleg előtte, s a címe "Marx ou la Révolution", s nem "salue Marx-”, hanem a könyv egésze szeretne határozottan "dekonstruktívnak" és kevésbé negatívnak látszani.
Talán lesz értelme egy rövid időre magát Benoist-t is megidézni, aki az 1968 májusi események után jutott arra a következtetésre, hogy megkezdi a Marx körüli szatellit - beszédek és a "jelek" Marx által történt elrendezésének dekonstrukcióját," ami nem rombolást, elpusztítást, de még csak cáfolatot sem jelent " (38), s amellyel nem akar sem eldönteni, sem megoldani valamit, hanem a problematizáló megnyitást akarja az olvasónak javasolni.
""Marx halott". Hogyan hangzik mostantól fogva e mondat számunkra? Milyen lesz fekvése, milyen lesz hangneme és milyen hangsúllyal kell kiejteni?..." (39) Valójában a leirt mondat, a megállapitott tény akkortájt az istenkáromlással egyenértékű volt, mint Nietzsche hírnökének bejelentése "isten haláláról", botrányt okozott. Ám a halál kimondása - a bálvány - Marx, a totem-Marx, a tabu-Marx, a próféta Marx, az apokaliptikus Marx, a millenarista Marx, a fallikus Marx, a vallásos Marx - halálának kimondása azt jelenti a dekonstrukció nevében fellépő Benoist számára, hogy miközben végiggyalogol e hamis istenek romjain, a velük keveredő leninista, maoista, castroista vagy trockista üledékek törmelékhalmain, végül utat tör Marx saját szövege felé, saját írásmódja felé, amit, mint írást kell - keresztül - kasul - kutatni, hogy bemutatható legyen annak poliszémikus jellege, hogy mozgásba hozható legyen - jelről jelre, rétegről rétegre - "Marx végső szavának, egy előirt, egyetlen és a legfőbb jelentett, hiányában." (40). Nincs tehát Marxnak utolsó szava, végső szava, nincs végső beszéd. Éppen ezért "relativizálni kell a Jó Hírt, nevetéseinkkel körülbástyázni a szektariánusokat, a dogmatikusokat és a messiánusokat, egyengetni kell a lehetséges olvasat útját.." (41)
Benoist szerint s szovjetizmus, a maoizmus elkoboztak egy szöveget, lefoglalták az egyértelműség, az intolerancia, a fanatizmus részére, hogy kiegészítsék nyomorúságos hatalmi akaratuknak alárendelt étvágyukat, s így eltűntették a marxi szöveg bizonytalanságait, heterogenitásait és az inchoativ kutatást, melyre Marx kritikai elméletét alapozta. A kegyeletsértő, a botrányt okozó fájdalmat is érez az elveszett, elhomályosított, elhallgatott és elhallgattatott szöveg miatt." A szöveg megfullasztása, elfolytása révén beálló halállal szemben, követeljük a szöveg viszontlátásának a jogát és Althusser olvasata - mondom ezt minden olyan nevetséges rágalmazással és szemrehányással szemben és ellenére, melyek Althussert sztálinizmussal és zsdánovizmussal vádolják - elvezet bennünket ahhoz. Övé az első, nem szabad, hogy az egyetlen legyen, aminek ahhoz a beavatkozó művelethez kell vezetnie bennünket, amit egy olvasat jelent." (42)
Derrida pontosan félreérthetetlenül határozza meg fellépése koordinátáit, tudva, hogy - legalábbis Franciaországban - két uralkodó irányzattal kerül szembe: "egyfelől a marxizmus egyes (különösen francia, és Althusser köréhez tartozó) marxisták által adott legéberebb és legmodernebb újraértelmezésével, akik inkább úgy vélték, hogy meg kell próbálniuk leválasztani a marxizmust minden teleológiáról avagy minden messiási eszkatalogiáról (miközben javaslatom szerint éppen a kettő között kell különbséget tenni), másfelől az antimarxista értelmezésekkel, amelyek a saját emancipációs eszkatalógiáikat határozzák meg, mindig dekonstruálható onto-teleológiai tartalmakkal." (43)
Hűség az idegenséghez? Az idegenség igazságosságához, igazságos igazságosságához, felelősségéhez, felelős felelősségéhez? Az el-nem köteleződő elköteleződéshez vagy az elkötelezett el - nem köteleződéshez? A minden irányban (tous azimuts) való egyidejű mozgás lehetősége lehetőséget és (jogot) ad az egyirányban mozgásra, mint a több irányban való mozgás egyirányának a mozgására, a decentráló centrálásra, azaz a minden irányban tükrözötten tükröző és visszatükröző nyitott összegzésre, melynek nyomai, természetesen nem hiánytalan nyomai, kitűntek a prológusok láncolatainak, leláncolhatatlan láncolatainak érintkezési pontjain, ott, ahol a marxista és nem-marxista létontológia, a jelenlét ontológiája a mindenkori radikális kritika hatására önmagát emancipálva önmaga szubtilisen nárcisztikus vagy nárcisztikusan szubtilis, tehát zsarnoki korlátai alól, felszívódik a múlt örökségének vagy az örökség múltjának horizontális beíródásába, beíródási helyére, a hantológiába. Hagyjuk jönni az eljövendő eljövőt:
"A dekonstruktív gondolkodás, amelyre itt gondolok, mindig a megerősítés, tehát az ígéret redukálhatatlanságára hivatkozott, mint az igazságosság egy bizonyos (itt a jogtól különválasztott) eszméjének dekonstruálhatatlanságára. Egy ilyen gondolkodás nem működhet egy radikális és véget nem érő, végtelen (mint mondottuk, elméleti és gyakorlati) kritika elvének igazolása nélkül. Ez a kritika az eljövő abszolút jövő felé nyitott tapasztalás, azaz egy szükségképpen meghatározatlan, elvont, sivatagi, a másikra és az eseményre való várakozásnak kiszolgáltatott, kitett, kiadott tapasztalat mozgásához tartozik. Tiszta formaiságában, az általa megkövetelt meghatározatlanságban még felfedezhetünk valami lényegi affinitást egy bizonyos messiási szellemmel." (44)
Bolyongásunk végén, egy képeslapot küldünk Jacques Derridának, Ris Orangis-be, ahol lakik, ahol az otthona van, ahol az otthonos otthona van az otthontalannak, az idegennek, üdvözölve őt és egy bevándorlót, egy illegális bevándorlót, annak szellemét, mely" saját tézisei jövendőbeli átalakítására felszólítva," a megszüntethetetlen történetiségre, talán legfontosabb örökségünkre utal.
Kedves Jacques Derrida!
Marxot az illegális bevándorlót, aki ehhez az "out of joint" időhöz tartozik, a miénkhez, nem fogjuk megint visszatoloncolni a határra. Baráti tiszteletem jeléül, Cs.S.
Ez az én dedikációm helye a visszatükrözötten tükröző fantom-labirintus valamelyik tükörképén a globális szomszédság értékeinek. megteremtődése, a demokratikus demokrácia és az emancipatórikus emancipáció, vagyis az új Internacionálé reményében...
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 Czirják József 

Kísértés a kísértetek megragadásának kísérletére


Mert a kérdezés a gondolkodás jámborsága
 /Heidegger/

A kérdésem mindenekelőtt az, hogy miként érdekes Derrida számára Marx, továbbá, hogy Derrida vizsgálódásának milyen jelentése és jelentőssége van számunkra ma - és Magyarországon. A jámborság radikalizmusa az, amiről a filozofálás során Derridánál is éppúgy mint másoknál szó van, amit természetesen joggal nevezhetünk akár a radikalizmus jámborságának is, ahogy Heidegger esetében is, bármennyire más módon van is mindkettőjüknél ugyanarról szó. A dekonstruktivizmus azonban, melyet tarthatunk a filozófiában írás-fordulatnak,.Orbán Jolán: Derrida írás-fordulata, Jelenkor Kiadó, Pécs 1994 eközben maga is kísértetiessé válik. Mindez szerintem logikusan van így, hiszen a dekonstrukció kísérteni akar és sikerül is neki megkísértenie bennünket, gondolkodásunkat. Ennek egyik jó példája a Marxról és Marx kapcsán - néha, pl. Fukuyama esetében, annak ürügyén - való gondolkodás, hiszen Derrida tulajdonképpeni tárgya a gondolkodás, a látásmód, a szellemi hozzáállás, rálátás kifejtése, értelemszerűen annak érdekében, hogy ezt a hozzáállást átvegyük. Ezért nyilvánvalóan olyan tárgyat választ és azt úgy kezeli, hogy már pusztán ezek révén is demonstrálhasson. Így van ez Heidegger, vagy Marx esetében is. Tárgyalási módjával pedig Derrida különösképpen felerősíti a maga igényét. 

Mondanunk sem kell, hogy ezúttal a mi tárgyunk sem pusztán Derrida, hanem az, amit ő a kritika funkciójának lényegére vonatkozóan kiemelt. Nevezetesen az, hogy: "A kritika lényege nem a pozitív kijelentések értéke, hanem a problematikussá vált, mert magát problematikussá tett civilizációnk és meghaladási kísérleteinek vizsgálata. De ebből a civilizációból való továbblépésként.". Rötzer, F.: "Jasques Derrida" Französische Philosophen im Gespräch, Boer Vlg., München, 1987 S. 86; Idézi: Orbán J.: im. 46. p.  Nos, ezt Derrida egyáltalán nem Heidegger, vagy a körünkben a generációm számára talán ismertebb Marx gondolatmenete ellenében fogalmazhatta újra az idézett formában. Közismertségét remélve is érdemes itt felidézni, hogy Derridánál a dekonstrukció a filozófia margójára való írás, azaz kérdések a filozófiához. A margó pedig az, ahol a szövegek egymásba érnek. Hozzáteszem, mindez akkor működik, ha a mi gondolkodásunk össze tudja őket kapcsolni, mármint gondolatilag, azaz tud bennük, köztük, átmeneteikben mozogni. Ezért úgy gondolom, hogy Derrida valóban joggal mondja, hogy "a dekonstrukció nem kritizálható. Mint olyan nem kritizálható, viszont minden, amit mond, kritizálható, amennyiben bizonyos területekre vonatkozó kijelentések formáját ölti.". Uo. 46. p. Ezt Derrida a maga álláspontjának a megértetéséhez a következőképpen folytatja. "De a dekonstruktív kérdések azon típusát, amelyet én végső soron fel akarok tenni, és amelyek a terület határait illetik, nem lehet azon adott terület immanens kritikájának alávetni.". Uo. 46. p. Értelemszerűen nem, hiszen akkor eleve elvetnénk a dekonstruktív olvasás jogosságát. Ahogy Derrida a Grammatológiában pontosan megfogalmazta: "A dekonstrukció mozgásai nem kívülről rombolják le a struktúrátkat. Nem lehetségesek és nem hatékonyak, ... csupán, ha a struktúrán belül tartózkodnak. Bizonyos módon tartózkodnak ott, mert az ember mindig tartózkodik valahol, annál inkább, minél kevésbé gyanítja. Mivel szükségszerűen belülről tevékenykedik, és átveszi a régi struktúráktól a felforgatás összes stratégiai és ökonómiai erőforrását, szerkezetileg veszi át, azaz anélkül, hogy izolálná elemeiket és atomjaikat - a dekonstrukció vállalkozása mindig bizonyos módon saját csapdájába esik. Ezt mindazok, akik ugyanannak a tartózkodási helynek egy másik pontján kezdenek munkához, nem győzik hangsúlyozni.". Derrida, J,: Grammatológia, Párizs - Szombathely, 1991. 49. p. 
A dekonstrukciót kétségtelenül lehet úgy értékelni, hogy Derrida révén, a filozofálás diskurzussá válása révén, ennek vállalásával Derrida nem gyengíti a filozófiát, hanem visszahozza "a kérdezés jogát és a válaszképtelenség vállalásának bátorságát...". Orbán J.: Derrida írás-fordulata. 93. p., miközben "írássá, szöveggé és olvasattá válik.". Uo. 102. p. Közismerten az is kétségtelen, hogy a metafizika, minden metafizika-ellenesség nézőpontján és a metafizika határán is írássá, szöveggé és olvasattá válik. Talán egyértelműbb irányt ad a keresett filozofálás tartalma és metafizikán való kívülállása számára, ha az alábbi gondolatmenetet vesszük alapul. "Magától értetődően, írja Derrida Heideggerhez kapcsolódva, vállalom a kockázatot, hogy ezek a nem-elgondolt gondolatok az én, csakis az én el-nem-gondoltjaim. ^Mennél eredendőbb egy gondolkodás - mondja Heidegger - Nem-elgondoltja annál gazdagabbá válik. A Nem-elgondoltja a legmagasabbrendű adomány (Geschenk), amit csak nyújtani képes egy gondolkodás.^".. Derrida, J.: A szellemrõl. Heidegger és a kérdés, Osiris Kiadó, Bp. 1995. 23. p. Érthető, ha Derrida a saját szövegeire is alkalmazhatónak tartja a metafizika ellenességet, amely jelenthetné akár a dekonstrukció megfeneklését is, ha azt abszolutizálnánk.

Talán megelégedhetünk itt - mintegy rávezetésül - Derridának pl. Marx kísérteteire is vonatkozó vizsgálódásai bevezetéseként a fentiekkel, hiszen szerintem Marxra vonatkozóan is a Nem-elgondoltnak az elgondolásáról van tulajdonképpen szó, éspedig az alábbi értelemben. "A kísértetjárásnak ez a nagy probléma-együttállása a mienk is ... Nincsenek biztosított határai.". Derrida, J.: Marx kísértetei, Jelenkor Kiadó, 1995 188. p. Így tehát a Nem - elgondolt elgondolása a feladat, de a "das Unheimliche" pl. Marx, ill. gondolatai, kísértetei esetében a probléma-együttállás a mienk és ennek a birtokolásnak nincsenek határai. Éppen ezért ezek a kísértetek mindig egy - egy megoldás, azaz megoldási kísérlet során állnak elő. Természetesen valaki el-nem-gondoltságának az elgondolása során nem feltétlenül sikerül tartózkodnunk az átértelmezéstől, akár akarjuk ezt, akár nem. Derrida könyvének címe, ill. ennek fordítása maga is egy elgondolás és nem bizonyos, hogy ez egybeesik a szerző, vagy a könyv első fejezetében található értelmezéssel, ahol nem Marx kísérteteiről van szó, hanem Marxnak a kísértetekhez való viszonyáról, az ő igényeiről és az ezzel kapcsolatos magatartásunkra vonatkozó utasításairól, ami viszont oda vezet, hogy a szellemek, vagy a idő, a kor szellemének természetére és a hozzá való viszonyunkra kérdezzünk rá. Igaz, a választott megoldásra a Kommunista Kiáltvány híres mondatának szóhasználata szinte kötelez, ám ma Marx kísértetiességét sugallja. Nyelvileg talán a választott megoldás a leginkább gördülékeny, de a fordítás végsősoron mégiscsak tartalmi kérdés és ez a szellemekről szólás a kötetbeni tárgyalásra marad. A szellemek többes száma legalább olyan figyelemfelhívó lenne - ám kikerülné a magyar közegben még ismert "Marx szelleme" kifejezés jelentését, de felhangját is - és ráadásul megfelel Derrida intencióinak, amely szerint egyáltalán nem könnyű dönteni a szellemhez, a fantomokhoz, a kísértetekhez, a lidércekhez való viszonyulásunk kérdésébe. Éppen mivel nem pusztán kísértetekről van szó, ezért a hozzájuk való viszonyulásunk sem lehet olyan magabiztos, ahogy ez a kötet olvasása során ki is derül. De már az első oldalakon megtudtuk, hogy "a kísértet mindig egy szellemtől elevenedik meg".. Derrida, im.: 13. p. Továbbá: "Mihelyt nem teszünk különbséget a szellem és a kísértet között, az előbbi, mint szellem, a kísértetben ölt testet.". Derrida, im.: 16. p.

Ha a kísértet szavunk felhangját is figyelembe vesszük, akkor a fenti megfontolás, hogy a kísértetetek egy-egy kísérlet során könnyen bekövetkezhetnek, különösen jogosnak látszik. Ugyanígy érdemesnek tűnik még az Unheimliche fogalom néhány jelentését felidézni pl. melléknévi alakban. Ezek a kísérteties, rémítő, félelmetes, de szóösszetételben az "unheimlich" a titokzatos, meghatározhatatlan, irtóztató, szörnyű, ijesztő, istentelen jelentéssel is bír, és tudjuk, hogy a szellemek otthontalanok is. Így Derridánál is eljutunk végül ahhoz a megállapításhoz, hogy "Marxot még nem fogadtuk be",. Derrida, im.: 188. p. amit itt éppúgy nem politikailag kell értenünk, ahogy a "das Unheimliche" sem nem-metafizikailag, azaz nem hétköznapian értendő. A metafizikait föltáró igényű dekonstrukció megfogalmazásában ez azt jelenti, hogy: "Marx nálunk bevándorló maradt, dicsőséges, szent, átkozott, de mégis illegális bevándorló ... Az illegális bevándorlóságot nem kell feltétlenül tartózkodási tilalommá, vagy ami mindig könnyen ugyanezzé válhat, honosítássá változtatnunk. Semlegesítéssé honosítás által. Asszimilációvá, hogy többé ne ijesztgessük magunkat vele. Nem a családból való, de azért nem kellene őt is megint visszaküldeni a határra".. Derrida, im. uo. Így pl. a metafizika felé esőre, esetleg éppen a másik oldalra, de akkor már ott is jó messzire. Azaz másképpen úgy tenni, mintha nem lennének Nem-elgondoltságai, csak kísértetiessége, amit lehetőleg még a történelemből is konkretizálnak, aminek Marxot azért talán mégsem lehet erőltetetten megfeleltetni, szinkronba hozni, ahogy Heideggert sem. Mégpedig éppen azért nem, mert vannak Nem-elgondoltságaik, melyeket meg kell kísérelnünk legalább a metafizika határára hozni. Különben önmagunkat, metafizika ellenességünket leplezzük le azzal, hogy a Nem-elgondoltságok meglétét sem vesszük észre.

Derrida gondolkodása, így tehát Marx-könyve is, a politikai aktualitások probléma-együttállásával is egy Nem-elgondoltnak az elgondolása, vagy ennek kísérlete. Hogyan kell ezt felfognunk és kibontanunk, hogy ne járjunk úgy, ahogy F. Fukuyama, aki a Nem-elgondoltat nem vonta be értelmezésébe, viszont lezárt és értékelt? Magyarul elvetette a sulykot, noha éppen a Hegelre hivatkozása kellene, hogy mutassa Hegel-értését, vagyis a még jelen nem lévő új iránti szükségletet, azaz a technikai világunkban egy emberi társadalomra vonatkozó igény meglétét, azt hogy ennek realizálása mennyire illik bele egy gyakorlatba. Fukuyama a maga nem egyértelmű kontextusában azt állítja, hogy a liberalizmus győzött és így adekvátan kifejtheti természetét. A győzelem ténye világos, de ekkor derül ki, hogy mi is valójában pl. a liberális gazdaság és társadalom. A győzelemben Fukuyamának igaza van, de nekünk nemigen telik örömünk benne, noha az máris tény. Fukuyama ezt a tényszerű és nem csak átmeneti tartalmat vegyíti a liberalizmus önértelmezésével. Derrida viszont éppen a nem átmenetinek tartott kísérőjelenségekkel terhelt tényszerű tartalom miatt nem tud a liberalizmus győzelmének örülni. Ezért értékelődik fel számára a szociálisra súlyt helyező elméletek álláspontja. Így Marxé is, akinek az elgondolásaiból, a kísérleteiből a történelmi valóság szokásosan valóban gyakran csinált éppen számunkra kísérteteket. 

A kísértet leleplezése a kísértő (ön)leleplezésévé is lesz, de a kísértet ettől még nem szűnt meg létezni. Azaz nem tudjuk, hogy hol van, mikor jön el, ahogy a féltet, a vágyott állapotról sem tudjuk ezt. Ám a kérdést csak akkor tarthatjuk károsnak, ha meg akarjuk tartani az egyszer létrejött kísértetet a metafizika szférájában, amelybe azonban éppen a metafizika nem nyugodhat bele. Az ő szférájába tartozóként mások elgondolásainak a Nem-elgondolt "oldalát" is hozzá kell gondolnia, a felszínre kell hoznia. Nem kétséges, hogy Derrida itt is nagyon sokat köszönhet többek között Heideggernek. Még akkor is, ha a kidolgozásban lényegi eltéréseket lát a maga és a heideggeri filozofálás módja között, amit Derrida szerint a Destruktion, de-con-strukció, dekonstrukció folyamata mutat. Elegendő itt a híres "Miért van egyáltalán a létező, miért nem inkább a semmi?" kérdésére, ill. az ezen kérdéshez fűzött heideggeri megjegyzésre utalni, amely így szól. "De ha feltesszük a kérdést, ha valóban végigvisszük a kérdezést, akkor ebben szükségképpen megtörténik az, hogy a meg- és kikérdezett visszahat magára a kérdezésre". Heidegger, M.: Bevezetés a metafizikába, Ikon 1995  5. p., amit Heidegger kitüntetett eseményként történésnek nevez, amely az elsajátítást is jelzi, hiszen ennek révén lesz eseménnyé és sajátunkká; vagyis a hatás végsősoron eljut a kérdezőhöz. Annak érdekében pedig, hogy még egyértelműbb legyen az, hogy szerintünk miről van szó, álljon itt még egy gondolatmenet Heideggertől. Szerinte ugyanis a Lét és idő szellemében a Bevezetés a metafizikába azt jelenti: "bevezetni az alapkérdés kérdezésébe.". Heidegger, im.: 11.p. Ez tehát egy odavezetés, melynek meg kell alkotnia a kérdezést és amelynek a lényege szerint "nincsenek követői, mert a filozófusiskolában félreértik a kérdezést. Az iskolák csak a tudományos-kézműves munka körében lehetségesek. "De a legjobb kézműves képesség sem helyettesítheti soha a látás és a kérdezés és a mondás tulajdonképpeni erejét.". Heidegger, im.: uo. Értelmezésünk szerint ez az élő gondolkodás túllépése az ismétlésen, a reprodukción.

A gondolati erőt felmutató hatás megértéséhez elegendő, ha a heideggeri Bevezetés a metafizikába lezáró paragrafusából idézünk egy itt lényegesnek látszó gondolatmenetet. Ez így hangzik: ...a lét alapfogalmává az ousia lesz, és ez azt jelenti,: állandó jelenlét, mi más képezné rejtetten akkor az állandóság lényegének és a jelenlét lényegének az alapját, mint az idő.". Heidegger, im.: 102. p. De Heidegger szerint már Arisztotelésznél az idő a valahogy jelenlevő, amit a mostból akarunk megérteni, ezért a múlt már-nem-most jelenlevő, a jövő pedig értelemszerűen a még-nem-most jelenlevő. "A kéznéllevőség (jelenlét) értelmében vett lét lesz, folytatja Heidegger, a rátekintésnek az a pályája, amelyen az idő meghatározást nyer. Nem pedig az idő lesz a rátekintésnek külön megnyitott, a lét értelmezésére szolgáló pályája.". Heidegger, im.: uo. Ebből az alapállásból folytatja aztán Heidegger a maga gondolatmenetét a következőképpen. "^Lét és idő^ ilyen megfontolások esetén nem egy könyvet jelent, hanem egy feladottat. A tulajdonképpen feladott az, amit nem tudunk és amit, amennyiben igazán tudjuk, nevezetesen mint feladottat, mindig csak kérdezőn tudunk.". Heidegger, im.: uo

Nem kétséges ugyanis szerintünk, hogy Derridára minden alapvető különbség ellenére nagyonis hatott Heidegger szemlélete. Kérdezni tudni Heideggernél is azt jelenti, hogy "várni tudni, egy életen át is. Egy olyan korszak azonban, amelynek számára csak az valóságos, ami gyorsan megy és amiért két kezünkkel nyúltunk, a kérdezést valóságidegennek tekinti, valami olyasminek, ami nem számolhat fizetséggel. Ám nem a szám a lényeges, hanem a megfelelő idő, azaz a megfelelő pillanat és a megfelelő kitartás."
. Heidegger, im.: uo Gondolatmenetének lezárásául pedig Heidegger mintegy nyomatékul Hölderlint idézi, akinél a Titánok egyik töredékében a kulcsszó éppen az idővel kapcsolatos, amit talán nem véletlenül nehéz heideggeri értelmezésben, vagy a hölderlini szellemben lefordítani. Az idézet így szól: "Denn es hasset / Der sinnende Gott / Unzeitiges Wachstum". Azaz: "Mert gyűlöli az eszmélkedő isten az idő előtti növekedést".. Idézi: Heidegger, im.: uo Ebben a fordításban az "eszmélkedő isten" sem biztos, hogy kifejezi a megfelelő felhangot, a többletjelentést, mert háttérbe kerül a tervezgető, töprengő jelentés, (hiszen az összhang megzavarása miatt gyűlölik a titánokat), "de az idő előtti" már talán nem is az a szemlélet, amire Heidegger rá akar mutatni és meg akar erősíteni. Ugyanis elsősorban az időtől való függetlenség kelti fel az isten gyűlöletét, tehát nem annyira "vorzeitig", hanem "unzeitig", azaz éretlen, koraérett, korai, de méginkább rosszkor, alkalmatlan időben történő, következésképpen a harmóniát megbontó, mert nem az idő által meghatározottan történő, nem vele összhangban lévő, neki meg nem felelő dologról van itt szó. Mindezt természetesen lehet idő előttinek fordítani abban az értelemben, hogy a titánok önállósították magukat, saját idejük van, mert ők maguk határozzák meg a maguk idejét. Így érthető is lesz az istennek a haragot is meghaladó gyűlölete, hiszen ő az, aki teremti és megszabja a mindent meghatározó időt. Azt csak zárójelben tesszük hozzá, hogy a titánok így még befolyásolják is a mitológia istenét, mert hiszen gyűlölővé teszik. Az idő a lét értelmezésére szolgáló pálya lesz. A kéznéllevőség nem lehet a rátekintés ezen pályája, amely meghatározza az időt. Egy ilyen idő előtti növekedés tehát nagyonis komoly problémákat okozhat, mert azt jelenti, hogy nincs összhangban a korral, annak tartalmával, a kor szellemével. Hogyan is lehetne, ha a kor szelleme előre adott és nem menet közben alakul.

Honnan ered és mi a kor szelleme? Ez fontos kérdéssé válik, hiszen csak ezzel összhangban érhetjük el, hogy ne egyfajta képtelen idő legyen ránk jellemző. Ezzel ugyanis ki is hívnánk magunk ellen a sorsot, és nem csak isten haragját, hanem érthető gyűlöletét is. Vagyis annak a kihívásnak, hogy a sorsot, a szellemet - melyről nem tudhatjuk, hogy milyen és mit vár el tőlünk - ne hívjuk ki magunk ellen. Ennek a kihívásnak meg kell felelnünk. Ha ez nem sikerülhet, akkor mindvégig kísérni fog bennünket a feladat és kísérteni fog mindvégig, annak érdekében, hogy ne legyünk "unzeitig", ne törekedjünk valamire alkalmatlan időben. Persze ekkor az unzeitig esetében is felmerül a kérdés, hogy miért érkezünk meg törekvésünkkel egyáltalán úgymond előbb? Ez a gyakori, vagy inkább nem túlságosan ritka tény talán mégis az ember, a szellem mozgásszabadságára utal.

Mindezen gondolatmenetek aktualitása azonban a változatlanul ránk is vonatkozó "probléma-együttállásból ered", amelyben közösek vagyunk, akár Hegelről, akár Heideggerről, akár Marxról vagy éppen Derridáról van szó, avagy ezek, ill. álláspontjaik bármelyikének a másikra vonatkozó értelmezéséről. Így a tanulást Heideggernél Derrida úgy definiálja, hogy "azt, amit teszünk, azt magunkban a lényeget alkotóval való megfelelésig visszük vissza.". Derrida, J.: Geschlecht (Heidegger) Sexuelle Differenz, ontologische Differenz. Heideggers Hand (Geschlecht II) Ed. Passagen, Böhlau Vlg, Wien 1988, S. 60 Ez persze nem azt jelenti, hogy eközben nem tévedhetünk, ahogy ezt pl. Heidegger a Hitler hatalomra kerülését követően a maga várakozására vonatkozóan 1945-ben az egyetemi Igazoló Bizottsághoz írott levelében elismerte. Nem látta ugyanis, hogy a rasszista elem lényegileg meghatározza a nemzetit és a szociálisat, nem pedig fordítva. A pártdoktrína egykori heideggeri értelmezése kétségkívül lehetővé tette azt, hogy Hitler hatalomra kerülését a pártkötöttségek fölé növekedésként és a nemzet egésze előtti felelősség helyzetébe kerülésként értékelje és ehhez fűzze reményeit. Igaz, Heidegger ugyanebben a levélben jelzi, hogy tévedését már a rákövetkező év eseményeiből felismerte.. Idézi: Derrida: im.: 52. p.

Láthatjuk tehát, hogy a lényegre, a meghatározóra, a szellemre vonatkozó szembesítő kérdésfeltevés milyen jelentősséggel bír. Derrida is egész kötetet szentelt a szellemnek, amely a Heidegger és a kérdés alcímet viseli és mintegy előtanulmánynak is felfogható. az 1993. évi Marx kötethez, amely egy a dekonstrukciót is próbára tevő "aktualizálás", ill. szerintünk ilyenként is felfogható. Talán jellemző, hogy amíg ebben az időben az adott geopolitikai szférákban egy szellemiségében történetileg ismert szellemtelenítés zajlott, (ahol azonban a marxi szövegekhez nyúlás Magyarországon kétségtelenül éppen a filozófiai kultúra jelentős előrelépése volt), addig Derrida dekonstruktivizmusa éppen Marxban fedez fel értékeket, mégpedig akkor és arra a helyzetre vonatkozóan, amikor a volt hivatalos ideológia elleni fellépés (és nem egy kiegyensúlyozott szakmai álláspont érdekében) Marxot mint gondolkodót igyekeztek elfeledtetni és Derridát Marx-kritikusként felhasználni. Ha az urak marxisták akkor én nem vagyok Marx mondta volt egykor Marx Károly. és ennek analógiájára Derrida Marx - könyve azt sugallja, hogy ha a hölgyek és az urak olyan magabiztosan Marx ellenesek, akkor mutassunk rá, hogy mit szalasztanak el és főként arra, hogy mihez nem értenek, amikor Marxról szólnak. Mindez pedig elég hatásosan sikerült is Derridának. Könyve és annak fogadtatása tanúsítja a marxi "ein Gespenst geht um" mondat jelentésének sajátos aktualitását.

Kísértet járja be Európát - a kommunizmus kísértete! Ez a kijelentés a szocialista Magyarországon a hivatalos nyilvánosság, de a szakma részéről is az elháríthatatlanság értelmezésében volt meghagyva és ki nem fejtett maradt, főként a kommunizmus kísértetjellegét illetően. Márpedig a Kommunista Kiáltvány első mondata kulcshelyzetű, ahogy más marxi szöveghelyek is a társadalmi valóság újfajta értelmezésére irányulnak. Gondolok ezzel összefüggésben itt a nőközösség, a prostitúció, a prostituáló prostituáltsága, vagy akár a polgári társadalom zsidósságára, a társadalomnak a pénzt a pénzért működtetés kufár szellemére, ezek feltárására, leleplezésére irányuló marxi erőfeszítésekre. Marxnál nem az elűzésről van szó, hanem arról, hogy mit kell tenni azért, hogy ne legyen ilyen kísértet, vagyis ne jöhessen létre. Ugyanis azzal, hogy állítják a kísértet létezését és rémisztenek vele, ezáltal meg is alapozzák létezését.

A mai problémáink mindenesetre megkövetelik Marx ismeretét. Ezt ismerte fel helyesen Derrida is. Azt, hogy kísértetiesen a múltban él és kísérteties ez a mai valóság, ahol ma is aktuális az a lukácsi megfogalmazás, hogy "Vissza Marxhoz és előre a mai problémákhoz!". Idézi: Tõkei Ferenc: Kortársunk-e Marx? Kossuth, Bp 1984 185. p. Azért van ez így, azért kortársunk Marx, mert "... a marxi életmű a múlt század gondolkodásának, önmagáról való tudásának legmagasabb fokát jelenti. Napjaink története pedig e százados múltnak a folytatása, kibontakoztatása, persze fontos módosulásokkal. A változások, új fejlemények azonban nem teszik a kapitalizmust nem kapitalizmussá ....". Tõkei F.: Kortársunk-e Marx? 183-184. o.. Marx tényleges tanaitól való félelem vezet oda, hogy híresztelnek valamit, ami kísértet, mert legfeljebb kísértetként hasonlít a tényleges tartalomra. Másrészt felismerték veszélyességét és ezért kísértetként igyekeznek bemutatni. A tényleges ok, amiért a kommunizmust kísértetként mutatták be, az az volt, hogy a kommunizmus a társadalom politikai átalakulás helyett a társadalmi átformálást követelte. A tulajdonképpeni kérdés tehát az, hogy a társadalom alapvető átformálása elutasítható-e? Különösképpen az emberek érdekében indokolt ez a kérdés.. Engels, Fr.: Elõszó a Kommunista Kiáltvány 1890-es elõszavához, in: MEVM I.177. p. Erre érdemes esküdni, sőt összeesküdni is érdemes a szellemmel, melyet úgy akarnak elhárítani, hogy realitását tagadják le és egyúttal a jövőbeni visszatérését is lehetetleníteni akarják. Mindez akkoris helytálló, ha a korszellemhez való viszonyként értelmezzük. Márpedig a korszellem meghatározó jellegét éppen Marx ragadta meg maradandó érvénnyel, akár az árufétisről szóló elemzésre gondolunk, akár az Alapvonalakban a tőkés termelést megelőző formákat elemző fejezet lezáró gondolatmenetére, melyben az egyik következtetés lényege éppen az, hogy a tőke nem más mint társadalmi viszony. Így van Marxnál együtt a forradalomra való felhívással az átalakításhoz szükséges tudományos párbeszédre való felhívás. A felmerülő kérdés persze az, hogy nem tűnik-e el a forradalom fantomjával együtt a forradalom szelleme is? Ahogy Derrida aktualizáltan fogalmazza: "Készek volnának elfogadni Marx visszatérését, vagy a visszatérést Marxhoz, azzal a feltétellel, hogy hallgatás övezi mindazt, ami benne nem csak megfejtésre kötelez, hanem tettre, vagyis arra, hogy a megfejtésből (értelmezésből) egy olyan transzformáció legyen, mely ^megváltoztatja a világot.^". Derrida, J.: Marx kísértetei, 41. p. 

 Ami pedig a fantomokat illeti, nos Derrida szerint: "Az emberiségnek vitathatatlanul túl sokba kerül, ha azt hiszi, hogy a történelemben végezhetünk az Ember általános lényegével ..., de az is sokba kerül, ..., ha még mindig kételkedés nélkül hisz e kapitális fantomnak... A hitek között keskeny a kapu.". Derrida, im.: 189. p. Ám bárhogy is legyen: "Mindenkor hiba lesz nem olvasni és vitatni Marxot. Persze másokat is és túl az iskolás ^olvasmányokon^ és ^megvitatásokon^".. Derrida, im.: 23. p. Ez nagyon fontos, főként ha a pénzbirodalmi érdekekre és a közösségeket érintő manipulációira gondolunk, mert itt is felmerül az a zavarbahozó kérdés, hogy: "S ha úgy volna, hogy mindig is ő (a szellem) követ minket, s az utána folytatott hajsza üldözöttjei vagyunk?” Tény, hogy bármilyen különbözően indokolják is meg a választ, a kérdésben lévő feltételezést, szinte egyforma gyorsasággal utasítják el, vagyis nem gondolják át az el-nem-gondoltat, a feladottat.

 Illés László

Élők vagy holtak a kísértetek?

Úgy gondolom, ha Jacques Derrida magyarul Marx kísértetei címmel 1995-ben megjelent művéről elmélkedünk, akkor a szerzőnek nem csupán a magyar szellemi életben oly mély nyomokat hagyó Grammatológiáját, majd Szókratészről, Nietzschéről, Freudról, Husserlről és Heideggerről szóló filozófiai, kultúrtörténeti eszmélkedéseit kell állandóan a figyelem előterében tartanunk, hanem nagy történelemfilozófiai kísértetét is, amelynek - úgy lehet - első megragadási kísérlete a Spectres de Marx című műve. Ez az írása nem keltett oly széleskörű visszhangot a jelenkori magyar szellemi életben, mint amilyet megérdemelt volna. A recepciós egyidejűség bizonytalansága a kor szellemi tájékozódásának ideológiai egyoldalúságában gyökeredzik és nem Derrida "időszerűtlenségéből" ered.
Derrida szellemének dekonstruktív mobilitása természetesen ebben a művében is maradéktalanul jelen van, s a dialektika megszüntethetetlen működése következtében betölti azt a konstruktív szerepet is, amely egyedül adja az értelmiségi tevékenység hitelét. Mind ezt megfontolva, ezúttal nem az életmű filozófiai-szakmai aspektusához közelednék, hanem Derridát mint moralistát kérdezném ki, tudván, hogy a moralitás munkásságának egyszerre ereje és gyengesége. Nemrégiben Az időszerűtlenség erénye címmel jelent meg Perecz László tollából egy figyelemre méltó írás Derridáról. Ez az eszmefuttatás ráirányítja a figyelmet arra a kérdésre: vajon valóban időszerűtlen-e az az ügy, amelyet Derrida e művében képvisel? Csupán az időszerű-e, amit a tömegmédia annak minősít, és minden írott és elektronikus csatornán a tudatokba sulykol, avagy vannak-e a létnek olyan széles övezetei, amelyekre sötét árnyék vetül, de ettől még azok nagyon is valóságosak maradnak, mivel létezésüket maga a lét biztosítja? De elöljáróban azt is megkérdezhetjük : tulajdonképpen mi is az az ügy, amely állítólag időszerűtlenné vált? Derrida újra és újra visszatér kiindulópontjához, ez egy irodalmi mű, Shakespeare Hamletjének néhány sora, amely Arany János halhatatlan fordításában így hangzik : " Kizökkent az idő, -ó kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt".Derrida nem hagy kétséget afelől, hogy-felfogásában-az idő attól zökkent ki, hogy az erkölcsiséget érte sérelem, s hogy a tételes jog nem harmonizál egy magasabbrendű joggal, s ez a jog - az igazságosság. De hiszen-vélhetjük-a legutóbbi történelmi horderejű változások éppenhogy leküzdötték a jogtalanság és igazságtalanság gonosz rendszerét, és Eduárd Sevardnadze Moj vübor című művében kifejtett korszakos megállapításához híven “az emberiség visszatért a civilizáció normális útjára". Azaz-az idő helyrezökkent! Azonban Derrida mintha nem lenne meggyőződve erről, szemére hányja például Fukuyamának, hogy rövidre zárja a világtörténelmet a diadalmasan bevégző liberális demokráciával, amely felszámolja az összes régi -új bűnlajstromot. Azaz nem szól a "civilizáció normális útján" lépten-nyomon ma is elénk bukkanó terrorról, az elnyomásról, a megtorlásról, a kivégzésekről és a népirtásról.Mi jellemzi ma a kizökkent időt helyretoló liberális demokráciákat Derrida szemében? "A munkanélküliség, a hajléktalanok serege, a piac anomáliái, a külső adósságteher, a fegyveripar és - kereskedelem, az atomarzenál, az interetnikai háborúk, a terrorista maffiák, a drogkonzorciumok, a nemzetközi jog állapota, a szörnyű tényleges egyenlőtlenség, ma inkább mint bármikor az emberiség történelmében”, stb.,stb. Úgy véli Derrida : ki kell kiáltani, hogy "az erőszak, a kizárás, az éhség, azaz a gazdasági elnyomás soha nem érintett még ennyi emberi lényt a világ és az emberiség történelme folyamán,... semmiféle haladás nem feledtetheti, hogy soha, abszolút számban soha még ennyi embert, asszonyt és gyermeket nem tettek szolgává, nem éheztettek és nem pusztítottak el a Földön.
Megdöbbentőnek lehet ezt tartani a tökéletesen "időszerűtlen" szöveget, amelyet a sajtóban és a szakorgánumokban megjelenő tengernyi információ, adat és statisztika támaszt alá.De vajon magányos próféta-e Derrida, aki a pusztába kiáltja jeremiádáit? Nem a már nem létező marxista írásbeliséget hívnók tanúul amellett, hogy Derrida nem különc, nem Sancho Pansa, nem vértelenné szikkadt kísértetek "bűvölője", hanem egy világot átfogó, tisztellettel övezett instanciát idéznénk meg, a római katolikus egyház örökérvényű enciklikáit, amelyek beszédesen világítják meg : miképpen járt el az a nagy “narratíva", amely jelenkorunkban kerekre zárván a történelmet, visszatolta a Marx kísértetei által kizökkentett időt a civilizáció normális útjára ." Nincs mód hosszasabban elidőzni XIII. Leo pápa 1891- ben kibocsátott Rerum novarum című körlevelénél, sem ennek századik évfordulóján, a jelenlegi Szentatya, II. János Pál által közzétett Centesimus annus című enciklikánál, ehelyett a Rerum novarum negyvenedik évfordulójára XI.Pius pápa által publikált Quadragesimo anno című enciklika néhány megállapítását idézzük fel röviden, hogy lássuk : az egyház mint legfőbb erkölcsi instancia folyamatos helyzetértékelése és intelmei ellenére miként haladt a "civilizáció normális utján" a totalitás, felé amely megkérdőjelezett és felszámolt minden más "grand récit"-t, minden más, hiteltelenné és érvénytelenné vált "nagy narratívát".
XI. Piust is a "kizökkent idő" következményei nyugtalanítják, midőn ezt írja a Quadragesimo annoban: " A gazdasági hatalom - és erőkoncentrálódás a modern gazdaságnak mintegy lényegi jegye, olyan gyümölcs, amelyet a gazdasági verseny korlátlan szabadsága teremtett ... ez a szabadság csak a legerősebbeket hagyja meg az élők sorában, azokat,akik mindannyiuk közül a legkíméletlenebbül küzdenek, akik a legkevesebbet foglalkoznak a lelkiismeretükkel, az erő szabad versenye helyére a gazdasági hatalom lépett... a gazdaság világa egészében félelmetesen keménnyé, könyörtelenné, erőszakossá tett." Ebből az egyetlen forrásból - teszi hozzá a Szentatya - " kétágú folyam tört a felszínre: az egyik a nacionalizmus, vagyis a 'gazdasági imperializmus' folyója, a másik meg az éppoly átkos halálfolyam, a nemzetközi finánctőke, vagyis a 'nemzetközi imperializmus' ". 
E rövid szövegből is látható, hogy a Szentszék ekkor nevén nevezte a dolgokat, XI. Pius még tudta azt - amit jelenkori politikusaink a tudatok elhomályosításának céljával tagadnak vagy elhallgatnak -, azt ugyanis, hogy a " nemzetközi finánctőke" létezik, hogy az nem más, mint "nemzetközi imperializmus" és hogy a "nacionalizmus" ennek a képződménynek a szülötte, és azt nem lehet későbbi konstrukciók számlájára átkönyvelni.Egyetlen korabeli marxista teoretikus sem fejezhette ki mindezt meggyőzőbben, mint a Quadragessimo anno, mint XI. Pius pápa enciklikája. Egyáltalán nem meglepő, ha II. János Pál pápa a La Stampának adott interjújában szószerint megemlítette, hogy " Marx a maga módján ugyanazokat a negatív tényezőket rögzítette, amelyekről XIII. Leo pápa enciklikája, a Rerum novarum szól". Az egyházfő, Krisztus földi helytartója éles szavakkal ítéli el már 1931-ben a "manchasteri liberalizmust", amelyet manapság ráborítanak Közép-Európa népeire. Az enciklika nemes felindulással utasítja el a tőkés liberalizmus olyan találmányait, mint a "szabad munkaerőpiac”, állítván, hogy az ember, Isten teremtménye és képmása nem lehet adás - vételi tárgy, piaci árucikk.
Úgy tetszik, XIII. Leo és nyomában XI. Pius is keresték a találkozást Marx kísértetével, mivel - ha nem is végcéljuk és levont konzekvenciák, - kiindulópontjuk azonos volt. "Az emberi közösség egyre nyilvánvalóbban két osztályra különült” - panaszolja XI.Pius, s van-e valaki, aki nem emlékszik a Kommunista Kiáltvány bevezető megállapításaira, miszerint " az egész társadalom mindinkább két nagy ellenséges táborra szakad, két nagy, egymással homlokegyenest szembenálló osztályra: burzsoáziára és proletariátusra."
E rövid-látszólagos-kitérőt azért volt szükséges megtennünk, hogy egy kétségbevonhatatlan tekintélyű instancia hitelével igazoljuk: Derrida - ha itt kilépett is a szakfilozófia fogalmi hálójából, és esszéisztikus valőrrel a történetfilozófia végső kérdéseihez közeledett, nem mint magányos értelmiség "azonosította" Marx kísérteteit. Ellenkezőleg: széles szellemi övezetben járt.Olyan övezetben, amely szintén megerősíti: az új totalitás új nagy narratívája létezik, és nem fantom és szintén nem kísértet, mely a "mondializmusról" és a "globalizmusról" szóló populista szólamok indokolt diszkreditálásának ürügyével nem semmisítheti meg.
Derrida tehát nem hiszi, hogy a kizökkent idő helyre lenne állítva akár mint Szellem / Geist /, Kísértet / Gespenst / az igazságosság erkölcsi parancsa, Mindenesetre megtagadva, eltagadva - vagy a "diadalittas beszély" által elhallgattatva is - él és időszerű, mint ahogy az egy igazi kísértethez illik.A tételes jogon túl létező igazságosságért folytatandó küzdelmet, a kizökkent idő helyretolását Derrida az értelmiségre súlyosodó felelőségnek tartja.Vajon honnan ered nála a moralitásnak ez az intenzív jelenléte? Ismert, hogy Derrida algériai zsidó családból származott, s noha ő és környezete nem volt szenvedő alanya a holocaustnak, de az erről szerzett Tudás befolyásolja és meghatározza egész gondolkodását és szociális érzékenységét. Innen ered a héber RUAH szellemében érzett gyötrő felelősége, innen emelkedik fel fogalmiságának egyik jellegzetes idolja, a GYÁSZ szelleme, innen ered felfokozott érzékenysége a peremen élőkkel, a kizártakkal, az elnyomottakkal, a kizsákmányoltakkal a megalázottakkal, a bárhol és bármiért meggyilkoltakkal szemben.Az ellenük elkövetett bűncselekmények mind--mind a kizökkent idő a kizökkent idő helyretolásának útjában tornyosuló akadályok.
Derrida tükrébe tekintve nem kerülhető meg a kérdés: vajon miképpen viseli korunk humán értelmisége az erkölcsi felelősség általa megjelölt terhét, amelyet Julian Benda vázolt fel egykor La trahison des clercs című művében? Visszahangzik -e Derrida szenvedélyes kísértet- megidézésére az írástudók szava? Erre a kérdésre ma nagyon bizonytalan választ lehet adnunk. " Ez a diadalittas conjuráció valójában tagadni igyekszik és ezáltal elleplezni, hogy soha, mióta világ a világ, nem volt ennyire gyászos, fenyegető és fenyegetett annak horizontja, aminek túlélését ünnepli"--közli velünk Derrida.A médiáknak szemére hányja, hogy "a liberális kapitalizmus győzelmét azért zengik csupán, hogy elleplezzék - elsősorban önmaguk előtt-, hogy ez a diadal még soha nem volt ennyire válságos, törékeny és fenyegetett .... katasztrofális és alapjaiban véve gyászos ."
Derrida megállapításai módszertanilag túlmutatnak a marxi életmű jelenkori magyarázatain, amelyek arra törekszenek, hogy" a politikai, imperativust egy klasszikus életmű nyugodt magyarázgatásával semlegesítsék vagy tompítsák el. Szerzőnk kilép a politikai filozófia köréből, midőn ráolvassa az értelmiségre, hogy a követett sztereotípiák " egy potenciális erő " semlegesítésére szolgálnak, azért, hogy " elnémítsák benne a lázadást " ..... s hogy hallgatás övezze " mindazt, ami... nemcsak megfejtésre kötelez, hanem tettre, vagyis arra, hogy a megfejtésből olyan transzformáció legyen, amely megváltoztatja a világot.S itt még csupán a legkülönfélébb diszciplínák általánosan elterjedt metodikájáról van szó, a tudatok manipulására, /értsd: elködösítésére / irányuló" neue Unübersichtlichkeit"/ új átláthatatlanság/ masszív ideológiájáról. Van azonban Derridának keserű szava az olyan" diadalittas beszélyről" is, amelyben a kísértet vészes és pusztítóan félelmetes.Ekkor a diskurzusban a történelem helótáival szembeni viszolygó ellenérzés fejeződik ki, azaz akarva akaratlanul az újkori" kizökkent idő" legitimálása és affirmációja.
Ez a jelen - és a múlt? Derrida nem riad vissza attól, hogy kimondja a nagy titkot: "A fantomra, amit a kommunizmus képviselt .....félelmetes és könyörtelen háború volt a válasz, és egyedül ennek folyamán volt képes a leninizmus majd a sztálinista totalitarizmus a hullamerevségig szilárdult szörnyűséggé válni.Ezt a történelmileg igazolható megállapítást nyílván riadtan utasítja el a " diadalittas beszély", márcsak ama lapos hiedelem jegyében is, hogy az "idő helyretolása" a jelen időben örökérvényű és többé megkérdőjelezetlen, azaz a kísértet végérvényesen hatott. Erre az eszmélkedésre alapoz Derrida egyik fő vitapartnere, Francis Fukuyama is, aki - Jürgen Habermas kifejezésével - a "nachträgliche Revolution" során a másodszori "nagy polgári forradalmat" élte át és a liberális demokrácia győzelmében deklarálta és konstituálta a történelem végét.Ilymódon beteljesedett hát Hegel víziója: a világszellem bolyongásai után visszatért önmagához, / Az ünnepi zengésben senkit sem zavar az a tény, hogy Hegel számára ez a porosz monarchia banalitásában testesült meg./ Fukuyama lelkesült, egy rövid történelmi pillanathoz kötött naiv hiedelmével szemben Derrida rámutat a jelenkori banalitás ijesztően torz voltára / fentebb idéztük erre vonatkozóan néhány megállapítását /. Talán kiegészíthető ez még a közismert ténnyel, hogy a liberális demokrácia, mint "a történelem vége" csillogó idolja csupán Nyugat- és Észak --Európa, Észak - Amerika szegélyein, és - nagyon is kérdéses formában - Kelet- Ázsia peremén létezik /hogy miként jött létre, itt nem részletezhetjük /. A világ további kétharmada, háromnegyede állapotáról Derrida találó képet festett, ezt se ismételgessük. Ma már a szakirodalom egyre inkább nem kétharmad, hanem húsz- nyolcvan százalékos osztású társadalomról beszél .
A "gonosz birodalmának" totális összeomlásával azonban nem csupán egy antidemokratizmusra épített államrezon omlott össze,hanem súlyos - ha éppen nem végzetes - csapás érte a nemzetközi munkásmozgalmat is. A szocialista, szociáldemokrata pártok mindenütt jobbra tolódtak, a szakszervezetek gyengülőben, nem csodálható, ha az enciklikák által is megnevezett "nemzetközi fináctőke" világszerte-demográfiai ürügyek leple alatt általános támadásba lendült a néptömegek jogai, szociális ellátása, egészségügyi biztonsága ellen. / A valódi ok nyilvánvaló: előnyösebb pozíciók biztosítása a nagy érdekcsoportok egymás elleni konkurenciaharcában./ Ebben az - enciklikai kifejezéssel élve - " kegyetlen és könyörtelen " küzdelemben a tőke legyőzte és egyúttal elveszítette természetes vitapartnerét, a munkásosztályt, amellyel pedig kompromisszumra léphetett volna. /Több történelmi szegmens példája bizonyítja, hogy ez lehetséges volt és társadalmi békéhez, egyensúlyhoz vezetett ./ E totálisnak hitt győzelemmel a kontrahensek más dimenzióba léptek.Úgy tetszik, " terméketlen félreértés " működik itt : Shakespeare és Derrida számára az igazságosságot ért sérelemtől zökkent ki az idő, és az erkölcsi parancs ennek helyreállítását követeli meg.A " diadalittas beszély " számára az idő kizökkenését a " negyedik rend " felhorgadása idézte elő, s ennek letörésével folytatható a "civilizáció normális útja ." A két beszély közt - úgy tetszik - nem lehetséges a dialógus.S vajon mit nyert a dialógusra kész munkásosztály helyett a "diadalittas győző"? Derrida felsorolja ezeket, részben megismételhetjük, részben kiegészíthetjük diagnózisát : a tőke megnyerte az ellenállás torz pótlékát : a nemzetközi terrorizmust, a "bellum omnium contra omnes" jegyében a bűnözés ijesztő mértékű kiterjedését, mint a társadalmi lezüllés biztos jelét, a tömeggyilkos etnikai viszályokat, amelyek már aligha gyűrhetők le többé rendőri eszközökkel, mivel ezek az új totalitás törvényszerű lényegéhez tartoznak, azaz gyökereik mélyebbre nyúlnak-éppen a szociális szférába, amelynek gondjai a közeljövőre prognosztizált demográfiai robbanás, és az azt kísérő fanatikus ideológiai képződmények okán is beláthatatlan történésekhez vezetnek. A fentebb idézett pápai enciklikák szinte drámai hangon figyelmeztettek veszélyekre, amelyek a kompromisszumkészség hiánya miatt bekövetkezhetnek.A Kiáltvány a történelmet osztályharcok történetének vélte, "amely mindenkor az egész társadalom forradalmi átalakulásával, vagy a harcban álló osztályok együttes pusztulásával végződött" Azt lehet gondolni, hogy ez a második " végeredmény " is alternatívaként merülhet fel a horizonton.Derrida az Új Szent Szövetség rendszerének láthatárán a GYÁSZ triumfálása jegyében a törékenység és fenyegetettség sziluettjét vizionálja.Derrida gondolkodásában a Heideggernél kitüntetett helyre került GOND és SZORONGÁS kísértetei az oly érzékletesen leírt "láng és a hamvak" irányába haladnak.Ez lehet talán a "diadalittas győzelem" végső ára? Lehetne hinni még a tudományban.De vajon lehet- e? Teller Ede, a neves fizikus, aki a hidrogénbombát függesztette az emberiség fölé,egy közelmúltbeli interjújában úgy vélte: " az emberiség a kollektív elbutulás felé halad.... a szellemi értékek egyre lejjebb kerülnek." S egyúttal ő az, aki ugyanebben a nyilatkozatában kétségbevonja a társadalomtudományok létjogosultságát, a szociológiát mesebeszédnek minősíti .
Azt lehetne tehát gondolni, hogy Derrida kísértetidézése is a negatív utópiák körébe tartozik. A filozófusok végül is nincs / nem lehet / víziója a posztkapitalista világról, nem hisz osztályokban, pártokban, államrezonokban, az "új internacionálét" a szellem "ellenösszeesküvésének" tartja, így hát éles kapitalizmuskritikáját a kapitalizmus ugyanúgy képes domesztikálni, mint azt egykor a kritikai elmélettel, a Frankfurti Iskola kultúrkritikájával tette. De mindez azt jelenti talán, hogy a Derrida által megidézett marxi kísértetek léggé lényegültek? Aligha! Állandó és szüntelen életre keltésükről maga a tőkés rendszer gondoskodik, új és még képzelhetetlen formában történő felbukkanásukkal folyamatosan számolni kell.Így hát az értelmiség előtt is az az alternatíva áll : megszólaláshoz segíti-e a kísértetnek látszó Szellemeket, avagy ellenkezőleg : elnémításukban segédkezik.Derrida világosan megjelöli ezt a válaszutat, ahonnan nincs harmadik elágazás .
S mégis : van posztmodern válasz is : kinek - kinek megnyugtatásául talán az is elgondolható : hátha a Shakespeare-i vízió, az erkölcsi világrend helyreállításának parancsa káprázat volt csupán, hátha Hamlet atyját a " civilizáció normális útján " csak a neki természetesen kijáró atrocitás érte, s szó sem volt arról, hogy ettől kizökkent volna az idő, helyesebben talán éppen ezzel zökkent a helyére.Ha így lenne, ezzel a circulus vitiosus is bezárulna, a kizökkentnek vélt idő helyretolása végérvényesen időszerűtlenné válna, hiszen az igazságosság - úgy lehet - nem áll a tételes jog fölött, ennek ellenkezőjét csak a fantaszták képzelik.
 Loboczky János

“A kizökkent idő” – Derrida kísérteties dialógusai

Nem könnyű feladat egy ilyen sokféle szálon futó, sziporkázó ötleteket egyfajta szimultántechnikával egymás mellé rendelő könyvről, illetve az ebben felvetett súlyos témákról beszélni. Az első nehézség mindjárt abból adódik, hogy milyen beszédmódot is használjunk.
Próbáljunk meg valamilyen “rendet” teremteni a dekonstrukció labirintusában? A szöveg diszjunkcióit eltakarva valamiféle egységes koncepcióra felfűzni a különböző motívumokat? Így persze valószínűleg elvennénk a szöveg radikális élét. Vagy próbáljunk meg magunk is “derridául” beszélni? Dehát Derridának is többféle beszédmódja van. Hol kísérteteket “bűvöl” sokfelé indázó nyelvi utalásokkal, Marx és Shakespeare egymásba játszatásával, hol “tízszavas táviratban”, a politikai publicisztikának inkább az egyértelműségek felé hajló stílusában szól.
Derridának egyébként is kedvére való a különböző beszédmódok elfogadása és alkalmazása. Marx három beszédmódját, amelyet Blanchot nyomán elemez, sem tartja szerencsésnek egymástól élesen különválasztani. Az első a tulajdonképpeni filozófiai, ontológia beszédmód, az elsősorban az elidegenedést megvilágító történetfilozófia (Gazd. fil. kéziratok, Német ideológia); a második politikus, “tömör és direkt, több mint tömör és több mint direkt, mert minden beszédmódot rövidre zár”1 – felszólítást tartalmaz, készséget a szakításra (Kommunista Kiáltvány); a harmadik beszédmód a tudományos: “tudósember, betartja a tudósetikát, kész alávetni magát minden kritikai felülvizsgálatnak”.2 E három beszédmódban – minden különbségük, “elkülönböződésük” ellenére – van valami közös: etikai és politikai felszólító, felforgató jellegükben. Ezek a beszédmódok ugyanakkor egymásba lefordíthatatlanok. Ezért nem tartja szerencsésnek Derrida, szerintem helyesen, ha Marx műveit pusztán az illedelmes, ún. “szakfilozófiai” kurzusok tananyagává szelidítik vissza. (Persze mi jól tudjuk, milyen szellemi-intellektuális nívótlansághoz vezetett Marx “marxizálása” a pártpropagandában.)
Szinte már közhely a “filozófia végéről” beszélni Hegel óta. Derrida is joggal nevezi meg ezzel összefüggésben Marxot, Nietzschét és Heideggert. Én most itt csak az utóbbitól hoznék ide egy párhuzamot. Heidegger több írásában is (pl. Mit jelent gondolkodni? – A filozófia vége és a gondolkodás feladata) hangsúlyozza, hogy mindezidáig még nem léptünk be a gondolkodás sajátos lényegébe; olyan gondolkodásról van szó, amely sem metafizika, sem tudomány. A gondolkodásnak mintegy készen kell állnia arra, ami számára megmarad: “a technika el nem gondolt planetáris túlerejéből adódó titoknak azon gondolkodás ideiglenessége és homályossága felel meg, amely megkísérel elgondolkodni ezen elgondolatlanon”.3 A megmaradó tehát az el-nem-gondolt elgondolása.
Heidegger azt hangsúlyozza, hogy a filozófia annyiban jutott el a vég stádiumába, amennyiben a létező egyes régióinak az ontológiáit most már a tudományok saját feladatukként vállalják fel, a filozófia mintegy szétbomlik az egyes tudományokra. Ezért van szükség az előbb említett másfajta gondolkodásra. Heideggernél praxis és teória éles szembeállításának a megszüntetéséről van szó, sőt a közkeletű vélekedés (a tettek, a cselekvés elsődlegessége) megfordításáról: “És mégis – talán az eddigi ember az évszázadok során túl sokat cselekedett, és túl keveset gondolkodott”.4
A híres marxi felszólítás viszont a filozófia gyakorlattá való átfordítását jelenti be igényként. Derrida ugyanakkor Blanchot idézi, amikor a filozófia végéhez a temetést, az alkonyt, a kísértetszerűséget, a feltámadást asszociálja: “Nagyon is van filozófiai »szellem«: eljárása éppen az, hogy jól láthatóan az élen halad, még »eltűnése« és »földbetétetele« pillanatában is, a saját temetési menetét vezeti, és felkél e menet folyamán, legalábbis reméli, hogy felegyenesedik és lábon marad (»felkelés«, “egzaltáció”)”.5
Fogalmazhatnánk-e ezt úgy, hogy a filozófia nem más, mint dialógust folytatni a Semmivel, a lét megnyíló szakadékával, ahonnan a kísértetek, a fantomok jönnek elő? Ahogyan Derrida írja, a filozófia inkább kísért, mint lakozik saját helyein. Talán éppen ebből következik, hogy Marx szövegei “nem egyidejűek önmagukkal”. De mit jelenthet ez a “nem egyidejűség”? “Kiszólnak” saját korukból? Vagyis kísértenek? Vagy éppen jövendölnek? Derridánál a kommunizmus is sajátos kísértetiességében jelenik meg: “Marx kísétetei néven mostantól fogva bizonyos alakzatokat értünk, amelyeknek eljövetelét elsőként Marx értette meg, és írta is le néhány esetben. Azokat, amelyek a jobbat jelentik be, s amelyek eseményét Marx üdvözölni fogja, s amelyek a rosszabbat, vagy annak fenyegetését hozzák, s amelyek tanúságát el fogja utasítani. A kísértetnek több ideje van. Egy kísértet sajátossága, ha van, az, hogy amikor visszatér, nem tudni, hogy egy elmúlt vagy egy eljövő élőről tanúskodik-e, mert egy visszajáró lélek jelölheti már egy megígért élő kísértetének visszatérését is. A rosszul időzítettség, ismétlem az egyidejű megbontottsága. Ebben a tekintetben a kommunizmus mindig kísérteties volt, és az is marad: mindig eljövő lesz, és akárcsak maga a demokrácia, minden élő jelentől mint az önjelenlét teljességétől, mint egy önmagával ténylegesen azonos jelenlét totalitásától megkülönbözteti magát. A kapitalista társadalmak mindig megkönnyebbült sóhajjal állapíthatják meg: a kommunizmusnak vége a XX. századi totalitarizmusok összeomlása óta, és nem csupán vége, hanem meg sem történt, csak egy fantom volt. Csak tagadni tudják ezt, magát a tagadhatatlant: egy fantom nem “hal meg soha, mindig eljövendő és visszajáró marad”.6
Derrida egyébként szinte a marxi kapitalizmus-kritika élességével fogalmazza meg az “új világrend”, napjaink globális világának a jellemzőit. Fukuyamával szemben a megoldatlanságokat sorakoztatja fel a maga “tízszavas táviratában”. E meglehetősen lesújtó helyzetjelentés, amely a munkanélküliségtől kezdve a külső adósságteher súlyosbodásán, az atomfegyverek elterjedésén, az interetnikus háborúkon vagy éppen a kapitalista “fantomállamok”, a maffiák hatalmának növekedésén keresztül a nemzetközi jog és intézményeinek jelenlegi állapotáig jut el, akár egy populista, antikapitalista párt politikai pamfletje is lehetne. Derrida azonban, amikor “új Internacionáléról” beszél, nem valamiféle világméretű forradalmi mozgalmat sürget, nem akarja radikálisan felforgatni a fennállót, de legalábbis radikálisan korlátozni akarja a világméretű gazdasági hatalmak mindenhatóságát a nemzetközi jog érvényességi körének kiszélesítésével: “Akárcsak az emberi jogok fogalma, ez is lassan, évszázadok folyamán és (akárcsak a munkához való jog, a gazdasági jog, a nők és a gyermekek jogai stb.) társadalmi–politikai megrázkódtatások közepette határozódott meg, és hasonlóképpen ki kellene terjesztenie alkalmazási területét mindaddig, míg magában nem foglalja – legalábbis ha a demokrácia eszméjéhez és az általa hirdetett emberi jogokhoz következetes akar maradni – a világméretű gazdasági és társadalmi teret, túl az államok és a fentebb említett fantomállamok szuverenitásán”.7 Derrida a “fekete kép” felvázolása kapcsán azt is hangsúlyozza, hogy kétféle értelmezésben is olvashatjuk ezt a helyzetjelentést, és mindkét esetben a marxizmus egy bizonyos szelleméhez maradunk hűek (ne felejtsük el, hogy Derrida a marxizmus szelleme alatt a többes számú szellemeket érti). Az első értelmezés szerint az empirikus realitásoknak az ideáltípushoz képest megnyilvánuló eltéréseiről van szó. Ebben az esetben a “marxista kritikának” ezt az eltérést kellene lelepleznie és csökkentenie. A második értelmezés szerint magát az ideáltípust, a modern kapitalista társadalmat kell “bizonyos lényeges állítmányai tekintetében” kérdésessé tenni. Ez olyan fogalmak átfogó újraértelmezését jelentené mint a piacgazdaság, a tőke típusai, a parlamentáris liberális demokrácia, az emberi jogok, az egyenlőség, a szabadság és a testvériség, stb: “Íme két különböző ok arra, hogy hűek maradjunk a marxizmus szelleméhez. Amelyeket nem összeadni, hanem összefonni kell. Kölcsönösen feltételezniük kell egymást egy komplex és szünet nélkül újraértékelendő stratégia folyamatában. Nem lesz újrapolitizálás, nem lesz politikum különben. E stratégia nélkül a két ok mindegyike a rosszabbhoz, mondhatni a rossznál rosszabbhoz vezethetne ismét, vagyis az idealizmus fatalista, vagy az eszkatalógia absztrakt és dogmatikus formájához a világban lévő rosszal szemben.”8
Derrida könyvét úgy is felfoghatjuk, mint kísérteties dialógusok sorát, amelyek “kísérteties tárgyiasságokat”, “érzékfeletti érzékiségeket” szólaltatnak meg. A “kizökkent idő”, amelyet oly sokszor megidéz Derrida, valamint a pénz, amelyre inkább csak utal, két alapvetően fontos mozzanata az egyszerre virtuális és valóságos világnak. Hogy a francia posztmodern filozófus itt mennyire egybejátszik Marx-szal, arra jó példa lehet Marx pénz-analízise a Gazdasági-filozófiai kéziratokban: “A pénz, mivel azzal a tulajdonsággal bír, hogy mindent megvásárolhat, mivel azzal a tulajdonsággal bír, hogy minden tárgyat elsajátíthat, nem egyéb tehát, mint a tárgy az eminens birtoklásban. Tulajdonságának egyetemessége lényének mindenhatósága; ezért mindenható lénynek számít... A pénz a kerítő a szükséglet és a tárgy között, az ember élete és létfenntartási eszközei között. De ami nekem az én életemet közvetíti, az más emberek számomra való létezését is közvetíti nekem. Ez számomra a másik ember.”9 Marx szövegeinek azt a jellegzetességét, amelyet Derrida az előbb már idézett módon úgy ír le, hogy nem egyidejűek önmagukkal, ezen a ponton is tetten érhető. Egyrészt Shakespeare “Athéni Timón”-jának egy részlete nyomán fogalmazza meg a pénz lényegét, másrészt azt láthatjuk, hogy elemzése napjainkban aktuálisabb, mint valaha.
Különösen izgalmas, ahogy a marxi használati érték–csereérték elemzését felidézi: ”azt mondani, hogy ugyanaz a dolog, például egy faasztal, áruként lép fel, miután a maga használati értékében köznapi dolog volt csupán, ez annyi, mint eredeztetni a fantomszerű mozzanatot. Marx feltételezni látszik, hogy a használati érték eközben érintetlen marad. Az marad, ami volt, használati érték, azonos önmagával”.10 Derrida annyiban megy tovább Marx analízisén, hogy nincs “tiszta” használati érték, az “áruforma az áruforma előtt, önmaga előtt kezdődött”. A használati érték mintegy “megelőlegezi” a csereértéket, illetve a csereérték “előzetesen” hat a használati értékre. Az áruforma ugyan nem a használati érték, “ám ha nem az, jelenleg, és ha nincs is benne ténylegesen jelen, akkor is előzetesen hat a faasztal használati értékére. Hat rá és előzetesen elgyászolja mint fantomot, amellyé válni fog, de éppen itt kezdődik a kísértetjárás. Annak ideje is, és jelenének, »out of joint« létének rosszul időzítettsége is. Kísérteni nem annyi, mint jelen lenni, a kísértetjárást egy fogalomnak már a felépítésébe (kiemelés tőlem – L. J.) be kell vezetni”.11 Az egész leírás olyan, mintha a hegeli szellem fenomenológiájának fantomizált változata lenne. Az ontológia itt bűvölés, nem egyszerűen a létrejövés, hanem a fantoműzés elmélete, egy negatív ontológia, amit Derrida hantológiának nevez: “Az áru »misztikus jellege« beíródik, mielőtt beíródnék, nyomot hagy, mielőtt betű szerint beíródnék az áru homlokzatára vagy képernyőjére. Minden elkezdődik, mielőtt elkezdődnék”.12 
Derrida szinte élvezettel “játszik el” a marxi dialektika mondhatni ironizálásával, amikor a használati- és csereérték egymásba fonódását így jeleníti meg. Ez persze nem pusztán nyelvi bravúrok csillogtatása, hanem a dekonstrukció lényegi mozzanata, a nyelv megnevező erejének szabaddá tétele. A nyelv megnevező ereje ugyanakkor nem csupán grammatikai–logikai jelentőségű, hanem legalább ennyire ontológiai is. Itt éppúgy gondolhatunk a ráolvasások, illetve a nyelvi megnevezések mágikus erejére az ősi kultúrákban, mint a napjainkban egyre élesebben megnyilvánuló “kommunikációs hatalomra”. A közvetlen és közvetett reklámok tudatmanipulációja az árunak már nem csak a csereértékét, hanem szinte észrevétlenül a használati értékét is befolyásolja. Igen találó, amit ezzel kapcsolatban a műalkotásra vonatkozóan ír Derrida: “De hozzá kell tennünk, hogy az áru azért korrumpál (művészetet, filozófiát, vallást, erkölcsöt, jogot, mikor termékeik áruvá válnak), mert az áruvá-válás igazolta már az értéket, amelyet veszélyeztet. Például, ha egy műalkotás áruvá válhat, és ez a folyamat fatálisnak látszik, akkor az áru azzal kezdte, hogy ilyen vagy olyan módon működésbe hozta egy művészet elvét (kiemelés tőlem – L. J.)”.13 Gondoljunk arra, hogy a művészeteknek a jelenlegi, posztmodern szituációjában mennyire heteronómmá vált a műalkotás fogalma. Főleg a képzőművészeti alkotások esetében egyre bizonytalanabbakká válnak az esztétikai szempontok, így azután gyakran az üzleti szempontok jegyében működő galériák által kialakított “aura” teszi jelentőssé vagy éppen jelentéktelenné a különböző műveket. Egy másik példa a “szuper koncert” műfaja, ahol a nagy nevek előzetes beharangozása, a felfokozott hírverés már előre biztosítja (a későbbi tényleges produkciótól függetlenül) a művészi hatás élményét.
Derrida értelmezésében a teletechnológia végső soron a tér és az idő virtualizálódását hozza magával, ami a számítógépes kommunikáció, az internet világában nagyon is “reális” valóságként jelenik meg. ennek a folyamatnak az elgondolása a “virtuális események” mintegy felgyorsulásával szembesíti az embert. Ez azután “arra kötelez, hogy ebből kiindulva egy másik teret gondoljunk el a demokrácia számára. Az eljövő demokrácia, tehát az igazságosság számára”.14 Marx “kritikai ontológiájával” többek között éppen ezt a teletechnológiát gondolta el előre. Emellett ez az ontológia “a fantom szétszórásának, merjük azt mondani, egy alany reprezentatív tudataként való megbűvölésének lehetőségét véli kifejleszteni”.15 
Befejezésül a következő gondolatkísérletet vetném fel. Gyakran használatos kifejezés valamely ideálisnak tűnő társadalom-, illetve államelképzeléssel kapcsolatban az utópia (a publicisztikában és a politikai filozófiában egyaránt). Többnyire negatív értékhangsúllyal szokás említeni, hogy valamely társadalomátalakító elképzelés “csak” utópia, vagyis megvalósíthatatlan. De vajon nem a számunkra kellemetlen fantomok elűzésére tett kísérlet rejlik e beállítódottságunkban? Nem az elhárításnak egy olyan gesztusa működik ebben észrevétlenül is, hogy ne kényszerüljünk szembesíteni a “reális valóságot” az ideális lehetőségekkel? Egyébként utópiának (a megvalósíthatatlan társadalomelképzelés értelmében) az eljövendő pontos tudása esetén nevezhetnénk bármit is. A jövő biztos ismerete nélkül azt sem tudhatjuk, hogy mi nem fog megvalósulni.
A figyelmeztetés ezért olyan találó: “A jövő csak a fantomoké lehet. A múlt is.”16
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 Perecz László

Az időszerűtlenség erénye*

Mit csinál itt Derrida? Amit általában szokott. Szövegeket olvas, a maga sajátos módján. Nem úgy, ahogy az angolszász analitikusok meg a kontinentális hermeneutikusok olvasnak. Hanem -- bár a nevéhez kapcsolt terminust ő maga nemigen kedveli -- a dekonstrukció eljárása szerint. Lebontja és újjáépíti tehát a szövegeket. Megkeresi a szándékolt jelentésük mögött rejtőző, elnyomott vagy éppen előfeltételezett jelentésüket. Furcsa szöszmötölés ez, amelynek nyomán megkérdőjeleződnek a begyakorlott olvasatok, felfordul a meggyökeresedett hagyomány. 
A szövegek, amiket itt olvas, Marx szövegei: A kommunista kiáltvány, a Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája, A német ideológia meg A tőke. A kísérteteket -- a szellemeket, a lidérceket és a fantomokat -- keresi mindegyikben. A kommunista kiáltványból a láthatóvá vált láthatatlan létezőt, a kommunizmus kísértetét idézi meg. A Brumaire-ből az élők agyára nehezedő holt nemzedékek kísértetjárását bűvöli elő. A német ideológiából, a filozófiatörténet leggigantikusabb "fantomachiájából" kísértettani térképet szerkeszt. A tőkéből az érték, a titok, a rejtély, a fétis és az "ideologikus" kísérteties fogalmi láncolatát fejti fel.
Marxot olvasni és a marxizmust bűvölni -- közvetlenül ezerkilencszáznyolcvankilenc után? Nyolcvankilenc, úgy tudjuk, a liberalizmus világraszóló győzelmét hozta el, mi okosat mondhat nekünk a legnagyobb múlt századi antiliberális?
Derrida azt feleli, ez a látszólag olyannyira idejétmúlt szerző éppenséggel véresen-kegyetlenül aktuális. Tudjuk, nem tudjuk, akarjuk, nem akarjuk: Marx örökösei vagyunk valamennyien. A marxi szövegeket újraolvasni: nem öncélú tudós-filozofikus kísérlet, hanem komoly felelősségvállalás dolga. Éppen nyolcvankilenc teszi azzá. Merthogy nyolcvankilenc egyfelől nem hozta el a liberalizmus önreflexióját, másfelől pedig a lehető legtökéletlenebb világot a lehető legtökéletesebb világként akarja feltüntetni.

1.
(Anti-Fukuyama) Hogy nem hozta el a liberalizmus önreflexióját, azt az uralomra jutott liberális beszéd színvonala -- értsd: színvonaltalansága -- mutatja. Ez a beszéd ugyanis nem egyéb vulgárliberális fecsegésnél. A legékesebb példa rá a japán-amerikai politológus, Fukuyama gyorsan világhírre vergődött sikerkönyve, ez a szellemes, mégis felszínes, művelt, mégis lapos vitairat.
A Marx kísértetei, első szinten, voltaképp felelet: A történelem vége és az utolsó ember kihívása nyomán fogalmazott nagyszabású válasz. Derridának, nyilvánvalóan, lesújtó véleménye van Fukuyamáról. "Mediatikus hűhóval" körülrajongott könyve, mondja, igazából tünet: a "következetlenségükkel" és "meghökkentő primitivitásukkal" előtérbe tolakodó brosúrák jellegzetes darabja csupán. Nyelvében "okoskodóan naiv", retorikájában "obszcénul euforiás", szerkezetében "inkonzisztens", érvelésében "zavarosan ingázó".
A győztes újkapitalizmus apológiáját zengve evangéliumot hirdet: a liberális demokrácia és a szabad piac szövetségének végső győzelmét jövendöli. Hogy a megfogalmazott "jó hír" minél hihetőbb legyen, megkettőzi az érvelését: az "anyagi" magyarázatot "szellemi" magyarázattal egészíti ki. Az Ígéret Földjét elhozó liberális állam nem csupán materiális okokból: a gazdasági racionalitás szükségletei nyomán köszönt be majd. Eljövetelét immateriális ok: az emberi elismerés utáni vágy -- a platóni thümosz -- is szükségszerűvé teszi. A Fukuyama-féle liberális demokrácia, így Derrida, fantom-alak: egyszerre tényleges realitás és valóságontúli eszme. Fukuyama bűvészmutatványt mutat be tehát: egyik kezével történelmi-tapaszatalati eseményekre, másik kezével történelemfeletti- tapasztalaton túli eszmékre mutat.
A bűvészmutatvány célja, hogy elleplezze a kapitalista valóságban működő tényleges rosszat.

2.
(Evangélium kontra apokalipszis) Merthogy a kapitalista valóságban -- hiába nyolcvankilenc öntudatosan harsány diadalkiáltása -- burjánzik a rossz. Fukuyama evangéliumi üzenetét Derrida -- az apokaliptikus hangnem egykori kritikusa -- apokaliptikus vízióval cseréli fel. Semmiféle haladás sem feledtetheti, mondja, hogy a földön még soha ennyi embert, asszonyt és gyermeket nem tettek szolgává, nem éheztettek és nem pusztítottak el, mint manapság. A liberális demokrácia működésképtelen, egyébként pedig apró sajkaként hánykolódik csupán a világkapitalizmus gonoszan háborgó tengerén.
Liberális demokrácia? A választói képviseletet és a parlamentáris életet, persze, mindig is számos társadalmi-gazdasági mechanizmus hamisította meg. Az újdonság a -- techno-tele-mediatikus apparátusok irányította -- nyilvánosság átalakulásában van. A médiahatalom a politikust megfosztja legitim hatalmától: a televizuális retorika színpadának marionettfigurájává torzítja. Egybeépül a politika kultúrája, a tömegközlés kultúrája és a tudományos-akadémiai kultúra: közös apparátusaik egyszerre teszik lehetővé és egyszerre veszélyeztetik a demokráciát.
Világkapitalizmus? Az általa meghatározott rend súlyos konfliktusok sorára épül. Az új technológiák korszakában kialakul az új, minden korábbinál riasztóbb munkanélküliség. A hajléktalanok, a menekültek és a hontalanok tömegei rekednek kívül a demokratikus intézményeken. A világkapitalizmus régiói között kíméletlen gazdasági háború dúl. Nem sikerül úrrá lenni a liberális piac belső ellentmondásain. A külső adósságok terhe éhségre és reménytelenségre kárhoztatja az emberiség jelentős részét. Virágzik a fegyveripar és a fegyverkereskedelem, terjednek az atomfegyverek. Archaikus eszmék vezérelte etnikai háborúk robbannak ki. Növekvő hatalmat élveznek a maffiák, a kábítószer-konzorciumok és az egyéb kapitalista fantomállamok. Súlyos válságba jutott a nemzetközi jog és a nemzetközi intézmények rendje. 

3.
(Melyik Marx?) Derrida kísértetet idéz meg tehát: Marx szellemalakját. Az a kérdés csupán, melyik Marxét.
Mert Marxból, tudvalévő, több is van. Mint a tizenkilencedik század reprezentatív alakjából, kettő bizonyosan. A száraz pozitivista tudós az egyik, a lelkesült romantikus történetfilozófus a másik. A pozitivista tudós tényekkel operál és szükségszerűségeket bizonyít, a romantikus történetfilozófus erkölcsi tételezéseket fogalmaz meg és politikai cselekvésre szólít fel. A tudós a történelmi determinációtannal, a történetfilozófus az "emberi lényeg" fogalmával támasztja alá az antikapitalista álláspontot és vetíti előre a posztkapitalista perspektívát.
A helyzet e tekintetben egyértelmű. Derrida Marxa nem a pozitivista-szcientista, hanem a romantikus-eszkatologikus Marx. A "szaktudós", úgy látszik, végképp múlt századi árny marad tehát, a "történetfilozófus" szelleme azonban feléleszthető. Derrida a "messiásit" nevezi a marxi örökség eltörölhetetlen és el nem törlendő jegyének. A marxizmus az ő számára nem metafizikai rendszer, történelmi materialista módszer vagy mozgalmi ideológia: a világkapitalizmus valóságával szembeni radikális kritika. A Marx-olvasata nyomán meghirdetett "új Internacionálé" pedig nem nemzetközi munkáspárti szervezet: a kortársi világállapot bírálatának "ellen-összeesküvése".
Az antikapitalizmus pátosza, persze, nála már nem párosulhat határozott posztkapitalista perspektívával. Innen a kapitalizmuskép rezignált radikalitása és a Marx-kép posztmodern jellege. Nekünk ez a világ adatott, amely olyan, amilyen. A marxista beszédre épített messianisztikus társadalomszervezési kísérlet elbukott, mi mégis valamennyien az örökösei vagyunk, jelenti ki az egyik Derrida emelkedett hangon. Miközben a másik Derrida -- a finom elemzésekben bővelkedő könyv talán legfinomabb elemzésében, A tőkét kommentálva -- jól tudja: az áru maga teremti az értéket, amelyet megsemmisít. Igen, a kiteljesedett árutermelés világában például a műalkotás is áruvá válik. De, másfelől, éppen az áru hozza működésbe magát a művészet elvét is. Vagyis: a modern polgári világ meghaladhatatlan, bírálni lehet is, kell is, továbblépni rajta lehetetlen.
Nietzsche felől olvasott Marx ez. A modernitás meghaladhatatlanságának tapasztalatával terhes -- posztmodern -- modernitáskritika.
Nietzsche, tudjuk, a modernitás öntudatának legfőbb megteremtője. Amely öntudat, szintén tudjuk, kritikai tudat. Igen, a judaizmus, a kereszténység, a reformáció, a felvilágosodás, a liberalizmus, a demokrácia és a szocializmus egyazon történeti út állomásai. Az előrehaladás útja ez: a győzedelmes nihilizmusé. "Senki sem lehet azonban rákká. Semmi sem segít: előre kell haladnunk, mondhatni lépésről lépésre tovább a dekadencia útján (én így definiálom a modern haladást...) Ezt a fejlődést lehet akadályozni, és az akadály révén magát az elfajzást felduzzasztani, felhalmozni, hevesebbé és váratlanabbá tenni: többet nem tehetünk." Legutolsó és leghideglelősebb megjegyzéseinek egyike ez, a Götzen-Dammerung egyik töredéke.
Marx-olvasás közben Derridának talán ez a töredék járhatott a fejében.

4.
(Ami történt) Dühödt demokráciakritika, szenvedélyes antikapitalizmus, kihívó baloldaliság, büszkén -- az "időszerűtlenség politikai erényeként" -- vállalt Marx-befolyás. Figyelemre méltó egyveleg. Összetevőit, mondjuk, a hazai palettán, külön-külön sem igenlő illő vállalni, az eszmei szobatisztaság hiányának vádja nélkül legalábbis. Itt viszont nem valamiféle eszelős populistától vagy lábszagú tahótól kapjuk meg mindezt: a kortársi nemzetközi szellemi piac vezető sztárfilozófusainak egyikétől.
Mi történt?
Derrida pályáján voltaképp nem sok. Képeslap-gyűjteményének háziszentjei közül, Nietzsche, Freud és Heidegger után, Marxról is önálló portrét készített. A modernitás -- és a metafizika -- legfontosabb bírálóinak immár együtt az arcképcsarnoka.
A szellemi divatok színpadán sem sokkal több. A hetvenes évek közepétől a kilencvenes évek elejéig. Szolzsenyicin Gulág-jától a Fukuyama-felé történelem végéig, nem illett baloldalinak lenni. A kilencvenes évek közepétől, Derrida Marx-könyvétől talán most kicsit majd megint az lesz.
Nálunk pedig? A bizantin államvallássá kövült marxizmus-leninizmus díszleteinek lehulltával felszabadultan ismert önmagára minden filozófus szereplő, az analitikus, a hermeneutikus meg a posztmodern egyaránt. Marx és a marxizmus ügye azóta legfeljebb -- korábban kiadatlan -- történeti érdekességű dokumentumok megjelenése nyomán kerül elő. Derrida provokatív tanulmánya esetleg most föloldhatja az anatémát.
Politikai robbanóanyagot nem rejteget, szellemit viszont igen.

*Az írás kismértékben módosított és rövidített változata recencióként megjelent a Népszabadság 1996. február 10-i számában. A konferencián elhangzott hozzászólásomban gondolatmenetéből két részletet idéztem föl csupán: a Derrida Marx-recepcióját jellemző, illetve a Derrida modernitáskritikájának posztmodern jellegét tárgyaló részleteket.

Somos Róbert

Hat tézis J.Derrida: "Marx kísértetei" című munkájáról

I. Az, ami Derrida számára fontos Marxból, azt Marx nem szerette.
1. Derrida szerint Marx kísértetei a lényegesek számunkra. "Marx kísértetei néven mostantól fogva bizonyos alakzatokat értünk, amelyeknek eljövetelét elsőként Marx értette meg, és írta le néhány esetben."    J.Derrida: "Marx kísértetei". Ford.: Boros J. - Csordás G. - Orbán J. Pécs. 1995. 109.o. (minden hivatkozás e munkára történik). E témának szenteli a kötetben foglalt előadásokat.
2. Marx ellenben nem szereti a kísérteteket. "Utál minden fantomot, jót és gonoszat egyaránt, azt hiszi, véget vethet látogatásaiknak."    125.o.
II. A Derrida által ajánlott marxi örökség nem specifikusan marxi.
1. A Derrida által ajánlott marxi örökség elemei a következ_k: radikális kritika    22., 98.o., messianisztikus igazságosság    37.o., élet-halál kérdése    63.o., radikális önkritika, nyitottság, újraértékelés, újraértelmezés    98.o.,, messiási megerősítés, az ígéret bizonyos tapasztalata    99.o.. Azt hiszem, nem szükséges részletesebben igazolni, hogy ez egy olyan aktivizmus programja, amely az egyetemes igazságosság óhaján alapul. Derrida szerint a "Kommunista kiáltvány" azért a legsürgetőbb filozófiai szöveg, mert felhívás saját tézisei jövendőbeli átalakítására.    22.o. "Volt-e gondolkodó valaha is, aki ilyen nyíltan számot vetett ezzel a kérdéssel? Aki valaha is saját tézisei jövendőbeli átalakítására szólított fel? Nem csupán az ismeretek folyamatos gazdagodása okán, mely mit sem változtatna egy rendszer összefüggésein, hanem azért, hogy a szakítás és az újrastrukturálás hatásait figyelembe vegye."    22-23.o. Derrida a híres Feuerbach-tézisre is hivatkozik, miszerint a filozófusok eddig csak magyarázták a világot, a feladat az, hogy megváltoztassuk. Vajon ezt a tézisét átalakította-e, megváltoztatta-e Marx? Aligha. Erős a gyanúnk, hogy sok más tézisét sem változtatta meg. Más részről a radikális kritika és önkritika nem ismeretlen dolog a korábbi filozófiában, sőt a teológiában sem. Maradjunk a régieknél! Szókratész nem írta le tanításait, a platóni Szókratész-dialógusok is gyakran eredménytelenül záródnak, mert a párbeszéd közben felmerülő tézisek mind megváltoztatandók. A szókratészi hagyomány egyik vonalát folytató szkeptikusok vagy a középső és újakadémiai filozófusok radikális kritikai-önkritikai attitűdjét aligha lehet felülmúlni. Utóbbi irányzat Platón bölcseletét is a filozófia ezen áramába helyezte. S ha számunkra Platón sokkal dogmatikusabbnak is tűnik, mint Arkeszilaosz és Karneadész számára, azért nem árt megjegyezni, hogy feltételezte az ismereteink fokozatos bővülését halálunk után, mely az ideák szemlélésében érheti el csúcspontját. Szent Pál azon kijelentése, miszerint "Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről-színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek"    I.Kor.13.12., minden későbbi teológiát arra késztette, hogy az emberi, sőt, halál utáni életet egy folytonos előrehaladásként mutassa be, amely a tudás tekintetében is előrehalad. Ilyen a sátorlakó a görög egyházatyák értelmezésében, így épülnek egymásra a Szentírás olvasatai egy végtelen sorban, így születik meg a végtelen előrehaladás s a folytonos önteremtés eszméje, melyet a reneszánsz humanistái is örökölnek. 
A derridai értelemben vett marxi örökség másik fő része a kritikai radikalizmus mellett a messianisztikus igazságosságeszmény. Már a szókapcsolat mutatja, hogy az ószövetségi próféták, a vergiliusi negyedik ekloga az államutópiák többsége, a kereszténység egésze örököse ennek a tradíciónak, tehát nincs benne specifikusan marxi elem.
III. A derridai marxi örökség mindenekelőtt nem teoretikus jellegű, hanem általános aktivizmusként értelmezendő. 
Ahogy Platónnál az ismeretekben való folytonos előrehaladás, a saját álláspont folytonos meghaladásának hajtóereje az isteni őrület, Erósz, s a messianisztikus igazságosságeszmény is eszmény, nem pedig leírás vagy elemzés eredménye, úgy a derridai marxi örökség is főleg cselekvésre indító érzelem, buzdítás, protreptikosz. "Ami 'Marx három beszédmódjában' még visszacseng, az a politikai felszólítás vagy parancsolat, az elkötelezettség vagy ígéret (eskü, ha tetszik: 'esküdjetek!', 'swear'), ez az eredeti performativitás mely nem alkalmazkodik az előzetesen fennálló konvenciókhoz..."    40.o.
IV. Derrida kontraintuitív aktivista Marx-interpretációja gyanúba keveri teoretikusnak számító gondolatait.
Utóbbira talán jó példa a következő mondat: "Egy nagyon új és oly régi összeesküvés egyszerre tűnik hatalmasnak és, mint mindig, nyugtalannak, törékenynek, aggodalmasnak. A megbűvölendő ellenséget az összeesküvők szerint minden bizonnyal marxizmusnak hívják. Ám most már attól félnek, hogy nem fogják felismerni. Reszketnek attól a feltevéstől, hogy a Marx által oly sokat emlegetett metamorfózisok egyikének köszönhetően (a 'metamorfózis' volt egyik legkedveltebb szava egész élete során) az új 'marxizmus' nem abban az alakban fog megjelenni, amelyben azonosítani és szétverni szokták."    59.o. Nagyon valószínűtlenül hangzik, hogy az összeesküvők ilyen rafináltak lennének, s hogy rafináltságuk ilyen elemi, "reszketést" előidéző emóciókat keltenének bennük. Ha ilyen rafináltak, hogyan juthatott összeesküvésük tartalma Derrida tudomására. Ők maguk, ha ilyen körültekintőek, aligha árulták el neki titkukat. 
Nehezen érzünk hasonló kísértést, mint Derrida: "Mert kísértést érezhetünk arra is, hogy Marx gondolkodásának egész totalitárius örökségét, de az egyéb totalitarizmusokat is, amelyek nem véletlen vagy pusztán mechanikus egybeesés révén voltak egyidejűek, az általában vett fantom által kiváltott páni félelem reakciójával magyarázzuk. A fantomra, amit a kommunizmus képviselt általában a vén Európa kapitalista (monarchikus, imperiális vagy köztársasági) államai számára, egy félelmetes és könyörtelen háború volt a válasz, és egyedül ennek folyamán volt képes a leninizmus, majd a sztálinista totalitarizmus a hullamerevségig szilárdult szörnyűséggé válni."    115.o. Nehéz dolog a totalitárius örökséget Európa nyakába varrni. Nehéz dolog az ijedelmeket, páni félelmeket a félelmek tárgyai alapján elkülöníteni egymástól. Elvégre háború volt abban az időben. Ráadásul páni félelemből ritkán szoktak új hadjáratokat indítani.
V. Derrida álláspontja a "Marx kísértetei"-ben frivol gesztus.
"Már hallom is, amint ilyeneket mondanak: 'A legjobbkor tiszteleg Marxnak!' Vagy éppen: 'A legalkalmasabb időben!', 'Miért csak most?' Én hiszek az időszerűtlen politikai erényében. És ha egy időszerűtlenségnek nincs többé-kevésbé kiszámított esélye arra, hogy éppen időben érkezzék, tehát egy (politikai vagy más) stratégiához alkalmatlan, attól még tanúskodhat az igazságosságról, azaz tanúságot tehet legalább a kívánatos igazságosságról, amelyről fentebb elmondtuk, hogy megbontottnak, a helyesre és a jogra redukálhatatlannak kell lennie."    98.o.
VI. Az I.-V. tézisek következményének az tűnik, hogy Derrida ezen művét nem teoretikus szempontok alapján kell értelmezni. 
Szögezzük le mindjárt, ez nem okvetlenül jelenti azt, hogy munkája értelmetlen. A filozófiai művek a teoretikus megközelítések mellett közvetlen praktikus és poiétikus karakterrel is bírhatnak. E karaktervonások gyakran csillámlóvá, többértelművé teszik a műveket, s a műalkotásokban megnyilvánuló eliminálhatatlan szemléletiség közegébe emelhetik a filozofálást, az esztétikum tartalmi és formális határozmányaival bíró alkotássá a filozófiai művet. Többek között ezek a jegyek szoktak kiemelni bizonyos filozofálási stílusokat a szakjellegű filozofálás keretei közül. Nem véletlen, hogy a művelt nagyközönség nem Arisztotelészt, hanem Platónt, nem Aquinói Tamást, hanem Ágostont, nem Hegelt, hanem Nietzschét, nem Freget, hanem Wittgensteint, nem Husserlt, hanem Heideggert olvassa szívesebben. A párokban szereplő tagok közül az utóbbiaknak több esztétikumot, érzést sikerült alap- vagy felhangként művükbe koncentrálni akár a csillámló kétértelműség árán is. Nagyon leegyszerűsítve: a filozófusok egyik csoportja számára a filozófia folytonos harc önmaguk és mások gondolatai világossá tétele érdekében - egyfajta analitikus filozófusi habitus ez, a filozófusok másik csoportja számára e kísérlet illuzórikus, ezért a világosság - mára szinte matematikai egzaktságot is jelentő - követelményével szemben az emberi személyiségben meglévő, köztük a racionalitással szemben is megnyilvánuló ambivalenciákat kívánja érvényre kell juttatni. Derrida odáig megy az utóbbi filozofálási mód jegyében, hogy szerinte a scholar, a szakfilozófiatörténész és szakfilozófus az elemzett problémákat és filozófusi életműveket hideg objektivitásával sterilizálja. A szakember így mintegy az antimarxista összeesküvők cinkosa lesz. A modern társadalom ostorozása, a médiák átpolitizálásának bírálata közben Derrida mintegy elfeledkezni látszik arról, hogy elmélete alapján saját szereplése is ebben a keretben valósul meg, sőt, hogy publicitása sokkal nagyobb, mint az általa elmarasztalt Fukuyamáé. 
Derrida ebben a művében is főleg emocionálisan és esztétikailag hat. Megítélése főleg morális vagy esztétikai megítélés lehet. Sokaknak sokat jelentenek Derrida érzései, ötletei, igazságosságeszménye és spontán aktivizmusa, amelyek élőszóban még inkább érvényesülnek. A magunk részéről be kell vallanunk, hogy Derrida intimebb témái; az anyaság, a vendéglátás, a befogadás kérdései sokkal inkább képesek bensőséges és esztétikai érzéseket felkelteni, mint a "Marx kísértetei". Ebben a könyvben Derridánál egy nagyon furcsa, sőt az óhaj szintjén is irreális formában jelenik meg az életvezetés kérdése: "Szeretnék megtanulni élni. Végre." Attól eltekintve, hogy ilyen óhajunk nemigen szokott megfogalmazódni, igen aggályos, hogy innen rögtön a politikum szférájába ugrunk Derridával. Jól is néznénk ki, ha a politikum lenne az a fő terület, ahonnan életvezetésünkhöz a tudást szereznénk!

 Szabó Tibor

Az élet élésének alkalmazott filozófiai problémája Derridánál

A XX. század végén a filozófia egyre inkább két részre szakadni látszik. Az egyik irányba azon filozófusok illetve filozófiatörténészek haladnak, akik a klasszikus filozófiai értékekből azt a vonalat követik, amely a metafizika irányába tart, vagy maga az. Ezek valamely filozófus (ma talán elsősorban és különösen Heidegger) szövegeit elemzik, kombinálják, próbálják értelmezni. Ez az irányzat nem sokban különbözik a tudományokban a skolasztika ideje óta jelenlévő módszertől, hogy ha valamit A filozófus mondott, az minden más érvnél erősebb. A filozófia másik tendenciája a klasszikus hagyományból arra helyezi a hangsúlyt, hogy a valóság problémáira reflektáljon. Ilyen tendencia az angolszász világban elterjedő applied philosophy, az alkalmazott filozófia.(1) Ebben nemcsak az ökológia, a bioetika, az üzleti etika található meg, hanem új módon vetődnek fel az interperszonális kapcsolatok problémái is. Ez utóbbiban megfigyelhető a filozófia eredeti hitvallásához ("a bölcsesség szeretetéhez") való visszatérés. 
A két tendenciát összetartja a legjelentősebb francia filozófus, Jacques Derrida. Műveiben megfigyelhetjük a klasszikus német filozófián és Heideggeren iskolázott, de a speciális francia metafizika jelenlétét is, amit mindig új, aktuális tartalommal tölt meg. Nyelvezete követi a kissé nehézkes, a német szövegek fordításán alapuló komplikált francia neologizmusok már Franciaországban korábban, például Sartre-nál vagy Lévi-Strauss-nál meggyökeresedő stílusát. Derrida rejtekezik szövegeiben, s olykor-olykor feltárulkozik. Gyakran követhetetlen okfejtésekbe bonyolódik. Az azonban minden olvasója számára világos, hogy Derrida jól ismeri elődei filozófiáját, s azokat próbálja saját nyelvezetébe "átírni". Megérteni számára annyit jelent, mint átírni a szövegeket. Ebben az értelemben az első filozófiai tendenciához kapcsolódik. A másodikhoz viszont lényege szerint kapcsolható. Derrida azokat az aktuális kérdéseket tárgyalja, amelyek őt - a XX. század és az évezred végén - foglalkoztatják. Ilyen volt az a problematika is, amit a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-on 1996 elején egy szemeszteren át tárgyalt: az hospitalité kérdése. A "vendéglátás", a "vendégszeretet" problémája volt a téma, amely az idegeneket befogadó Franciaországban nagyon érdekfeszítő és aktuális alkalmazott filozófiai gondolatkör.
Az 1989-es kelet-közép-európai helyzet váltotta ki benne az érdeklődést Marx munkássága iránt. Ebből tartott előadásokat az Egyesült Államokban, s ezeket adta ki kötetben Spectres de Marx címmel 1993-ban. Ebben a könyvben reflektál a történeti eseményekre, Francis Fukuyama "történelem vége" koncepciójára és más aktuális kérdésre. 	A kötetnek számos rétege van. Lehet elemezni Marxhoz való viszonyát, a Shakespeare-rel való párhuzamot, a munka, a tőke, a kommunizmus és egyéb marxi kategóriák értelmezését, magát a kísértet fogalmát stb. Mi, rövid elemzésünkben Derrida könyvének olyan részletére, mondhatnánk úgy is, mélyrétegére térünk ki, amely látszólag nem központi probléma, mégis megvilágítja Derrida alkalmazott filozófiájának lényegét.
Itt elsősorban az életről, a halálról, az emberről lesz szó. Arról, vajon Derrida miért veti fel már az Exordium első mondatában minden életfilozófia alapkérdését: hogyan kell élni. Ezt mondja: "Valaki, önök vagy én, előlép, és így szól: szeretnék végre megtanulni élni". (2) Mennyiben különös kezdés ez egy Marxról szóló könyvben? Úgy véljük, egyrészt Marx koherens eszmerendszere Derridának egy életmodellt sugall, másrészt a Marx nevét felvett izmus egy másik életmodellt állított a középpontba. De a francia filozófus az élet élésével kapcsolatosan elkezd kérdezni. A kérdésekre Derridánál nincs felelet. Nincs felelet? - kérdezhetnénk. De válaszunk előtt nézzük Derrida kérdéseit. "Végre, de miért?" Szeretnék végre megtanulni élni - ez az imperatívusz akkor merülhet fel az emberben, amikor rádöbben arra, hogy nem tud élni. Amikor tudatosul az emberben, hogy nem ésszerűen, nem bölcsen él. Derrida így folytatja: "Megtanulni élni. Különös jelszó. Ki tanulna meg? kitől?" Valóban jelszó a savoir-vivre. A racionalitás filozófiájával szoros kapcsolatban lévő francia nyelvben talán nem meglepő, hogy az élni tudásra külön szó van. A fő kérdések egyike azonban nem is az, hogy én tanulok meg élni, hanem hogy kitől. Derrida kissé lejjebb megválaszolja ezt a kérdést egy másik kérdéssel: "teszünk-e mást valaha is, mint hogy élni tanulunk, egyedül, magunktól". Magunktól, ez annyit tesz ezek szerint, hogy saját tapasztalatunkból? Nem. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy a tapasztalatból. S igaza van Derridának, amikor azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy "megtanulni élni, nemde a tapasztalat maga". A filozófia történetében oly sokszor szemléleti értelemben felfogott tapasztalat fogalmát itt Derrida - más XX. századi kortársához, Gramscihoz, Lukácshoz hasonlóan - (talán éppen Marxból kiindulva?) a praxisra alapozza. Csak konkrét tapasztalatom, élettapasztalatom (expérience) igazit el a mindennapokban. S nem kudarcaink összessége oktat bennünket a bölcsességre? Majd tovább kérdez: "Megtanulni élni, de kinek?" A kérdésre egyszerűbbnek tűnik a válasz: hát saját magamnak. Igaz-e ez a kijelentésünk? És miután megtanultam élni, valóban csak az én érdekeimet szolgálja élettapasztalatom? Elsősorban természetesen az enyémet, mert jobban tudok boldogulni. Ugyanakkor mások tapasztalatának tárgya is lehetek, s ezzel példát szolgáltatok másnak arra, hogyan kell élni. Az ember, igaza van Derridának, egyedül tanul meg élni, de nincs soha egyedül. De, folytatja Derrida: "Tudott-e valaki is valaha" élni? A kérdést meg kell fontolni, mielőtt válaszolnák rá. Hiszen mindenki számára mást jelent az élni-tudás. Lehet becsületes, sikeres, rejtőzködő, erőszakos, szelíd és még megszámlálhatatlan más élet-modell. Az általában szabálykövető társadalmi közegben kirívó a csaló magatartásmód, a balkáni típusú élet-modellben a szerény életvitel vesztő pozíciót jelöl ki az illetőnek. Az élni-tudás mindig valamiféle bölcsességet jelentett. Az adott szituáción belüli bölcsességet, azt, hogyan érvényesíti saját ambícióit az egyén. Megtanulni élni Derrida szerint imperativusz, hiszen "semmire sincs nagyobb szükségünk, mint erre a bölcsességre". (kiemelés tőlem - Sz. T.) 
Derrida látja, hogy az ember nem csak közvetlenül a tapasztalat által képes megtanulni élni, hanem közvetett módon, másoktól. "Élni, értelemszerűen, nem magunktól tanulunk. Nem magunktól, nem az élettől, az élet által." Ha ez így van, akkor a többi embertől tanulunk élni, akár tudnak élni, akár nem. Van ugyanis sikeres élet és van sikertelen kísérletekből összeálló élet. Tehát itt Derrida válaszol saját kérdésére, hiszen csak akkor lehet megtanulni élni, aminek pozitív megfogalmazása a sikeres élet, ha valaki tudott már élni előttünk. Az élet élését másoktól tanuljuk, amit behatárol a halál. Derrida szerint a "halál által" tanulunk meg élni. Ezt a bölcsességet előtte már többen is megfogalmazták. Számunkra legelfogadhatóbb módon Montaigne, aki szerint "élni tanítja meg az embereket az, aki megtanítja őket meghalni". (3) Élni és halni megtanulni: az ember számára az élet nagy kihívása.
Derrida szerint annak a kijelentésnek, hogy "szeretnék megtanulni élni", nincs értelme és "nem lehet igaz, csak ha a halál magyarázza". Az életet tehát a halál tudatában kell és lehet élni. Kinek a halála befolyásol engem az élet élésében? - tehetnénk fel a derridai kérdést. Derrida válasza: "Az én halálom és a másé". Ebben tehát közös az életünk. A halál tudata minden ember mindennapi cselekvését befolyásolja, ahogyan erre már a klasszikus pszichoanalízis és különösen Freud utalt. Az élet élése, az élni-tudás egy kanti kategórikus imperativusz szerepét játssza Derridánál, amit az élet és halál közti "ellentmondást nem tűrő parancsolatként" fordítottak magyarra. 
Rendkívül jelentős Derridának az a megjegyzése, hogy a savoir-vivre csak az élet és halál köztes régiójában mehet végbe. "Ha ez a teendő, megtanulni élni, csak az élet és a halál között kerülhet rá sor. "Sem egyedül az életben, sem egyedül a halálban".(Kiemelés tőlem. Sz. T.) Ebben a köztes szférában kell az embernek "másként élni és jobban" Majd helyesbíti magát: "Nem jobban, igazabban". Az élet élésének tisztaságát szinte platonikus módon igényli. De mit jelenthet a "másként élni". Talán arra gondol, amire a nagyszerű erdélyi filozófus, Bretter György, aki könyve címének ezt adta: Itt és mást? (4) Vagy talán arra, hogy meg kell változtatni életünket, s el kell térni a hétköznapok szürke rutinjától? Nem tudjuk. Derrida viszont tudja: az élet és halál közti szférában "lakoznak", de testileg soha sincsenek jelen a szellemek, melyekkel az embernek mindig számolni kell. Az emberi lét így szerinte együtt-lét, a fantomokkal való kényszerű együttélés. (5) S e fantomok, szellemek, kísértetek (Derrida ezeket a kifejezéseket váltogatva s talán nem is mindig pontosan használja) mindig jelen vannak. Ezeket az emlékezés, az örökség és a nemzedékek politikája alkotják. Így válik "fantommá" Marx számára Hegel, a mi számunkra Marx, a múlt szelleme, hiszen " az egész Földön minden ember bizonyos értelemben Marx és a marxizmus örököse ma" - írja. (100.) Ugyanennek a gondolatnak politika-filozófiai megfogalmazása, hogy a Marx-féle "emberek csinálják a történelmet, de készen talált feltételek mellett" is ezt a fantom-jelleget hordozza magában. (118-119.) Derrida végkövetkeztetése tehát az, hogy az embernek, bármely korban él is, meg kell tanulni együttélni múltjával, fantomjaival. "Semmiféle etika és - akár forradalmi, akár nem - semmiféle politika nem látszik lehetségesnek, elgondolhatónak és igaznak, ha nem tartja eleve tiszteletben azokat a másokat, akik már nincsenek, vagy még nincsenek ott, jelenleg élőkként, akik már halottak, vagy akik még meg sem születtek." Az élet élése, az együtt-lét tehát nem képzelhető el a régmúlttal való szakításban, hiszen tapasztalatainkat éppen ebből a múltból merítjük. Ezzel kapcsolatban Derrida nem csak a tisztelet fogalmát, hanem elsősorban a felelősség fogalmát emeli ki. Az embernek felelősséggel kell viseltetnie bármilyen korszak fantomjaival szemben, azokkal az emberekkel szemben, akik bármely -izmusnak is estek áldozatul. Ezen túl igazságosnak is kell lenni a múlttal kapcsolatosan. Itt egy újabb jelentős megállapítást tesz Derrida. A felelősség, az igazságosság azért is fontos kategóriák, mert hiszen "ugyanez lesz a helyzet az én életemmel vagy a mi életünkkel holnap". Az élet élésében tehát fontos szerep jut a múltnak, a tradíciónak. Konzervatív szellemű lenne Derrida? Nem hisszük, hogy erről van szó. Egyszerűen csak arról az igen egyszerű, de nagyon is bölcs felismerésről, hogy ha elutasítjuk a múlt fantomjaival való szembenézést és számvetést, akkor látszólag minden rendben lehet, de valójában nem vagyunk képesek saját magunk - tradíciókkal is megterhelt - világát és életét élni.
Ez a felelősség- és igazság-érzetet nemcsak a múlt fantomjaival szemben kell érvényesíteni Derrida szerint, hanem a jelenben élő emberrel kapcsolatban is. Az ember nem definíció-szerű meghatározását adja könyvének ebben a bevezető részében. A felelősségteljes, és igazságos életet élő embert elsősorban méltósága jellemzi, amit "feltétlen méltóságnak" nevez. Két másik kiemelésre érdemes jellemvonása az embernek, hogy értelmes lény és véges. (6) Az így jellemzett embernek saját életében, élet és halál közötti szférájában feltétlenül "számolni kell" a szellemekkel. Azért is, mert nemcsak múltját, jelenét, hanem egyúttal jövőjét is befolyásolja. Mert mi is Derrida szerint a jövő? "El kell gondolnunk a jövőt. - írja - vagyis az életet. Vagyis a halált." (125.) Ezek szerint az idő minden síkjában jelen vannak a szellemek. Lehetséges, hogy éppen ezek a mozzanatok, a múlt szelleme, az emlékezés, örökségünk határozzák meg jelenünket és jövőnket. Ez lehet az az idősíkokat összekötő elem, amelyet az embernek, cselekvése során semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagynia. Erre a cselekvéseink mögött megbújó, rejtőzködő elemről tesz Derrida igen jelentős megfigyeléseket.
De mi az, amiről a neves francia filozófus nem beszél? Arról, hogy mi a tartalma az élni tudásnak. Talán kétféle okból nem tért ki ennek részletezésére. Egyrészt mert a könyv mégiscsak Marxról szól, másrészt pedig a válasz meghaladta volna a könyv tartalmi kereteit. Így is kissé nehezen kapcsolható az élet élésének alkalmazott filozófiai problémája a kötet egész gondolatmenetéhez. 
Mit mondhatnánk mi az élet élésének tartalmi kérdéseiről? Folytatva a derridai kérdés-felvetés módszerét: lehetne-e a pénz az élet élésének lényege? Arisztotelésszel együtt úgy véljük, hogy a pénz, a javak megléte, a gazdagság fontos feltétele, de csak előfeltétele az élni tudásnak. Ennél sokkal fontosabb a sztoikusok és az epikureusok által hangsúlyozott nyugodt lelkiállapot, a kedély nyugalma. Az a rendíthetetlen önuralom és önbizalom, aminek az alapja a helyes és megalapozott önismeret. Persze - főleg rövid távon - tűnhet úgy, hogy valaki már "tud élni", mert sikeres. Az élni tudást valóban visszaigazolhatja a sikeresség: ha sikeres vagyok, tudtam, hogyan kell élni. A hosszú távú sikerességhez azonban más is kell: például talpraesettség, ügyesség, gyors átlátóképesség, határozott dönteni tudás. Igazából viszont az tudott és tud élni, aki hosszú ideig tartalmas életet él. Az élet szinonimája az idő, az élni tudásé pedig a hosszú és tartalmas élet.
Derrida könyve igazi bölcseleti mű, amely nem csupán Marx munkásságának elemzésével, interpretációjával foglalkozik, hanem vérbeli filozófusként - igaz ugyan, hogy elsősorban kérdések formájában - felveti azt az ókortól napjainkig alapvető szerepet játszó alkalmazott filozófiai, bölcseleti és morális kérdést, mi a savoir-vivre, azaz hogyan kell élni. Ez az a központi probléma, amire mindannyian szinte mindennap keressük a választ. Számunkra Derrida könyve ezért is tanulságos.
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 VERESS KÁROLY

Derrida Marx-képéről


Nehéz tanulmányt írni egy olyan szellemi-nyelvi jelenségről, amely egyebek között a hagyományos tanulmányírás szabályait - a rendszerező, fogalmi középpontok köré strukturáló gondolkodásmódot és eljárásokat - dekonstruálni igyekszik. Amennyiben a dekonstrukciós folyamatban formálódó szöveg ürügyén létrejövő újabb szöveg nem kísérli meg hasonlóképpen a dekonstrukció szellemét érvényesíteni, felmerül annak a kockázata, hogy újra felépíti a dekonstruált paradigmát. Ennek a kockázatnak a tudatában, és a belátható következményeit vállalva, megpróbálok néhány mozzanatot kiemelni és hangsúlyossá tenni Derridának abból az örvénylő és állandó elmozdulásban levő, folytonosan képződő-felbomló csomópontokat magával sodró szövegéből, amely a hagyományos Marx- és marxizmus-értelmezések dekonstruálása mentén halad. Derrida különböző irányokból közelít a marxi életmű egyes fejezeteihez, hatástörténetéhez, a kortárs szellemiséggel való szembesüléséhez. E közelítésekből remélhetőleg összeáll egy, az eddigiekhez képest árnyaltabb, rétegzettebb, lazább szerkezetű, s ennélfogva élethűbb Marx-kép, amely csak addig marad közelítés Marxhoz, amíg nem tesz szert a tőle való eltávolítást felfokozó megszilárdult szerkezetre, élesen kirajzolódó kontúrokra.
Derrida Marx-értelmezésének legalább kétféle olvasata lehetséges. A felszínen, a problémafelvetések külső felületén haladó olvasat arra figyel, hogy egy ilyen, a kortárs filozófiában kiemelkedő és “formabontónak” számító gondolkodó hogyan és mennyire képes újraértelmezni az eddigi, hagyományossá váló Marx-képe(ke)t, lebontva a régi beidegződéseket, és milyen üzenetet olvas ki a marxi örökségből a mai társadalom politikai, ideológiai, tudományos valóságelemeivel összefüggésben. Ez egyúttal el is rejti egy mélyebb, filozófiaibb olvasat lehetőségét, amely a derridai koncepció belső szükségleteinek ürügyén közelít a Marx problémához, amelyben Derrida egy lehetséges előképére ismer annak az egész problémakörnek, ami manapság számára a filozófia sorsának elgondolását jelenti.

A kritika szelleme

A kísértet, a kísértetiesség, kísértetszerűség képzete kiváló lehetőséget kínál egy önnön korlátainak meghaladására törekvő gondolkodásmód történéseinek leírására. Ez a gondolkodásmód Marx szövegeiben éli a maga életét. Egyszerre hadakozik kísértetekkel és hoz létre ő maga is kísérteteket.
Milyen szerepet játszik Derrida szerint a fantom Marx gondolkodásában?
“A kísértet a szellem paradox megtestesülése” - írja Derrida.� Jacques Derrida: Marx kísértetei. Pécs, 1995. 16. “Paradox”, mert a kísértetben a szellem érzéki-testi megjelenésre tesz szert, de a test, amelynek a képében megjelenik mégsem valóságos test, hanem maga is szellemi, fantomtest, “érzékfeletti érzékiség”.�   Uo. 17. A kísértet - jel, az érzéki valóság szimulakruma, amely a valós tényállás képében - annak távollétében - jelenik meg. A távollevőt a közelbe hozza, anélkül, hogy a távollevőségét megszüntetné, mint ahogy a közellevőt valós létösszefüggéseiből kiragadja és önmagától eltávolítja. 
Az élő gondolat sohasem tisztán fogalmi, hanem fogalmak közötti, az éppen elgondolásban, megfogalmazódásban levő, a fogalom jelenlevőségével szemben mindig távollevő, a fogalmiságtól el-különböződő, olyasmi ami fogalomként még nincs, vagy már nincs, vagyis fogalmilag “nem jelenlévő-létező”.� Uo. Az élő gondolat kétféle vonatkozásban áll a fogalommal. Egyrészt a fogalom a gondolat megtestesülése. A gondolat a fogalomban megfoghatóvá, azonosíthatóvá, egyszóval “érzékelhetővé” válik. Ugyanakkor a fogalom a megnyilatkozó, az előadott gondolat. Előadni csak azt lehet, “ami egy bizonyos pillanatban jelenlevővé válhat, megnyilatkozhat”.� Jacques Derrida: Az el-különböződés. In: Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla. Cserépfalvi kiadása, é.n. 45. A fogalom az elillanó gondolatot távollevőségéből az elgondolás jelenlevőségébe hozza. A fogalomban a megjelenő gondolat érzékfelettisége a megjelenés “érzéki” megtestesültségével párosul. Másrészt a fogalom már nem maga az élő gondolat. Azzal, hogy a fogalom megragadja az élő gondolatot, egyben meg is szünteti érzékfeletti távollevőségét, önmagától való folytonos el-különböződését. A fogalom így az elgondolás mozgásában levő gondolatot a jelen mozdulatlanságához köti. A folytonos elmozdulásban, a jelenlevőségtől folytonos eltávolodásban levő gondolat a fogalomban testet öltve jelenlevővé válik. A fogalom a gondolat jelenlevő jelenlevősége. 
Bizonyos helyzetekben az is előfordulhat, hogy a gondolat egy fogalmi fantomtestbe költözik, egy hajdani gondolat megtestesülésébe. Ilyenkor a gondolat távollevősége a megjelenő fogalomban mégsem válik tényleges jelenlevőséggé, mivel maga a fogalom is csupán egy távollevő jelenlevősége. Ez esetben a gondolat távollevősége a fogalom (az érzéki megtestesülés) távollevő (érzékfeletti) jelenlevőségével párosul. A gondolat úgy válik jelenlevővé a fogalomban, hogy egyszersmind távollevő marad, megtestesül a fogalomban, de ugyanakkor az elgondolás szellemi folyamatában marad. Itt a távollevőség két előfordulása két különböző értelmet takar. A tényleges fogalmi megragadás jelenlevőségétől a gondolat a (még) nem-fogalom értelmében, az el(tovább)gondolhatóság jövőre nyitott perspektívájában esik távol, míg a jelenlevő fogalom távollevőségében a tényleges fogalmi jelenlevőségen túli (már) nem-jelenlevő múlt szellemi jelenlevőségre tesz szert. A fantomfogalmakban a múlt gondolatainak szelleme kísért. Olyankor amikor az élő gondolat olyan múltbeli fantomfogalmakban jelenik meg, amelyek nem az ő igazi megtestesülései, a gondolat fogalmi megjelenése kísértetiessé válik. Ez a testetöltés már “nem prezencia, hanem egy feloldódó, kimozduló, önmagára utaló prezencia ‘simulacrum’-a, ami tulajdonképpen nincs is”.� Uo. 60. 
Az élő kritikai gondolat olyan “jelen nem lévő jelenlévő”,� Marx kísértetei. 16. amely a maga kritikai munkájában meghaladja előzetes fogalmi kifejeződéseit, folyamatosan új jelentésrétegek, fogalmi megnyilvánulások irányába mozdul el, s a megjelenések közötti láthatatlanság, megfoghatatlanság állapotában található. Ebben az alaktalan távollevőségében formálódik a gondolat előbbi megjelenéseitől való folytonos el-különböződése, mássága, máskéntgondolása, a hagyományos fogalmi kereteket lebontó, kötöttségeket feloldó kritikai szelleme. A kritikai gondolkodás folyamatában a gondolat előbbi megjelenítőjeként szolgáló hagyományos szemléletmód és fogalmi keret még azelőtt meghaladottá válik, mielőtt a gondolat láthatatlan mozgása eljutna az újszerű nyelvi-fogalmi kifejeződés lehetőségeihez. Így az élő, formálódó gondolat újabb megjelenéseiben még vissza-visszatér a régi fogalmak és szemléletmódok kísértő szelleme, s a hagyomány lebontásán munkálkodó újító gondolat minduntalan a régi fogalmak alakját ölti magára. A hagyomány korpuszát egészében, radikálisan lebontani igyekvő kritikai tevékenység ex-centrikus játék, a megszokott szabályoktól és fogalmi csomópontoktól eltérő szabad szellemi kibontakozás, a múltbeli fogalmak éber kijátszása. A régi fogalmak azonban csapdát állítanak a gondolat szabad játékának, s “alakot maszkot sűrűn váltogatva minduntalan vissza-visszatérnek, kit tőrbe (...), kit (hermeneutikai) körbe csalva, kit pedig cserben hagyva”.� Orbán Jolán: Derrida írás-fordulata. Pécs, 1994. 55.
Derrida felfogása szerint Marx kritikai gondolkodásában, az emberi lényeg, a történelem, a kommunizmus problémáinak kritikai újragondolásában az európai metafizikai hagyomány fogalmai kísértenek. A marxi gondolkodásmód voltaképpen az európai metafizikai hagyomány dekonstruálására irányul. Ekként közelítve hozzá, Derrida Marxot is behelyezi a nagy de(kon)struktorok sorába, a Nietzsche - Freud - Heidegger vonulat elejére. A marxi de(kon)strukció is - akárcsak a későbbi hasonló kísérletek - viszonylagos kudarccal jár, mivel előfeltevései, fogalmi-módszertani indítékai és alapjai ugyanabban a metafizikai hagyományban gyökereznek, amelynek a meghaladására irányul. A marxi dekonstrukció kétsíkú, s a derridai értelmezésben a két sík kibontakoztatása párhuzamosan és egymással kölcsönhatásban jelenítődik meg. Egyszerre megy végbe elméleti és gyakorlati síkon. A kommunizmus eszméje és a forradalom gyakorlata jelöli a marxi dekonstrukció két fő, egymással összefüggő irányát. Ugyanis nemcsak az európai gondolkodás, hanem a neki megfelelő társadalmi gyakorlat is a metafizikai hagyomány jegyében szerveződött.
Marx gondolkodói alkatát, szövegeinek, gondolatainak belső világát a metafizikai fogalmak visszajáró kísértetei teszik mélyen ellentmondásossá, többértelművé. A kísértés többszörös, sokrétegű. Nemcsak magán a marxi gondolatrendszeren belül munkál, hanem annak későbbi értelmezéseiben is. A dekonstrukció játékában magának Marxnak a kísértő fogalmakhoz való viszonya sem egyértelmű. Marx hadakozik a kísértetekkel, de van amikor enged a kísértésnek, s bizonyos helyzetekben ő maga is, akaratától függetlenül, kísértővé válik.

A kísértésnek engedő Marx

Derrida értelmezésében Marx kommunizmus-elgondolása a hagyományos történelemfelfogás vonatkozásában dekonstruktív. Arra hivatott, hogy elméleti síkon dekonstruálja a metafizikai alapokon álló történelemszemléletet, illetve, gyakorlati téren, forradalmi megvalósulása dekonstruálja a metafizikai fogalmak jegyében szerveződő emberi-társadalmi valóságot, az elidegenedés társadalmát. Ugyanakkor Marx kommunizmus-koncepciójában egyszerre munkál a metafizikai alapokon álló történelemfelfogást megkérdőjelező kritikai szellem és a lebontani-meghaladni kívánt történelemfelfogást motiváló metafizikai koncepciónak éppen a kommunizmus fogalmában visszajáró kísértete. Egyrészt Marx elgondolásában a kommunizmus élő gondolata el-különböződik az olyanszerű “episztémikus struktúrájú történelemfelfogástól”, az “ismeretelméleti történelemtől”� Orbán Jolán. 119., amely lineáris időszemléleten alapul, amelyben az események egységesítő szálra fűződnek fel, s így a folyamatot egy irányba tereli, összetartja és egységesen értelmezhetővé teszi. E szemlélet velejárója egy olyan történetiség-koncepció, amely a történeti mozgást a kezdet és a vég, az eredet és a telosz végpontjai közé záródó örök jelenlétre, jelenvalóságra redukálja. Ezzel szemben Marx felfogása szerint a kommunizmus nem egy belátható és végpontok közé záruló, önmagát kiteljesítő fejlődési folyamat célja, amelyben a folyamat lezárul, hanem az emberi társadalom “alakja”� Erre utal a Gazdasági-filozófiai kéziratok idevágó passzusa: “A kommunizmus a legközelebbi jövő szükségszerű alakja és energikus elve, de a kommunizmus nem mint olyan az emberi fejlődés célja, - az emberi társadalom alakja.” - Karl Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből. Budapest, 1962. 78.
, a metafizikai korlátain túlhaladó emberi társadalom szabad, kötetlen kibontakozása. Másrészt azonban Derrida kimutatja, hogy a marxi kommunizmus-elgondolás a dekonstruálni kívánt metafizikai szemlélet csapdájába esik, mivel egy olyan fogalmi megjelenítésre tesz szert, amely nem az ő igazi testetöltése, hanem éppen a dekonstruálni kívánt metafizikai történelemszemlélet terméke. Ebben a kommunizmus-fogalomban ott kísért a vég, a történelem végének a gondolata, ami félelmetes kísértetté teszi azok számára, akik a fennálló polgári társadalom valóságát örök jelenként élik meg, történelmi jelenük történelmietlen szemléleteként.
Derrida elgondolása szerint Marx tudatában van a fogalmi testet öltött kommunizmus-eszme kísértetiességének - a Kommunista Párt kiáltványa első mondata� “Kísértet járja be Európát - a kommunizmus kísértete.” - Karl Marx és Friedrich Engels: A Kommunista Párt kiáltványa. In: Marx-Engels: Válogatott Művek. I. kötet. Kossuth Könyvkiadó. 1963. 16. egyértelműen erre utal -, de Marx maga is enged a kísértésnek, akkor amikor enged a fogalomalkotás kényszerének, s ő maga is bizonyos értelemben egy fantomfogalmat alkot. Marx engedménye kétszeresen is kísértetiesnek tűnik. A hegeli alapokon álló polgári történelemfelfogással szembeforduló kérdésfelvetés, mint problematizálás, s az ebből sarjadó újszerű fogalomalkotás, már önmagában is kísérteties, mert előhívja mindazokat a fogalomalkotási technikákat, amelyek a fogalmi megjelenítés korlátai közé kényszerítik a szabadon áramló gondolatot. Általában a kísértetjárás minden olyan fogalomalkotási törekvés velejárója, amelynek során valamilyen újszerű gondolat kibontakoztatása a hagyományos nyelvi-fogalmi eszközökre szorul. Ugyanakkor ez a kommunizmus-fogalom egy abszolutizált jelen nézőpontjából katasztrofaként megítélt vég gondolatának, a lezáruló, befejeződő történelem víziójának szemantikai tartalmaival telítődik. Ebben a vonatkozásban a kísértetjárás “minden hegemónia struktúrájának része” � Derrida: Marx-kísértetei. 47., mivel a hegemónia igyekszik kísértetszerűvé, félelmetessé és üldözötté tenni minden olyan gondolatot, amely ráébresztheti átmenetiségére, történetiségére, múlandóságára azáltal, hogy megpróbálja dekonstruálni a jelenbe ágyazott örökkévalóságát. Egy fogalom fantomtestébe költözve a marxi kommunizmus gondolat - ami a maga valójában távollevő mindenféle lezárulás, beteljesülés, kitűzött cél vagy végpont jelentésbeni konnotációjától - ily módon a messianizmus jegyeit ölti magára, egy eljövendő történelmi végkifejlet víziójává és ennek a bekövetkezésére irányuló várakozás eszmei motivációjává válik.
A Derrida által megrajzolt Marx nemcsak annak van tudatában, hogy a kommunizmus fogalmában a meghaladott történelemfelfogás szelleme kísért, hanem azt is érzékeli, hogy - bár egy tőről fakad - de egészen más jellegű ez a kísértés a kommunizmus ellenfeleinek és híveinek esetében. Az árnyalatokra is kiterjedő finom elemzés azt is kimutatja hogy ezen az alapon Marx egy pillanatra hasonlóvá válik az ellenfeleihez, s úgy tűnik, hogy éppen a kommunizmus európai ellenségeivel esküszik össze a kommunizmus kísértetétől való megszabadulás érdekében. De ugyanabban a pillanatban Marx már tőlük különbözővé is válik, maradéktalanul mássá lesz, mivel számára mást jelent ama kísértet, és másmilyennek mutatkozik meg a tőle való megszabadulás útja is.
Ezen a ponton a derridai Marx-képben a hívő Marxra helyeződik a hangsúly. A kísértésnek engedő humanista Marx engedményeit annak a politikus Marxnak a hite fogja ellensúlyozni, aki a kísértetektől való megszabadulás eszközét nem az ellenmágia, a bűvölés és ráolvasás alkalmazásában látja, hanem a ténylegesség érvényesítésében. Elméleti síkon mindvégig hisz abban, hogy a következetesen végigvitt kritikai elemzés elvezethet egy olyan fogalomalkotáshoz, amely az újszerű gondolat adekvát és tényleges testetöltéseként elűzi a fantomfogalmakat. Gyakorlati téren meg van győződve arról, “hogy a fantom és a ténylegesség közötti határt (...) egy megvalósulás, azaz egy forradalom küzdi le.”� Uo. 48. Derrida éppen ebben a hitszerű viszonyulásban véli tetten érni a filozófiai gondolkodásnak és a politikai cselekvésnek egyaránt elkötelezett Marx gondolkodói alkatának, emberi személyiségének belső, mélyen fekvő és feloldhatatlan ellentmondásosságát, nyomon követve az elemzés során azt a folyamatot amelyben Marx gondolkodásmódja és kritikusi, forradalmár alkata az általa dekonstruálni kívánt hagyomány csapdájába kerül. A hitszerű viszonyulás az áthidaló megoldás helyett egy, Marx számára is belátható, de kikerülhetetlen paradoxonhoz vezet. Ugyanis mind a fogalomalkotás eljárásai, szabályai - elméleti téren -, mind pedig a forradalmi megvalósulás normái - gyakorlati téren - annak a metafizikai hagyománynak a szellemében formálódnak, amelynek a kritikai lebontására és meghaladására törekszik a marxi program mind elméleti, mind pedig gyakorlati vonatkozásban. Ennek köszönhetően az újszerűnek ígérkező fogalomalkotásba visszalopakodik a hagyományos metafizikai fogalmak kísértő szelleme, s ily módon az nem az élő gondolat kifejeződése lesz, mint ahogy a forradalmi megvalósulás is önnön kudarcába fullad, mivel visszalopakodik benne a hagyományos metafizikai szemléleten alapuló történetiség történelmietlenségének a szelleme, amelynek jegyében önnön tételezett totalitását igyekszik megfogalmazni és elérni, ami “minden szabad történeti és nyelvi játék kiirtásához vezet”.� Orbán Jolán. 119. Így a forradalmi gyakorlat, a társadalmi átalakítás nem a kommunizmus élő gondolatának a megvalósulása lesz, hiszen ennek eleve határt szab a megvalósulás ténye, mivel életrekelti a végnek és a történelmietlenségnek mindazokat a kísérteteit, amelyeknek az egyszersmindenkorra való elűzésére hivatott lenne. Ebben rejlik minden olyan fogalomalkotásnak és forradalmi megvalósulásnak az “episztemikus-hisztorikus önellentmondása”� Uo. amely megmarad a kritika - bármennyire is radikálisnak ígérkezzék az - hagyományos (szintén a metafizikai hagyományra támaszkodó,) szemléleti keretei között, s nem halad tovább a végigvitt dekonstrukció irányába.

 A kísértetekkel hadakozó Marx

A derridai dekonstruktivista megközelítés a kísértetekkel hadakozó tudós Marx alakját is körüljárja. Az elemzés során - főleg Marx Stirner-kritikájára és a marxi csereérték-koncepcióra összpontosítva - a Derrida által megrajzolt Marx-kép két, egymást kiegészítő eleme bontakozik ki.
Marxnak A német ideológiában megfogalmazódó Stirner-kritikájában Derrida Marx és Stirner szembeötlő közös vonásaira hívja fel a figyelmet. Mindkettőjükben közös vonásnak tűnik “a fantomszerű kritikája”.� Derrida: Marx-kísértetei. 140. Mindketten abban reménykednek, hogy a következetes, radikális kritika végezni fog a visszajáró kísértetekkel. Akkor - teszi fel a kérdést Derrida - mégis miért viszonyul Marx olyan kitartó, éles iróniával, sokszor maró gúnnyal Stirnerhez. Derrida hipotézise szerint Marx Stirner elleni makacs hajszáját a félelem motiválja. A derridai dekonstrukció itt új észrevételekkel gazdagítja az eddigi Marx-képet, új jelentésrétegeket tár fel. A saját elméleti koncepciója talaján magabiztosan álló, mások koncepciójának kritikai szétzúzásában jeleskedő Marx. Marx felismeri, hogy az aki folytonosan kísértetekkel hadakozik, maga is a kísértetek megszállottjává válik. A hadakozás a maga módján mindig is ambivalens viszonyulást jelent amelyben a két fél kölcsönösen egymás életének a részesévé is válik, s a győztes fél egyszersmind legyőzötté is lesz a küzdelemben. A kísértetjárás fenomenológiájához az is hozzátartozik tehát, hogy éppen a kísértetek elüldözésére vállalkozó gondolkodó gondolataiban és szövegeiben térnek vissza az elűzött kísértetek. Így ez a felismerés másik oldalon arra derít fényt, hogy maga a kísértetekkel hadakozó Stirner hogyan teremti újra a gondolkodásában a kísérteteket. És ez nemcsak Stirnerre, hanem Stirnerrel, mint a saját fantomjával hadakozó Marxra is érvényes. Ennélfogva a Stirnerrel való hadakozás figyelmes szemrevétele Derrida számára jó alkalom arra, hogy egyúttal leleplezze a Marx fejében előtolakodó fantomokat, ezáltal érzékeltetve Marx személyiségének egy rejtett vonását: megszállottságát, és hadakozását a saját fantomjaival. Marx ugyanis - akárcsak a maga módján Stirner - a probléma “megszállottja”. A probléma pedig “egyszerre kérdés, feladat, program és harci pajzs”,� Uo. 151. amely integrálttá, egyenirányítottá teszi a folytonos szétszóródásban levő gondolkodást és olyan fogalmi keretek közé kényszeríti, amelyek kiiktatják a gondolkodás szabad játékát. A problémacentrikus gondolkodás nem szabadulhat a kérdésektől és a fogalmaktól, s ezek feltevésében és megragadásában viszont ott kísért egy egész metafizikai hagyomány, amelytől a kérdésfeltevő és fogalomalkotó nem szabadulhat. Ez Stirnerben és Marxban közös. Ily módon mindketten egy “paradox hajszának”� Uo. 152. válnak résztvevőivé, amelyben Marx Stirnert hajszolva, önmagát hajszolja, s Stirner fantomjainak a felismerése a saját elkerülhetetlen kísértetiességének felismerésével járó félelemmel tölti el. “Marx és Szent Max egyaránt a platóni tradíció örökösei” � Uo. 160., s ettől Marx - bármennyire is radikálissá szeretné tenni a kritikát - végeredményben nem képes elszakadni. Ebben az értelmezésben Marx tudósi személyisége az önmagával is folytonos küzdelemben álló értelmiségi kritikusi alkat példájává válik, aki a hagyomány kényszerítő szemléletmódjával és fogalomrendszerével folytatott csatát a hagyomány talajáról próbálja megvívni, s a hagyomány erőteréből, szorításából nem képes kiszabadulni. Egy olyan európai gondolkodási hagyománnyal akar szembefordulni, amelynek ő is részese, amelynek erőterében az ő gondolkodása is formálódott. Kritikájában, radikalizmusában elmegy addig, amíg e hagyomány keretei között el lehet menni, eljut a hagyománynak a dekonstrukció lehetőségeit megnyitó peremvidékéig, de ott visszaretten. A fogalmi gondolkodáshoz, a logikai struktúrákhoz, a koherens összefüggésekhez és módszertani szabályokhoz szokott gondolkodói alkat számára nincs tovább út, az ijesztő üresség, vagy az örvénylő káosz tátong a hagyomány peremén. Derrida ebben az értelemben Marx esetét példaszerűnek tekinti, aki arra figyelmeztet, hogy “félnünk kell attól, hogy magunktól féljünk”. � Uo. 126. De azt is észreveszi, hogy Marx gondolkodói alkata ugyanakkor elmozdulóban is van a hagyomány peremén. Már nem képvisel egy szilárd értelmiségi típust, hanem sokkal inkább és egyre erőteljesebben jeleníti meg magában annak a szemlélődő, kontemplatív értelmiségi típusnak a kritikáját és bukását, aki úgy véli magáról, hogy az egyetemes tudás birtokában van és nem hisz a kísértetekben.� Vö. uo. 21. Marx kísértetüldözése nem a hitetlen, hanem a fantomokban hívő ember hadakozása, aki viszont átmentette még magába ama értelmiségi alkatból azt a hitet, hogy a kísérteteket a tudomány által le lehet leplezni, s akkor megszűnnek létezni az ember számára. Marxszal tehát elmozdul valami. Bár Marx nem viszi végig a kritikai szelleméből kínálkozó dekonstrukciós törekvéseket, mégis általa beindul a dekonstrukció. A kultúrában elindul egy visszafordíthatatlan folyamat. E tekintetben Derrida a maga nézőpontjából joggal véli úgy, hogy az a radikalizálódás, amelyet a marxi gondolkodás szelleme hozott magával, előkészítette a dekonstrukció terepét, s hogy “ a dekonstrukció elgondolhatatlan lett volna egy premarxista térben”.� Uo. 105. 
Derrida értelmezése szerint a jelzett hagyományos értelmiségi mentalitásból mentődik át Marx tudományos hipotéziseibe az az elgondolás is, hogy a “kísértet végső megtestesülése, reális jelenvalósága a kísértetszerű végét” jelenti. � Uo. 113. Marx úgy véli, hogy véget lehet vetni a kísértetiességnek. Ennek érdekében tudományos elemzéssel igyekszik alátámasztani a forradalom szükségességét. Ebben a törekvésében a tudós Marx a humanista Marx hipotézisére támaszkodik. Abból indul ki, hogy amennyiben az eddigi történelem az ismétlődések sorozata, s a jelen a “múlt szellemeinek”� Uo. 121. örökségét viseli magán, a jelenlegi társadalmi valóság a legkísértetiesebb az összes eddigiek közül. Ez derül ki az áruformának, a csereértéknek, a társadalmi viszonyok eldologiasodásának a tudományos elemzéséből is. Az elemzés során a marxi fogalmak a “kísértetjárás összefüggéseire épülnek”� Uo. 161. Kimutatja, hogy az árutermelő társadalom viszonyrendszere fantomvilágként épül fel. Az egész marxi fogalomelemzést Derrida kísértetek színpadi játékaként mutatja be, amely bővelkedik teátrális fordulatokban. Mindazt, amit a kritika tárgyává tett Stirnernél most Marx maga építi fel, azért, hogy bebizonyítsa: ott ahol mások (a polgári közgazdászok) biztosnak vélt fogalmakba próbálnak kapaszkodni, valójában fantomok munkálkodnak. Ennélfogva az árutermelő tőkés társadalom a leginkább megérett arra, hogy kísértetiessége lelepleződjék és a kísértetek végső megtestesüléseként megszűnjön létezni. Marx szeretné elhinni és másokkal is elhitetni, hogy az egész fantomjárás a piacgazdaság effektusa, s csupán az árutermelésen alapuló társadalmakra korlátozható. Ebben az elgondolásban kéz a kézben jár együtt a tudós Marx episztémikus hite - miszerint ha fogalmilag sikerül megragadnia és jelenvalóvá tennie a kísérteteket, akkor azok el fognak tűnni a tudatból -, és a politikus Marx forradalmi hite, amely szerint a forradalom megvalósulása egyszersmindenkorra fel fogja számolni a kísértetek társadalmát. A fantomfogalmak helyébe a megismerést szolgáló igazi fogalmak, a fantom társadalmi alakulat helyébe az igazi emberi társadalom, a kommunizmus fog lépni. Közben Marx nem számol azzal, hogy az új fogalmak is fogalmakként viselkednek, s a kommunizmus is egy újabb társadalmi alakulatként fog értelmeződni a követői tudatában, amelyhez a hagyományos onto-teológiai szemléletmódban mélyen bennegyökerező hitbéli út vezet. Ennélfogva az az egész tudományos érvrendszer a hit megalapozását és megerősítését szolgálja. 
És ezen a ponton bezárul a kör. A hagyomány pereméről visszapattanó marxi gondolat megadja magát a kísértésnek. A kísértetek Marx fejébe költöznek. Beigazolódni látszik az a feltevés, hogy Marx “talán mindenkinél inkább a fejében hordozta a lídérceket”.� Uo. 117. 
Mit jelent ez lényegében? Derrida értelmezésében az egész marxi koncepció, annak minden gyakorlati-forradalmi következményével egyetemben egy szemléletmód kritikája. Annak a szemléletmódnak a kritikája, amely a maga egészében európai hagyománynak, európai paradigmának nevezhető, s amely akként működik a gondolatok és a cselekvések körkörös mozgásában, hogy folytonosan visszafordítja önmagába a belőle kiinduló megújítási törekvéseket. Ennek a paradigmának az alapját egy olyan szigorú fogalom- és szabályrendszer, egy olyan megbonthatatlan koherenciájú ontológia és logika képezi, amelynek talaján bármely megújulási folyamat fantomizációhoz vezet. Ezt maga Marx is tudja. Kritikája elsősorban “annak a kritikája, ami a fejben történik”� Uo. 184., vagyis a paradigma egészének, módszertani és ontológiai alapjainak a bírálata kíván lenni. Azonban Marx maga is, egész felfogásával, a paradigmán belül áll. Szándékai szerint egy dekonstruktivista beállítódás érvényesítőjeként lép fel, miközben kritikája egy dekonstrukció előtti ontológián alapul. Marx dekonstruktivista programja a XI. Feuerbach-tézisben is világosan megfogalmazódik: A filozófusok a világot csak különféleképpen értelmezték; de a feladat az, hogy megváltoztassuk”.� Karl Marx: Tézisek Feuerbachról. In. Marx-Engels: Válogatott művek. II.kötet. 367. Mégis e dekonstruktívista program gondolati tartalmát, - a világ elmozdítása, kimozdítása, mozgásba hozása -, egy olyan világértelmező, kontemplatív értelmiségi mentalitás gondolkodási stratégiájának megfelelően tűzi ki célként, megvalósítandó feladatként, amelyet a kijelentés első felében bírál, a második felében meghaladni igyekszik, s amelyen a problémát feladatként kezelő, tehát bármely szabad elmozdulást egy meghatározott cél irányába terelő és neki alárendelő, s ily módon végső fokon meghiúsító gyakorlat is alapul. “Marx tudja ezt - írja Derrida -, és úgy tesz, mint aki nem akarja tudomásul venni.”� Derrida: Marx-kísértetei. 185. Miért? 
A Derrida által megrajzolt Marx-kép ezen a ponton válik igazán drámaivá. Marx önmagával szemben is következetesen alkalmazott koncepciójából már csak egy lépés marad hátra: Nem térhet ki önmaga elől, saját gondolkodásmódjában is szembesülnie kell a kísértetekkel. Marx átéli, és átlátja a peremlét, a paradigma peremén imbolygó lét teljes ellentmondásosságát. Egyrészt kimutatja az egész hagyományos fogalomrendszer és gondolkodásmód kísértetiességét, másrészt egy olyan ontológia talaján teszi ezt, amely szabály- és fogalomrendszerével folytonosan jelenlevővé változtatja a kísérteteket. Így Marx alapvető létélményévé válik az önmagához képest folytonos elmozdulásban levés, az önmagával való nem-azonosság a paradigma peremén, ahol a mindenkori ittlétét egy folytonos eltávolodásként éli meg a vágy és az ígéret dimenzióiban. Ez a létélmény nyilatkozik meg annak a kijelentésének a mélyebb értelmében, hogy: “Az az egy bizonyos, hogy nem vagyok marxista”.� Vö. uo. 44. 
Eközben a marxista hagyományba beépülő Marx maga is fantomizálódik.

A kísértő Marx

Derrida nézőpontjából tekintve Marx szemléletmódjának, koncepciójának dekonstruktív beállítottsága a marxista hagyományban megjelenítődő személyiségét, és a róla való utólagos képalkotásokat is folyamatosan dekonstruálja. Marx személyisége folytonos elmozdulásban, eltolódásban van a tényleges prezenciából a nem-prezencia irányába. A későbbi követői, vagy hívei számára megragadható, önazonosságától el-különböződő nem-azonosságok irányában tolódik el. Megjelenéseiben mindinkább jelen nem lévő jelenlévőként mutatkozik meg, valós élő személyiség helyett fantom alakzatokban kísért. Miért ez a kísértetiesség?
Nemcsak arról van szó, hogy Marx koncepciójának belső ellentmondásossága a róla alkotott képeket is megosztja. Derrida arra is ráirányítja a figyelmet, hogy Marx írásainak jelentéstartalma, szövegeinek nyelvezete is többrétegű. Így az igazi Marx a maga élő, teljes valóságában fogalmilag megragadhatatlanná válik, mert lehetséges értelmezéseiben a fogalmilag identifikálható önmagától egyszersmind folytonosan el-különböződő mozgásban is van. Ennélfogva minden rá irányuló nézőpont, sajátos megközelítésmód csak egyoldalúvá és kísértetiesen megfoghatatlanná teheti azt a képet, amely Marx “érzékfeletti érzékisége”� Uo. 16.-ként jelenik meg. Hol humanistaként, hol politikusként, hol tudósként vagy filozófusként mutatkozik meg a különböző értelmezésekben, vagyis éppen egyik vagy másik ottléteként abban a fantomtestben, melyben éppen valamilyen sajátos nézőpontból megragadják, miközben igazi valója e fantomtestek közöttiségeinek fogalmi megfoghatatlanságában halad tova. Marx humanista, politikusi, tudományos beszédmódjai, amelyek magánál Marxnál is elkülönülnek, egy redukálhatatlan heterogenitás és belső lefordíthatatlanság hordozói. Ezzel magyarázható Derrida szerint, hogy a marxizmus szelleméből, Marx kísérteteiből manapság is “több mint egy van”.� Uo. 95. 
Abban a tényben, hogy Marx még ma sem több puszta kísértetnél, Derrida annak a jelét látja, hogy lényegében ugyanaz a kísérteteket kitermelő és kísértetekkel hadakozó társadalmi-kulturális közeg működik ma is, mint Marx korában. Mindazok akik manapság Marx kísérteteit üldözik, vagy bűvölik, akik Marx egyik alakját, például a tudós, közgazdász vagy filozófus Marxot szeretnék előtérbe helyezni egy másik alakjával, például a politikus Marxszal szemben, valójában a marxizmus igazi szellemét, a marxi kritika elvét szeretnék elleplezni. Ezáltal éppen azt az erőforrást szeretnék hatástalanítani, amely a marxi koncepció el-különböződésben, szétszóródásban levő jelentéselemeit mindmáig egységben tartja, s amely “ma nélkülözhetetlenebb, mint valaha”.� Uo. 78. “Továbbra is ihletet meríteni a marxizmus egy bizonyos szelleméből - írja Derrida - annyi, mint hűnek lenni ahhoz, aki a marxizmusból elvileg és mindenekelőtt radikális kritikát csinált, azaz egy önkritikára kész eljárást.” �� Uo. 98. Marx kísérteteinek a továbbélése és a velük való hadakozás Derrida számára azt bizonyítja, hogy a jelenkori társadalomban és kultúrában is még mindig jelen vannak mindazok az onto-teológiai tartalmak, amelyek a marxi dekonstrukció sikerét is meghiúsították, s amelyek dekonstruálása ma is éppoly aktuálisnak bizonyul, mint Marx korában. Ez a dekonstrukció szükségképpen kiterjedne egyúttal a marxista ontológiára is, egy olyan kiteljesített dekonstrukcióként, amely “nem csupán a marxista korpusz egy elméleti-spekulatív rétegére irányul, hanem mindarra, ami ezt a világ munkásmozgalmának apparátusai és stratégiái legkonkrétabb története szerint tagolja”.�� Uo. 
Marx kísértetei az átfogó, teljes és következetesen végigvitt dekonstrukció szükségességére figyelmeztetnek.
 Kiss Endre
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Jacques Derrida Marx-kísérlete egyike a kilencvenes évek eddigi meghatározó filozófiai műveinek. Esetében meghatározó az is, hogy az éppen többek között Derrida műhelyében legintenzívebben kidolgozott, napjainkra már többé-kevésbé önálló kontúrokat öltő "posztmodern" gondolkodás a közvetlen és aktuális politizálás terepére lép, még akkor is, ha természetesen és a dolog jellegének tökéletesen megfelelően ez a politizálás túlnyomórészt a politikai teória gyakorlásának formájában történik is. Jacques Derrida Marx-műve még eredeti célkitűzéseitől is függetlenül, elmélyült és önálló elemzésekre is érdemes darabja a POSZTMODERN és a POLITIKA mindmáig alig kutatott vagy felismert, napjainkban újra alakuló és rendeződő kapcsolatrendszerének. 
A posztmodern és a politika ELSŐ nagy kapcsolata a meghatározó posztmodern gondolkodók "eredeti" politikai gondolkodásának, s ami ennél is fontosabb talán, politikai kötődéseinek kérdése. E kérdésnek nemcsak az adja és adta a relevanciáját, hogy a posztmodern gondolkodás egy világméretű, szűkebben politikai konfrontáció UTÁN (a hatvanas évek vége, hetvenes évek első fele után) kezdte meg erőteljes felemelkedését, de az is, hogy e gondolkodás dekonstruktiv-destruktiv beállítódása ha nem is közvetlenül és tételesen, de nyomban a politika területén is éreztette a maga következményeit, mégpedig elsősorban azon a szálon, hogy maga ez a dekonstrukció, akár akarva, akár akaratlanul, a politikai irányok intellektuális dekonstrukciójában is megjelent. Innen adódott a hetvenes évek végének filozófiai diszkussziójában jól kitapintható bizonytalanság és tájékozódás, hogy vajon a posztmodern gondolkodás nem eleve "jobb"- vagy "baloldali" irányzat-e. Napjaink irányából visszapillantva a baloldali gondolkodás lassú hanyatlásának folyamatában a posztmodern gondolkodás inkább "jobboldali" tendenciáju dekonstruktivitásnak tűnt, jóllehet a posztmodern akkor még sok más néven is számontartott képviselői ezen elterjedt felfogással éppen ellenkezően, valójában a baloldal vidékeiről indultak. Mindenesetre érvényben van mind a mai napig az a mind teoretikus, mind gyakorlati szempontokból igen intenzív érzékelés és tapasztalat, hogy a sajátosan posztmodernnek érzékelt gondolkodás sem a hagyományosan "jobboldali", sem pedig a hagyományosan "baloldali" gondolkodási szerkezeteknek nem felel meg, arról nem is beszélve, hogy az elmúlt lassan már két évtized éppen ezen nehezen definiálható posztmodern gondolkodás sikerét és a jól definiálható hagyományos "jobboldali" és "baloldali" gondolkodás hanyatlását hozta magával. Nyilvánvalónak tűnik ezek után, hogy Jacques Derrida Marx-műve a posztmodern gondolkodáson belül explicit politikai irányultsága miatt erős kivételnek tűnik. 
A posztmodern gondolkodás politikai gyökérzetének kérdése azonban korántsem az egyetlen lényeges perspektíva posztmodern és politika komplex viszonylatrendszerében. Ugyanolyan legitim kérdés a mai aktuális politika számos elemének lehetségesen "posztmodern" karaktere, de legalább ugyanilyen fontos napjaink társadalmának önmagában nem politikai, a politika számára azonban már eredendően és adottságszerűen meghatározó "posztmodern" tulajdonsága. Anélkül, hogy akár az első, akár a második lehetőségre a megfelelő részletességgel ki tudnánk térni, példaképpen említjük az aktuális politika közvetlenül "posztmodern" elemei között a "virtuális világok" komputerszimulációinak alapján instrumentalizált "Öböl”-háborút vagy éppen Clinton másodjára is megválasztott amerikai elnök személyiségének számos "posztmodern"-nek tekinthető vonását (azzal együtt természetesen, AHOGYAN ezeket a posztmodern vonásokat az amerikai társadalom elfogadja), amely példákkal a "társadalmi valóság"-nak a politika számára releváns, önmagában azonban nem közvetlenül politikai posztmodern elemei közül a mindennapi tudat megfelelő új, posztmodern sajátosságaira is utalnánk (1). Aligha kétséges, hogy Jacques Derrida Marx-könyve posztmodern és politika most ismertetett összefüggései szempontjából is igen fontos dokumentum. E könyv mindenesetre a posztmodern gondolkodás eddigi egyik legintenzívebb és legfeltűnőbb KÖZVETLEN politikai intervenciója, olyan szellemi-politikai gesztus, amelynek teljes értelmezésére csak e tanulmány végén tehetünk kísérletet.
A közvetlen politikai intervenció tényét húzza alá Derrida nyelvi-retorikai stratégiájának elemzése is. Jóllehet a posztmodern interdiszkurzivitás számos nyelvi-stratégiai konkretizáció lehetőségét nyitja meg filozófiai polémiája számára, Derrida ebben az esetben szinte meghökkentően egyszerű és hagyományait tekintve könnyen felismerhető (és semmiféleképpen nem tipikusan "posztmodern") megoldást választ, mégpedig az ifjuhegeliánus vitairat-irodalom műfajának felelevenítését. Mint e vitairat-irodalom kutatói, őszinte tisztelői és hívei, e választásnak alapvetően örülnünk kellene. Örömünket erőteljesen csökkenti azonban e vitairat-hagyomány és a derrida-i "discours" egymásravonatkoztatásának valóságos eredménye. Mint a későbbiekből valamivel részletesebben is ki fog derülni, e vitairat-hagyomány lehetővé teszi használójának a diszkusszió széles anyagból vett argumentációját, az egyes érvek pozitív verifikációval való ellátását, illetve kiépítését, ebből a szempontból feltétlenül erőteljesen módosítja is az eredeti posztmodern nyelvi és retorikai stratégiák igen korlátozott lehetőségeit a tárgyi és tudományosnak tekinthető mozzanatok integrálására. A másik oldalról nézve azonban ugyanolyan egyértelmű, hogy az ifjuhegeliánus vitairat-hagyomány távolról sem éri el a valódi tárgyi-szcientikus argumentációs stratégiák egzaktságának és értékmentességének szintjét és lehetőségeit, bőségesen helyet ad szenvedélyeknek és indulatoknak, érték- és izlésítéleteknek, a gyűlölet- és az előnybenrészesítés mozzanatainak. Mindennek természetesen eltérő jelentősége van e nyelvi- és argumentációs stratégiák eredeti és mai közegében. Az eredeti közegben ugyanis a vitákban mindenki a közös hegeliánus nyelvet beszélte, amelyen, mint közös bázison állva, az európai társadalom lehetséges fejlődésének végső kérdéseit az azoknak megfelelő indulatokkal és szenvedélyekkel vitatták meg. Világos azonban, hogy 1989-nek, a marxizmus és a posztszovjet-, illetve posztindusztriális világ viszonyának, a komplex összefüggések megvitatásának már nem feleltethető meg problémamentesen az ifjuhegeliánus nyelvi és retorikai hagyomány (amit egyébként Marx maga is számos művében használt).
A MARX KÍSÉRTETEI, most már úgy is mint a posztmodern gondolkodás mindmáig egyik leglényegesebb és legegyértelműbb politikai intervenciója, alapvetően két stratégiai célt szolgál. Nem csupán az egyes célok konkrét meghatározásai érdemesek azonban kezdettől fogva figyelmünkre, de már a célok világos és egyértelmű artikulálásának ténye is. A célok világos kitűzése a "politikai intervenció"-ban ugyanis eklatáns módon TÉR EL a "pluralista", "interdiszkurziv", "önkényes", "tetszőleges", mindenképpen azonban a nyílt és egyértelmű állásfoglalásoktól MINDEN összefüggésben (azaz nem csak a politika összefüggéseiben) húzódozó, definíciószerűen "posztmodern" attitűdtől! Jacques Derrida politikai intervenciójának stratégiai célkitűzéseiben nyoma sincs annak a megszokott "oszcilláció"-nak, többrétegűségnek és gyakorlatilag elvi szintre emelt sokértelműségnek, amellyel AMÚGY a posztmodernet kell és illik definiálni, és amit mondjuk az esztétikában
EGY végső értelmezés lehetőségét elvi szinten kétségbevonó értelmezési stratégiák puszta léte jelent! A politikai intervenció e posztmodern stratégiája szellemiségében tehát minden, csak nem definíció szerint posztmodern (2). 
A posztmodern politikai intervenció ELSŐ világosan érzékelhető célja egy új intencionális viszony kialakítása Marx-hoz és ezzel a marxizmushoz. Minden posztmodern "sokrétűség", "intertextualitás" vagy "pluralitás" irónikus megcsúfolása az az egyértelműség, amivel Derrida ezt az első szándékát az ifjuhegeliánus filozófiai vitairatok központi témáján, a sokszoros hivatkozások kiindulópontjának és horizontjának tekintett Hamlet-elemzésen keresztül megvalósítja. Ez az első szándék az egykori és jelenlegi baloldali értelmiség hamleti szerepének középpontba állítása. A hamleti szerep minden jel szerint maradéktalanul képes a kérdésfeltevés fókuszaként megjelenni, mindenesetre a magunk részéről nem találtuk semmi nyomát annak, hogy egyáltalán létezne a derrida-i kérdésfeltevésnek olyan eleme, ami ne lenne maradéktalanul integrálható Hamlet e meghatározó középponti szerepébe. A maradéktalan integráció ténye egyáltalán nem jelenti azt, hogy az egykori és jelenlegi baloldali értelmiségnek szánt hamleti szerep egydimenziós vagy másként szimpla elemekből tevődött volna össze. A derrida-i komplexitás valóban megfelel a hamleti komplexitásnak, ami az attitűd legtöbb összetevőjét illeti. Ennek az attitűdnek megvannak a maga racionális és az emocionális komponensei, egyben ragyogóan sikerülő pszichológiai játék és magatartásminta is, ami az erkölcsi hűség és az állandó intellektuális keresés elemeit egyesíti egy értékektől mentes világban egy olyan helyzetben, amikor sem a baloldali értelmiség, sem Hamlet nem ismeri a maguk konkrétságában a közvetlen továbblépés lehetőségeit és utjait. Komplex és erős, sokszoros kötést ajánl tehát Derrida, amelynek egyes részletei nemcsak kiválóan működnek egy ifjuhegeliánus felfogású vitairat hivatkozásainak horizontjául, de egységes és jól követhető, ráadásul az erkölcsi levertség vagy éppen defenzíva attitűdje helyett a hamleti-shakespeare-i nagyságrendű erkölcsi magasabbrendűség beállítódását is megalapozzák. 
A hamleti ajánlással szemben azonban egy nagyon lényeges ponton komoly fenntartásainkat kell bejelentenünk. S ez a pont az, ami Derrida Fukuyama-kritikájában nyeri el a maga végső formáját, s amit egyelőre úgy tudnánk csak kifejezni, hogy e kitűnő és komplex magatartás-ajánlásból hiányzik a jelen, a társadalom, a világpolitika elemzése. Derrida lefegyverzően őszintének és szerénynek tűnik mindaddig, amíg azt hangsúlyozza, hogy NEM ISMER MEGOLDÁSOKAT a jelen problémáira. Nyilván hallgatólagosan azt előfeltételezi, hogy ilyen megoldásai másoknak (így az általa e műben később bírált Fukuyamának) sincsenek, sőt, nem is lehetnek. Akár vannak azonban másoknak megoldásai vagy magyarázatai, akár nincsenek, a hamleti attitűd a jelen baloldali értelmiségi attitűdje számára való ajánlásaként ezen a ponton siklik félre. Egy dán trónörökös hü maradhat atyja szelleméhez anélkül is, hogy pontosan meg tudná fogalmazni a dán jelent a középkori globalizáció összefüggésében, egy mai baloldali értelmiségi nem léphet sokrétű viszonylatra Marx "kísérteteivel" úgy, hogy ahhoz ragaszkodjon, hogy Marx-nak kritikája bizonyos elemeiben igaza volt, de mindezt ne állítsa bele a jelen egy tárgyilag megalapozott elemzésének és értékelésének összefüggésébe. Derrida erre akarja rávenni követőit. Mintha lehetséges lenne Marx kritikai szellemeit ápolni a jelenre vonatkozó egzakt elméleti tudás nélkül, mintha Marx maga - ha már itt tartunk - ne tartozott volna saját korának legkiválóbb teoretikusai közé.
Mindez pontosan konkretizálódik a posztmodern gondolkodás e nyílt politikai intervenciójának MÁSODIK számú stratégiai célja esetén, mégpedig a Fukuyama-kritika formájában. Ez akkor is így van, ha egyáltalán nem vagyunk meggyőződve arról, hogy Derrida örülne annak, ha áttetszővé és világossá válna az olvasó előtt szuggesztív és komplex Hamlet-ajánlásának ez a közvetlen megfelelése a MARX KISÉRTETEInek Fukuyama-kritikájával. MIVEL Derrida nem tekinti a jelen baloldali értelmisége hamleti magatartásánál nélkülözhetetlen feltételnek a jelen egzakt elemzését, Fukuyama "történelem vége"-teóriáját választja ki annak demonstrációjára, hogy voltaképpen NEM IS LÉTEZIK a jelen elméletének valamelyest is számottevő kísérlete. Derrida nem vállalja a jelen elemzését (arról nem is beszélve most, hogy - mint erre dolgozatunk zárásaként térünk majd ki - az általa elterjesztett dekonstruktív gondolkodás amúgy is megtette már a magáét egy konstruktív elemzés megszületésének megakadályozására, egy ilyen kísérlet szellemi értékének és rangjának előzetes relativizálására és neutralizálására), ami különösen is érzékeny hiányként jelentkezik éppen Marx esetében, ezért Fukuyama falszifikálása tudományos "érdeke". Jürgen Habermas fogalmát kölcsönvéve ("megismerési érdek"), azt nyomban legszívesebben módosítanánk is, hiszen Jacques Derrida érdeke nem a "megismerés", hanem a "meg-nem-ismerés" érdeke, s ez a megfordítás a posztmodern gondolkodás tudományhoz való viszonyának nem egy fő perspektíváját kimerítően is jellemezhetné. Hűnek kell tehát maradnia a baloldali értelmiségnek a marxizmus kísérteteihez, de nem szabad Dánia viszonyait (ahol talán valami tényleg "bűzlik") a NAP VILÁGÁNÁL is szemügyre vennie, sőt, minden ilyen törekvés burkoltan a kísértetekhez való hűség megsértésének tűnik. A kisértetnek lehet, hogy még mindig igaza van, de mindez nem lehet diszkurziv viszony tárgya és része, inkább - mint erre Derrida minden módon konkrétan is kitér - az ellenfelek és ellenségek "létező" félelméből következtet saját még feltehetően működő igazságaira. Növeli ennek a stratégiának (a második számú kérdésfeltevésről van szó) a problematikus mivoltát, hogy Derrida Fukuyamát Marx kritikusának, magátólértetődően, igaztalan kritikusának állítja be, s ezért a szellemiek terén Fukuyamának jut a kísértetvilág szereposztásának megfelelően a bitorló "nagybáty" szerepe, akit Arany János fordításában csak mint "vérnősző barmot" ismerhetett meg a művelt magyar közönség.
Mielőtt azonban e Fukuyama-kritika legfontosabb elemeit elemezhetnénk, kell néhány megjegyzést tennünk magáról Fukuyamáról, hiszen már Derrida első hallgatólagos tétele (Fukuyama mint Marx kritikusa) sem felel meg a valóságnak. Francis Fukuyama jelentőségét az a koncepciója alapozta meg, aminek világhírét is köszönhette, ő volt (akkor ezt még nem lehetett tudni, hogy szinte mind a mai napig) az egyetlen olyan politikai teoretikus, aki az 1989-as változást, a nagy kelet-európai rendszerváltást, vagy ahogy publikusabban nevezik, a kommunizmus összeomlását önálló elméletbe foglalta, azaz teoretikusan meg kívánta érteni. Fő tézise, a "történelem vége", nem saját világnézetének érvényesítése volt, de Gorbacsov "lemondásá"-nak, mint sajátos aktusnak az értelmezése. Ezért már eleve nem is kerül Fukuyama teoretikus érintkezésbe Marx-szal, hiszen a rendszer "lemondásá"-nak elemzését nem egy "marx"-i, de egy hegeli teoréma és szunnyadó tradíció felelevenítésével hozza kapcsolatba, mégpedig a híres "úr-szolga”-problematikával. Fukuyamának ez a hegelizálása egyébként az amerikai diszkusszióban tette majdnem lehetetlenné Fukuyama helyzetét, hiszen az átlag amerikai politológus vagy politikai filozófus valóságos ismeretei Hegelről körülbelül annak felelnek meg, amit mondjuk Magyarországról tudnak. Hegel vagy sem, mindenesetre a nagy világpolitikai döntéshozók inkább megrémültek a Fukuyama-elméletben rejlő lehetséges gyakorlati következményeitől, mintsemhogy annak megfelelően egy offenzív és nemzetközileg átgondolt liberális stratégiával alakították volna a világpolitikát, úgyhogy amikor Derrida támadása megindul, Fukuyama már DE FACTO nem az, aki volt 1989-ben, s mára már nemcsak 1994-es új könyve, a THE TRUST, de minden más jel alapján sem tartozik a világ stratégiai tényezői közé.
Derrida egyben hasonlított a Fukuyama-diszkusszió legtöbb szereplőjéhez, ő sem tanulmányozta koncepcióját elég alaposan, s ezért kritikája a szó szoros értelemben nem tartalmaz lényeges elemeket. Ellenszenvet annál inkább, de Derrida ebben sem áll egyedül. Ne feledjük, Fukuyama egy világtörténelmi fordulónak adott teoretikus magyarázatot, s ezért a vesztesek nem tudták igazán kedvelni (mert az ő vereségüket próbálta értelmezni), a győztesek sem azonosultak vele, hiszen a győzelem (elsősorban a liberalizmus vonatkozásában) beváltandó igények kihívásait jelentette számukra, de azok sem melegedtek fel iránta, akik sem a győzelemben, sem a vereségben nem voltak érdekeltek, hiszen Fukuyama teóriája létük vélt vagy valóságos jelentőségének tevőleges kétségbevonása volt. Derrida két szempontból is érdekelt volt. Egyrészt, s ezt a MARX KÍSÉRTETEI maradéktalanul és egységesen bizonyítja, mint valamilyen értelemben "baloldali" gondolkodó, másrészt pedig, mint az az ünnepelt médiaértelmiség, akit háttérbe szorított Francis Fukuyama 1989-1990-es hatalmas medális sikere (3).
Az elkövetkezőkben Derrida Fukuyama-kritikájának két legfontosabb elemével foglalkozunk. Közös e két legfontosabbnak tekintett elemben, hogy Fukuyamánál azok egy ideológiakritikailag és tudásszociológiailag általánosított LEÍRÓ mozzanatról van szó, olyan deskriptív mozzanatokról azonban, amelyek Derrida kritikájában a marxizmus, a nyugati marxista elmélet és a keleti, létezően szocialista marxizmus polemikus elemeiként jelennek meg. A következőkben nem fogunk különbséget tenni a "keleti" és a "nyugati" marxizmus között, jóllehet egy ilyen különbség számos szempontból és megközelítésből akár még releváns is lehetne. Ennek oka az, hogy mindkét marxizmusra a "maga módján" és a maga gyakorlatában jellemzőek voltak az elemzendő mozzanatok (4).
Az ELSŐ meghatározó mozzanat Derrida Fukuyama-kritikájában tehát a polemikus és a leíró mozzanatok összekeverése. E ponton ismét visszakapcsolhatjuk gondolatmenetünket egy pillanatra az ifjuhegeliánus vitairatirodalom nyelvi és stratégiai tulajdonságaihoz, ahol szinte a műfaj szabályai teszik könnyűvé az átmenetet leírás és értékelő polémia között. Mindezt most kiegészíthetjük egy KONKRÉT elemmel. Derrida nem fogadja el Fukuyama koncepciójának DÖNTŐ argumentációját, ami a nem pártpolitikailag értett liberális értékek világméretű győzelmét tematizálja. Nos, az értékek harcának ábrázolása egyben az a mozzanat is, ami Fukuyamánál a legnagyobb mértékben leíró és Derridánál a legnagyobb mértékben polemikus és egy elfogult, ráadásul illegitim attitűd következménye. A dologban megdöbbentő valójában az, hogy a végső polémikus retorikán kívül Derrida nem is tud az értékek harcáról és annak a hetvenes évektől kezdve növekedő mértékű diadalmas történelmi és világpolitikai utjáról. Annyit természetesen már tudunk attitűdjéről, hogy ezt annál is könnyebben teheti, mert a "keleti" fejlődést nem is követte figyelemmel, jóllehet az értékek harcát, a liberális értékek győzelmét a nyugati hemiszférában is érzékelhette volna (talán azért nem tette ezt, mert el volt foglalva a dekonstrukció programjával és a dekonstrukció valamelyes sikere a nyugati értelmiség soraiban talán elfedte szemei elől a liberális értékek meghatározó és tényleges győzelmét). Anélkül tehát, hogy elmélyülnénk az értékek harca széles problematikájának egyes vetületeibe, elegendő csupán demonstratív gesztussal a történelmi és társadalmi valóságra mutatnunk. Az értékek harca az elmúlt évtizedeknek nemcsak középponti társadalmi folyamata volt, ami a társadalom nyelvétől fogyasztásáig, a tömegkultúrától a divatig, a szellemi áramlatokig, a nemzetközi kapcsolatoktól a múlt megítéléséig AZ EGÉSZ TÁRSADALMAT ÁTHATOTTA, de olyan integráló folyamat is, amiben - sajátos módon DEMOKRATIKUSAN - a szó szoros értelmében az egész társadalom részt vett és amely nélkül sem egy Mihail Gorbacsov, sem pedig egy Németh Miklós attitűdje nem lehetett volna elképzelhető. Nos, Derridánál az "értékek e pozitív harca".
Sokban hasonló ehhez Derrida Fukuyama-kritikája a "thümosz"-problematika esetében is. Itt, a legismertebb Hegel-vonatkozásnál, Derrida egyrészt elbagatellizálja Fukuyama teljesítményét (5), másrészt ismét kitér a Fukuyama alapproblémájával való szembenézés elől, amennyiben sem a nyugati marxista gondolkodás, sem pedig a keleti, létezően szocialista gyakorlat történetében nem talál semmi tragikus mulasztást a "teljesítmény-elv", az elismerését vívott harc ősörök problémájának kezelésében (6).
Derrida eljárása e két meghatározó probléma kezelésében tehát valóban analóg - ami Fukuyama számára az úr-szolga-teória nyomán megnyíló sajátos, komplex és dinamikus történelmi empíria, az ő számára illegitim polémia, ami a "kísértetek" szavára figyelő új baloldali értelmiségi attitűd számára mintegy evidenciaszámba menően elfogadhatatlan. S ez nemcsak a Fukuyamával való ÉRDEMI vita alól való kibúvót teremti meg, de annak a látszatnak tör utat, mintha lehetséges lenne az identitás és az értelmiségi magatartás szintjén létrehozni egy olyan új baloldali magatartásmintát, amelynek ne kellene szembenéznie mind Nyugaton, mind pedig Keleten az olyan jelenségek történetével és jelenével, mint amilyen az "értékek harca" vagy éppen az "elismerésért vívott harc".
A posztmodern gondolkodás ezen politikai intervencióját fő vonalaiban meg tudtuk határozni. Ennek célja egy új, baloldali értelmiségi magatartás, gondolkodás, etika és érzelmi állapot kimunkálása. Mindebben önmagában nincs semmi posztmodern. A szó negatív értelmében "posztmodern" viszont Derrida ajánlásában a diskurziv, a konkrét tárgyi és történeti tartalmakra irányuló megismerési tevékenység elutasítása (7). Olyan "posztmodern" vonás ez azonban, amely sokszorosan hat vissza a politikára, a politikai magatartásra, ebben az esetben a politikai sikertelenségre. Arra a sikertelenségre, amelynek feltárását Derrida mindvégig "sikeresen" kerüli el elemzéseiben. Ezzel dekonstrukciója ebben a konkrét alkalmazásban, e konkrét politikai intervencióban is annak bizonyul, mint ami: átgondolt, teoretikus módszert nélkülöző, inkoherens, végső attitűdjében pedig egyáltalán nem pluralista filozófiai zavarosságnak.

JEGYZETEK

(1)Elsősorban Endre Kiss, "Die Grundprinzipien des modernen Alltagsbewusstseins im Spiegel ihrer Geschichte", PRIMA PHILOSOPHIA, Band 5, Heft 3, 1992. 279-293. - Itt a a "posztmodern" mindennapi tudat viszonylag alapos elemzésére is sor került.
(2)A MARX KÍSÉRTETEInek gyakorlatilag egy stratégiai vagy politikainak tekinthető pontján sem találkozunk valódi "pluralizmussal", "tetszőlegességgel", "interdiskurzivitással" vagy más hasonlóam "relativista" attitűddel. Mindez igen elgondolkodtató a posztmodern "dekonstruktivitás" őszinteségére, vagy hogy Friedrich Nietzsche kedves és aktualitását azóta sem veszítő követelményével fejezzük ki magunkat, "intellektuális tisztességére" nézve.
(3)Derrida teoretikus igényű eszmefuttatásokat alkot a modern médiákról, melyek "hatalma soha nem látott módon megnövekedett, mégpedig, nyilvánvalóan nem véletlenül, pontosan egyidőben a marxista típusú rezsimek bukásával, amihez maguk is hathatósan hozzájárultak...olyan elsajátítási módokkal és olyan sebességgel, ami lényegesen befolyásolta a nyilvánosság fogalmát az úgynevezett liberális demokráciákban..." (MARX KÍSÉRTETEI. Pécs, 1993. 62). Nem maradhat azonban kétség afelől sem, hogy Derrida szemében Fukuyama sikere is eredendően e tömegmédiák tevékenységének eredménye, amit azonban a jeles szerző a továbbiakban nagyvonalúan "megért" ("Jobban tesszük, ha megkérdezzük, hogy ez a könyv (természetesen Fukuyama könyvéről van szó - K.E.) ..miért lett a média kedvence és miért kavart akkora vihart az aggódó Nyugat ideológiai szuperpiacain?" - Uo. 78).
(4)A "keleti" és a "nyugati" marxizmus (neomarxizmus) megkülönböztetése számos összefüggésben lehet értelmes, sőt szükségszerű lépés, az EGÉSZ marxizmus problematikáját, netán a "marxizmus végé"-t szem előtt tartva azonban feltétlenül egy egységes marxizmus-fogalomra kell minden értelmezésnek törekednie, többek között azért, hogy elkerüljük Rudi Dutschke "történetfilozófiai rangú" végeredményét, miszerint "Keleten" elrontották azt, aminek "Nyugaton" győznie kellett volna. Mondanunk sem kell, hogy a "Kelet" ilyen marxista
bűnbakként való feltüntetése Derridától sem áll messze (saját, őt 1950-től kínzó eszkatológikus témái között sorolja fel "mindazt, amit az összes keleti államban uralkodó totális terrorról, a szovjet bürokrácia szociális-gazdasági katasztrófáiról, a múlt sztálinizmusáról és az élő neosztálinizmusról tudtunk", ld. MARX KÍSÉRTETEI, 24). Hallgatólagosan tehát Derrida sem tekinti döntő kritériumnak a "keleti" létező szocializmus
bizonyítványát. Ez önmagában is kihívás a kelet-európai értelmiség számára egy új, baloldali értelmiségi identitás kialakításának összefüggésében, s persze a Fukuyama-elleni attitűdöt is jobban meg tudjuk érteni ebből a perspektívából, hiszen Fukuyama "merészelte" elméleti érvényű ténynek tekinteni a létező szocializmusok "visszavonulásá"-t.
(5)MARX KÍSÉRTETEI, 71-72.
(6)Éppen ellenkezőleg, Fukuyama egész "thümosz"-ra irányuló gondolatmenetét "ellentmondásos"-nak és teoretikusan megalapozatlannak állítja be, s ezzel hü marad mind a "keleti", mind a “nyugati" marxizmus legmélyebb elméleti hagyományához. "Keleten" Heller Ágnes 1969-ben, egy szűkebben szociológiai tematikájú erkölcsfilozófiai tanulmányban mondta ki, hogy a szocializmuson belül is lehetséges konfliktus a szocializmust építő két ember között (a legszélesebb értelemben vett "thymos" értelmében), de "Nyugaton" sem volt jobb a helyzet, ahol a marxista teoretizálás mindvégig egyoldalúan favorizálta a társadalomnak az egyes osztályokra felosztott szerkezeti sémáit, miközben maga a nyugati kapitalizmus éppen a maga "fogyasztói szakaszá"-ba lépett bele, s nem nevezhető csodának, ha e "fogyasztói szakasz" után, amelyben a nyugati munkások a maguk gyakorlatában jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítottak az elismerésért vívott harcnak, mint saját teoretikusaik, nagy mértékben el is fordultak a "thymos" problémáját még csak fel sem ismerő nyugati baloldali pártoktól. 1989-tól visszapillantva bizony azt kell mondanunk, hogy nem volt, mert nem is lehetett, különösen nehéz feladat a nyugati kapitalizmusnak a létező szocializmus legyőzése.
(7)A diskurziv megismerés Derrida valóságos ELLENSÉGKÉPE, egész sor oldalról és érvel szorítja ki a tudományos megismerés lehetőségeit. Egy helyen (MARX KÍSÉRTETEI, 43.) egy olyan "tudás"-ról beszél, ami "nem zárja ki a tudomány"-t, másutt (uo. 40.) azt a veszélyt fedezi fel, hogy "megpróbálják Marx-ot a marxizmus ellen kijátszani annak érdekében, hogy a politikai imperativuszt egy klasszikus életmű nyugodt magyarázgatásával semlegesítsék", s a mű alapkoncepciója szempontjából konkrétan is elutasítja a teoretikus magatartást: “Soha nem volt olyan SCHOLAR, akinek, mint olyannak, valóban volt kapcsolata a fantómmal. Egy hagyományos SCHOLAR nem hisz a fantomokban - sem mindabban, amit a kísértetszerűség virtuális terének nevezhetnénk. Soha nem volt olyan SCHOLAR, aki mint olyan, ne hitt volna a valós és a nem valós, a tényleges és a nem tényleges, az élő és a nem élő, a lét és a nemlét...éles megkülönböztethetőségében..." (uo.21).

 Bánfalvi Attila
Marx és Freud: a kísérteties páros

"Marxot még nem fogadtuk be. Ez bizonyára nem a véletlen műve. E megnyitó alcíme ez is lehetne tehát: "Marx, das Unheimliche".
Jaques Derrida

“Some people argue that Freud and Marx went too far. How far would you go?”
Sidney Morgenbesser 
 

Abban a kísértetjárásban, temetői hangulatban és díszletben, amelyben Derrida Marx gondolkodói, filozófusi rehabilitációjába kezd, szóval ebben az egész unheimlich miliőben, amelyben olvasóként mindenki a maga kísérteteivel vesz részt, mint valami spiritiszta szeánszon, amely csak akkor kap értelmet, ha a résztvevő hozzátartozója is megidézhető és megjeleníthető, nos ebben a légkörben nyilvánvalóan más kísérteteket hoz magával az egykor létezett szocializmus "polgára" és mást a csak teoretizáló nyugati ember. Talán mondani sem kell, azért, mert az előbbi életének egyik alapvető vonatkoztatási rendszere volt a Marxtól és az ún. marxizmusból származó nyelvezet, fogalmi apparátus; és az előbbi mögött húzódó Weltanschauung. 
Az odafordulás különbsége már a könyv címében is szembeötlő. Ki az a gondolkodó a mi régiónkban, aki ne tudná pontosan a Kiáltvány első sorát? Lehetséges-e itt elvétés? Lehet-e kihagyni vagy eltéveszteni, akár egyetlen szót is? De ha mégis, mifelénk nem utalna-e az is e sor rendkívüli jelentőségére? Nem a teoretikus mélységéről van szó természetesen, hanem szimbolikus erejéről; hogy - mint egy álomban vagy komplexusban - magába sűrít egy egész elbeszélést: a mi egyik nagy elbeszélésünket az utóbbi fél évszázadban. Persze ez a mi is problematikus ma már; azt mondanánk: mi voltunk azok, akik játszották ezt a nyelvjátékot, de ... ha így van, akkor életünknek azzal a részével mi is kísértetekké váltunk; és ismerős idegenként kísértjük ... önmagunkat.
Derridának azonban más a Marxhoz való viszonya. Csak utóbb döbben rá az első sor pontos szövegére. V. ö.: “Szégyenkezve kell bevallanom: évtizedek óta nem olvastam - és ez bizonyára árulkodó tény. [...] 
  Mármost felfedeztem - valójában persze csak felidézve azt, ami bizonyára már ott kísértett
  emlékezetemben -, hogy a Kiáltvány első neve, ezúttal egyes számban , a “kísértet”: “Kísértet járja be
  Európát - a kommunizmus kísértete.” Jaques Derrida: Marx kísértetei, Jelenkor Kiadó, Pécs: 1995. 13. o. Derrida sikeresebben fojt el, vagy pontosabban Marx emlékké tétele egyszerűbb, kevesebb lelki energiát felemésztő folyamat a számára, mert sohasem volt annyira fontos, annyira életbe vágó, mint mifelénk. Nekünk itt sokkal nagyobb elfojtásokkal kell dolgoznunk ahhoz, hogy a marxi hagyományt minél hamarabb régmúlt, poros, hermeneutikai ujjgyakorlatokra méltó, és "csak" azokra méltó emlékké tegyük a magunk számára. Csakhogy az emlékké válás, az emlékké tevés időigényes és sok lélekmunkát igénylő folyamat. Minél erőltetettebben törekszünk erre, az annál kevésbé sikerül. A hatékonyság időhöz kötése itt olyan, mintha azt kérdeznénk, hogyan lehet minél gyorsabban, következésképpen hatékonyabban kialudni magunkat.
Az emlékezet, az emlékké válás problémájának témánk szempontjából való kiemelkedő jelentősége azonnal belekényszeríti a tárgyalásba Freudot. Ugyanis a pszichoanalízis - némi leegyszerűsítéssel - arra keresi a választ, hogyan lehet bizonyos eseményeket par excellence emlékké tenni vagy másként fogalmazva, miért bújnak ki némely történések az emlékké válás sorsa alól.
Ha tehát Derrida arra keresi a választ, hogy miért nem képes Marx egyre közömbösebb emlékké válni - márpedig a kísértet jelleg egyáltalán nem a nyugalmas emlékezetre utal -, akkor semmiképpen sem vonhatja ki magát Freud hatása alól. Természetesnek vehető ezért nála az, hogy Marx mögött, noha csak sejtelmesen, olykor csak elsuhanó árnyékként, egy-egy utalás erejéig, de feltűnően gyakran és rendszeresen Freud hivatkozások bukkannak fel.
Derrida Freud emlegetésével lépten-nyomon készenlétben tartja Freudot, az ő radikális fenyegetését és kísértését; Freuddal erősíti Marx kísértetét, mintha Marx csak Freuddal együtt kísérthetne igazán.
Freud jelenléte Derrida szövegeiben egyébként sem meglepő V. ö.: Jaques Derrida: Freud and the Scene of Writing, in: Writing and Difference, Routledge and Kegan
   Paul, London  and Henley: 1978. és The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond, University of
   Chicago Press, Chicago: 1987., ami mégis meggondolkodtató az az, hogy Freud milyen fontos útjelzőként szolgálhat Marx különösképp itteni kísértésének megértéséhez; hogyan kap árnya egyre erősebb kontúrokat és rajzolódik ki szinte a Marxéhoz hasonló élénkséggel éppen akkor, amikor Marx közép-kelet-európai sorsát akarjuk megérteni.
E nézőpontból fontos párhuzamot találunk a Derridánál erősen hangsúlyos unheimlich (kísérteties) és a kísértés között. Freud ezt így fogalmazza meg:
“Először is, ha a pszichoanalitikus elmélet korrekt abban, hogy minden affektus, amely egy érzelmi impulzushoz tartozik, bármi legyen is a természete, elfojtás esetén szorongássá alakul át, akkor a rémisztő dolgok példái között léteznie kell egy olyan osztálynak, amelyben a rémisztő elemet olyan elfojtott dologként lehet bemutatni, ami visszatér. A rémisztő dolgoknak ez az osztálya alkotná a kísértetiest; és közömbösnek kell lennie annak, vajon a kísérteties maga eredetileg rémisztő volt-e, vagy valamilyen más affektust hordozott. Másodszor, ha igazán ez a kísérteties titkos természete, akkor megérthetjük, hogy a nyelvi használat miért terjesztette ki a das Heimliche-t [meghitt] az ellentétére, das Unheimliche-re [kísérteties]; mivel ez a kísérteties valójában nem új vagy idegen, hanem valami, ami ismerős és régóta fennálló az elmében, és amely az elfojtás folyamatán keresztül csak elidegenedett attól. ” Sigmund Freud: The Uncanny, The Pelican Freud Library, vol 14, Penguin Books, Harmondsworth,
   Middlesex, England: 1988. 363-364. o.
“... az unheimlich az, ami egykor heimisch, ismerős volt; az ‘un’ előtag az elfojtás jele.” U. o.: 368. o. 
Ha tovább visszük az asszociációs láncot úgy, hogy a meghittet és a kísértetiest érzelmi tartalmukat illetően vonzóra és taszítóra, vagy még semlegesebben pozitívra és negatívra fordítjuk le, akkor ehhez hasonló kettős, rögzíthetetlen értelem, amelyben bármelyik oldal a másikra való asszociációra kényszerít, jelenik meg a kísértés szó magyar értelmében, amely egyszerre jelent csábítást és - már vagy még - halott szellemek járását. Egyszerre utal a bűnre és a másik világ ismeretére, egy másik létformában való létezni tudásra; a csábításra és annak rettenetére. A két jelentés árnyékként kíséri egymást. Éppen úgy, ahogy Marx és Freud - Derrida interpretációjában is - a huszadik században szerepelnek. Hiszen, egyfelől a századra legnagyobb hatást gyakorló gondolkodókként emlegetik őket, sőt "dobogós helyezettekként"; olyanokként, akik alapvetően befolyásolták és változtatták meg az ember és társadalom felfogást. Másrészt, ugyanabban a mozzanatban botrányos figurák is, és botrányos mivoltuk mintha nem is csillapodna. Gondolkodói teljesítményük sehogyan sem illeszkedik a korszellem dualitásokat nem tűrő normális medrébe.
E kettős kísértésre - csábítás és taszítás - való reflexió markáns példája Karl Popper V. ö.: Karl Popper: A tudomány: feltevések és cáfolatok, in: Filozófusok Freudról és a 
   pszichoanalízisről, szerk.: Szummer Csaba, Erős Ferenc, Cserépfalvi Kiadása, Budapest: 1993. 81-89. o. nézete, aki apostola volt a tudomány képviselte racionalizmusnak. Popper Marxot és Freudot (és Adlert) hozza fel példának ahhoz, hogy a tudomány demarkációs kritériumát saját felfogása szerint bemutassa. Kénytelen előbb Marx és Freud csábítását elismerni, azt, hogy meghittséget visznek a világba, mert lenyűgöző “látszólagos magyarázó erejük”, vagyis a megértés segítségével hozzásegítenek a világ otthonosabbá tételéhez. Ugyanakkor ez a csábítás Popper számára csapda is, mert ezek az elméletek nem felelnek meg a tudományosság általa felfogott kritériumának. Így csábító mivoltuk veszélyes ott, ahol a tudás nem a világban való otthonosság megteremtését szolgálja; nagyhatásúak, csábítóak, ugyanakkor kiátkozottak, idegenek is. Ahogy Derrida írja: "Marx nálunk bevándorló marad, dicsőséges, szent, átkozott, de mégis illegális bevándorló, ami egész életében volt." Jaques Derrida: Marx kísértetei, 188. o.
Mintha olyasféle “eltávozósdi” játékot játszanánk vele, amit Freud az A halálösztön és az életösztönökben ír le, és amire Derrida is hivatkozik: a fort-da játékot Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök, Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest: 1991. 22-
   24. o., azét a gyermekét, aki anyja traumatikus távollétét úgy igyekszik feldolgozni, hogy egy madzagra fűzött faorsót eldob, majd visszahúz, állandóan ismételve az “eltűnés és visszatérés” szituációját. Szabadulni akarunk a Marx okozta traumától, de mindig vissza is húzzuk magunkhoz, hogy újra és újra szembenézzünk vele.
Mind Marxnak, mind Freudnak ez az aktív, nem szűnő jelenléte arra utal, hogy nem képesek emlékké válni. Holott ez lenne az előfeltétele a rájuk való derűs visszagondolásnak. Mondhatnánk - és már megint Freudhoz jutottunk -, ők a század két nagy elfojtott - és ezért “visszajáró” - alakja. Tudható, hogy milyen nagy a különbség a Lacan interpretálta freudi felfogásban a verwerfung és a verdrngung között. A verwerfung [kitaszítás] a képzetben megjelenő lelki tartalom áthúzását, megsemmisítését jelenti, mielőtt az nyelvi, azaz kulturálisan értelmezhető alakot öltene. A verdrngung, a tulajdonképpeni elfojtás esetében a képzet nem semmisül meg, nem törlődik ki a pszichéből, hanem felügyelet nélkül és ellenőrizhetetlenül tovább burjánzik a Tudattalanban, mint valami melegházban, amelynek "zárt" világában jobbak a feltételek a tovább növekedésre, mint az üvegházat építő és azt önmagától leválasztó környezetben.
Derrida nyilvánvalóan az elfojtás freudi folyamatát használja háttérként, amikor Marx mai helyzetével kapcsolatban ezt írja: 
"Úgy tűnik nekem, senki sem vitathatja, hogy egy dogmatika próbál paradox és gyanús körülmények között világuralomra vergődni. A világban ma van egy uralkodó beszély, vagy legalább egy olyan beszély, mely a legjobb úton van ahhoz, hogy uralkodóvá váljék, Marx műve és gondolkodása tárgyában, a marxizmus tárgyában (ami talán nem ugyanaz), a szocialista Internacionálé és az egyetemes forradalom minden múltbeli alakja tárgyában, a marxista ihletésű forradalmi modell többé-kevésbé lassú pusztulása tárgyában, azoknak a társadalmaknak nemrég bekövetkezett gyors, rohamos összeomlása tárgyában, amelyek megkísérelték azt valóra váltani az általuk egyelőre, még mindig a Kiáltványt idézve, "vén"-nek nevezett Európában stb. Ez az uralkodó beszély gyakran abban a mániákus, diadalmaskodó és ráolvasó formában jelentkezik, amelyet Freud a gyász munkájának úgynevezett triumfáns szakaszához rendelt. A ráolvasás ismétlődik és ritualizálódik, formulákra tesz szert és ragaszkodik hozzájuk, mint minden mágikus animizmus. Visszatér a szólamhoz és a refrénhez. Ütemes lépés ritmusára skandálja: a kommunizmus halott, igenis halott, reményeivel, beszélyével, elméleteivel és gyakorlatával együtt, éljen a kapitalizmus, éljen a piac, éljen soká a gazdasági és a politikai liberalizmus!" Jaques Derrida: Marx kísértetei,  61. o. 
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a “mozgalom” a verwerfungra törekszik Marxszal kapcsolatban, hogy elérje azt, mintha nem is létezett volna. Csakhogy egy egyszer már kultúrává vált, ráadásul meghatározó tényezővel szemben ez legfeljebb csak látszólag lehetséges; így mégis csak verdrngung lesz belőle. Az elfojtás kísértetiesen hasonló jelenlétének lehetünk tanúi Freuddal kapcsolatban is:
“Ha helyesen interpretáljuk [...] Lacant, akkor Freud felfedezésének lényege a dinamikus elfojtás, a topográfiai tudattalan ténye. [...] Mármost Lacan Freud olvasatának döntő pontja az, hogy Freudnak magát az elfojtásról szóló felfedezését szükségszerűen és állandóan az elfojtás fenyegeti [...] az elfojtás felfedezésének elfojtása.” Jeffrey Mehlman: French Freud ... ,Yale French Studies, Number 48, 1972. 5-6. o. V.ö.: “Magát az
   elfojtás elméletét állandóan az elfojtás veszélye fenyegeti:” Elisabeth Grosz: Jacques Lacan: a feminist
   introduction, Routledge, London and New York: 1991. 12. O.
Ha Marx és Freud állandó jelenlétét az elfojtás és az elfojtás felszámolása, az elfojtott szakadatlan visszatéréseként ragadjuk meg, akkor ez pontosan megfelel annak az ismétlési kényszernek, amelyet az “a-o (fort-da) játékban” már vázoltunk. A jelen esszé fő kontextusában ez éppen Marx és a marxizmus azon helyzetének felel meg, amit Derrida így jellemez: 
"Abban a pillanatban, amikor egy új világrendetlenség próbál berendezkedni a maga neokapitalizmusával és neoliberalizmusával, egyetlen tagadásnak sem sikerült megszabadulnia Marx összes fantomjától. A hegemónia mindig megszervezi egy kísértetjárás elfojtását, azaz megszilárdítását [az én kiemelésem - B. A.]. A kísértetjárás minden hegemónia struktúrájának része." Jaques Derrida: Marx kísértetei, 47. o.
A kísértetek olyan visszajáró szellemek, akiket megöltek, azonban a hozzájuk való viszony alapvetően és meghatározóan ambivalens. Akiket el kellett tenni láb alól, de akikre egyúttal mindig szükség is van. Akikkel és akik nélkül itt és most nem lehet élni. Akik traumát okoztak létükben és létükkel, de amely traumában ott van a csábító mozzanat is. A traumában ugyanis nachtrglichkeit [utólagosság] V. ö.: “ ... azzal a feltevéssel dolgozom, hogy lelki mechanizmusunk rétegződési folyamattal alakul ki:
    az emléknyomok formájában jelenlévő anyag időről időre, az új körülmények szerint
    átrendeződésen, átíráson megy keresztül.” The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess
    (1887-1904), szerk.: Jeffrey Moussaieff Masson, The Belknap Press of Harward Univesity Press,
    Cambridge, Massachusetts, and London, England: 1985. 207. o. működik. Előbb van egy kellemes csábítás, amely utólag egy második lépésben kínossá válik. Utólag derül ki, hogy a vágy tárgya rémisztő, csábítása undorkeltő, a hozzá való vonzódás igazából taszítás. Vagy inkább most taszítása vonzó, csúnyasága ellenére magára vonja a tekintetet, el kellene fordulni tőle, de nem lehet a szemet levenni róla. 
A nachtrglichkeitban működő trauma nem képes múlt időbe kerülni; olyan, mintha múltbeli lenne, de állandó kísértéseivel valójában hangsúlyosabb jelenidejűsége. Emlékhez hasonlatos, de nem képes magára ölteni az emlék múltbeliségének nyugalmát. Minél hegemónabb az ambivalencia egyik oldala, annál inkább válik kísértetszerűvé a hegemóniát életre hívó és fenntartó másik oldal, annál élettel teltebb az árnyéka, a kísértete. 
A trauma már csak azért sem válik emlékké, mert a gyászmunka éppen a tárgyához kapcsolódó ambivalens érzések miatt melankóliába (depresszióba) fordul, azaz nem képes fokozatosan feladni tárgyát, arról lemondani. A szeretettárgy a halál után elevenebbnek tűnik, mint korábban. A halott magához húzza hozzátartozóját, így az hasonlatos lesz hozzá. Ahogy Freud írja "... tudja [a páciens] ki az, akit elvesztett, de nem tudja, hogy mit vesztett el benne." Sigmund Freud: Mourning and Melancholia, The Penguin Freud Library, Penguin Books,
    Harmondsworth, Middlesex, England: 1991. 254. o. Elvitt magával a halott valamit, amire szükségünk lenne. Tud valamit, amit nekünk is tudnunk kellene. Elvitt egy nyelvet, amelyet nekünk is beszélnünk kellene; egy világot, amelyet egyszer már belaktunk. Magához húz bennünk mindent, ami egykor hozzá kötődött; részünké vált és mi az ő részévé. Freudi-lacani kifejezéssel szólva olyan, mint a Tudattalan helyzetébe kerülő analitikus, akiről a páciens feltételezi, hogy tudnia kell mindazt, amit ő maga nem tud (a páciens Tudattalanjának megszemélyesítője).
Talán a 90-es évek depressziója kétségbeesett és kínkeserves gyászmunka is? Esetleg Marx eufórikus megsemmisítését a bevallatlan és sikertelen gyász váltotta fel? Talán az eufória nem volt más, mint az ambivalencia egyensúlyának pillanatnyi felborulása; és minél ambivalensebb volt a halotthoz fűződő viszony, az annál inkább kísért? Esetleg Marxot azért nem sikerül eltemetni, mert tagadjuk a gyászolni valót vele kapcsolatban? A halotthoz való ambivalens viszony jelentőségét tárgyalja Freud a Totem és tabu egy helyén is: “Jól
    megalapozott feltevésünk szerint az ezen elhaltak iránt való meghasonlott - részint gyengéd, részint
    gyűlölséges - érzelmek, a veszteség idején mindketten érvényre akarnak jutni: a gyász is, a megelégedés
    is. [...] Az ellenséges indulat, melyről mit sem tudunk és ezután sem akarunk tudni, a belső
    észrevevésből a külvilágba dobatik, ezenfelül saját személyünkről leválasztva egy másikra tolatik át.”
    Sigmund Freud: Totem és tabu, Göncöl Kiadó, Budapest: é. n. 62. o. Az ambivalencia ezen oldalából 
    tehát démon, visszajáró szellem lesz.  
Előfordulhat, hogy éppen egy rosszul elkezdett gyászmunka kellős közepén vagyunk, amely amiatt, hogy nem ismeri el a gyászt gyásznak szakadatlanul depresszióvá alakul? Tudniillik, ahol az ambivalencia nem ismertetik el annak, ami, ott az elfojtás lép munkába, és az nem engedi, hogy a múlt eseménye múlt idejűvé, azaz emlékké váljon. 
Mi az a letagadott csábító vonulat a marxi és marxista hagyományban, ami nem hagyja a tisztességes eltemetést, mi az, ami kísértetként újra és újra elénk hozza?
Talán nem jár messze az “igazságtól” az a feltevés, hogy ez a mozzanat a marxizmus által megfogalmazott célok infantilis vágy jellegében található. Itt nem szükséges elemezni azt, hogy a Marxszal kapcsolatban hangoztatott messianizmus, megváltás attitűd, a kommunizmus evilági megváltásként való megjelenése mennyire kötődik Marx szövegeihez és intencióihoz, és mennyire a kortársak “túl-interpretációjának” a folyománya. A következményeket tekintve azonban aligha vitatható, hogy ez a messianisztikus, megváltó attitűd áthatotta a Marx nevével fémjelzett mozgalmat. Márpedig Marx kísérteteiről, kísértéséről csak ez utóbbi kontextusban van igazán értelme beszélni. Hiszen, hogyan is merülhetne fel a kísértés problémája egy szobatudóssal, egy academic-kel kapcsolatban?!
Freud a marxizmussal mint mozgalommal kapcsolatban világosan megfogalmazza azt a kritikáját, amelyben annak céljait illúziónak nevezi, és az illúzió freudi értelemben mindig infantilis gyökerű. A paradicsomi, eredeti harmonikus állapot, az egykor volt “aranykor” helyreállításának vágya mögötti mélyen infantilis és egyben ősvágyak jelenléte teljesen magától értetődő a freudi megközelítésben Elegendő itt talán csak Rank Freudra gyakorolt hatását említeni. “A vallás minden formája hajlamos egy
    segítő és védő elsődleges létező megalkotására, akinek a kebelére menekülhet az ember minden baj és
    veszedelem elől, és akihez végül egy olyan jövőbeni életben visszatér, amely hű, noha szublimált képe
    az egyszer elveszített paradicsomnak.” Otto Rank: The Trauma of Birth, Robert Brunner, New York:
    1952. 117. o.: 
“A kommunisták azt hiszik, hogy megtalálták az utat a rossz megoldására. Az ember egyértelműen jó, felebarátja jóakaratú, azonban a magántulajdon intézménye természetét elrontotta. [...] ha megszüntetik a magántulajdont, a javak közösek lesznek, és élvezetükben minden ember részt vehet, el fog tűnni a rosszakarat és az ellenségeskedés az emberek között. [...] Semmi közöm a kommunista rendszer gazdasági kritikájához, nem vizsgálhatom meg, vajon a magántulajdon eltörlése célravezető, vagy előnyös-é. Azonban lélektani előfeltételeit kénytelen vagyok tarthatatlan illúziónak ítélni.” Sigmund Freud: Rossz közérzet a kultúrában, in: Esszék, Gondolat Kiadó, Budapest: 1982. 374-375. o.
Csábító lenne Marxszal kritizálni az itt végül is neki tulajdonított felfogást, de Freud ezen a szöveghelyen természetesen a “gyakorlati marxizmust” értékeli. 
Ha tekintetbe vesszük azt, hogy a “megváltás elméletek” újra és újra felütik fejüket az európai történelemben - természetesen a kor uralkodó diskurzusában -, akkor megkockáztathatjuk, hogy a marxizmus a modernitás uralkodó nyelvezetében, a tudományos diskurzusban megalapozott, ez idáig utolsó olyan tömegmozgalma (volt?), amely egy történelmi pillanat erejéig ismét a megváltás reményére épített. (E problémának a kereszténységgel való nyilvánvaló összefüggéseit itt nincs hely elemezni.) V. ö.: “Valójában úgy tűnik, hogy a kérdéses elmélet (az ember önmagához való visszatérése - B. A.) az
    elveszett paradicsom paradigmatikus képével együtt, az ember önmagáról való spekulációjának
    változatlan alakzata; a különböző kultúrákban különböző formákat ölt, de egyaránt képes vallásos vagy
    radikálisan vallás ellenes kereten belül kifejeződni.” Leszek Kolakowski: Main Currents of Marxism, 1.
    The Founders, Oxford University Press, Oxford, New York: 1988. 39. o.
Ha az említett infantilis vágyak mindig ott húzódnak a háttérben, akkor önmagukban nem magyarázzák meg azt, hogy miért kell Marxnak éppen most kísértenie, miért éppen vele kapcsolatban jelenik meg az unheimlich élmény. 
Ha az előbbi gondolatmenetet a nachtrglichkeit, az időbeliséget hangsúlyozó utólagossság hatotta át, akkor most az időbeli egymásmellettiséghez, párhuzamossághoz kell folyamodnunk a magyarázatért. 
Talán Marx azért is kísért (csábít és rémiszt), mert a helyzet, amelyben vagyunk unheimlich - a freudi értelemben véve -, aki ezt a tapasztalást egyfajta áttételi élménynek fogja fel, ahol a jelen helyzetnek egy múltbeli élményhez, állapothoz való hasonlatossága idézi meg az elfojtottat: "Vegyük azt, amikor a titokzatos a gondolatok mindenhatóságával, a vágyak azonnali kielégítésével, a titokzatos káros erőkkel és a halott visszatérésével asszociálódik. Az a helyzet, amelyben a titokzatos létrejön, itt félreismerhetetlen. Mi - vagy primitív ősapáink - egykor hittünk abban, hogy ezek a lehetőségek valóságosak, és meg voltunk győződve arról, hogy valójában megtörténtek. Manapság nem hiszünk többé bennük, felülemelkedtünk ezen a gondolkodásmódon; nem érezzük teljesen bizonyosnak új hiteinket, és a régiek továbbélnek bennünk arra várva, hogy valamilyen megerősítést ragadjanak meg. [kiemelés tőlem - B. A.] Mihelyt valami olyan történik valójában az életünkben, ami megerősíteni látszik a mi régi, túlhaladott hiteinket, akkor támad a titokzatosság érzésünk; olyan mintha valami ilyen ítéletet hoznánk: 'Szóval, végül is, igaz az, hogy valaki puszta vágyánál fogva embert ölhet!" vagy, "Tehát a halott tovább él és korábbi cselekedetei helyszínén jelenik meg!" és így tovább. Ellenben, bárki, aki teljesen és véglegesen megszabadult animisztikus hiteitől érzéketlen lesz a titokzatos ezen típusával szemben." Sigmund Freud: The Uncanny, 370-371. o.
Az az érzés tehát, hogy “szóval mégis igaz az, ami nem szabad, hogy igaz legyen” kelti az igazi unheimlich helyzetet. Ezért az a történelmi-társadalmi folyamat, amely az emberek sokaságát - más remények híján - a megváltás reményébe vetett hit felé tereli, növeli az unheimlich élmény tömeges megjelenésének lehetőségét. 
Ennek az igazsággal mint a modernitás vezető értékével való összefüggése csak bonyolítja a helyzetet Marxszal kapcsolatban. Az “igazság élmény” ugyanis nem racionálisan megalapozott, és (éppen ezért) kibújik a racionalitásra apelláló cáfolat alól is. Marx háttérbe szorulása, hitelességének elvesztése nem valamiféle “tudományos, racionális cáfolat” eredménye. (Popper éppen azt veti Marx szemére, hogy nem cáfolható.) Senki sem bizonyította be - csak néhány marxi kategóriát tekintve -, hogy nincs kizsákmányolás, nincs elidegenedés stb. Annyi történt “csupán”, hogy ezek a diskurzusok elveszítették uralkodó (hegemón) jellegüket, és másoknak adták át ezt a helyüket. (A kizsákmányolás ténye vagy nem ténye ma nem játszik meghatározó szerepet abban az értékrendben, amely a fennállót minősíti.) Itt természetesen nem Marx vagy a marxizmus tárgyi igazságáról és annak episztemológiai problémáiról van szó, hanem egy szociál- és individuálpszichikai folyamatról.
A kísértés unheimlich mivoltának további sajátos jellegzetessége az, amit úgy lehetne megfogalmazni, hogy csak múltja és jövője van, de nincs jelene, mintegy kikerüli a jelent. Vagy másként fogalmazva, csak kísértetként van jelene, mert "hús-vér" lényként vagy a múltban volt, vagy majd a jövőben ölt alakot valósága. 
A kísértet egyszerre jön tehát a múltból és a jövőből. Ezért a kísértet mindig korszerűtlen. Nem rendezkedhet be, nem találhat otthont a jelenben. Marx kísértetét a jövő tarja fogva, sohasem testesül meg a jelenben. A megvalósulásnak soha sincs itt az ideje, csak mindig később jön el. Ez egy sajátos “fordított nachtrglichkeit” abban az értelemben, hogy a megtestesülés traumáját már bekövetkezte előtt analizálni, értelmezni kell, így véve elejét a szülők bűnössé nyilvánításának. Éppen ebből az állandó korszerűtlenségből fakadó “fordított nachtrglichkeitra” mutat be példát Engels egy helyen: 
"Úgy rémlik nekem, hogy pártunk, valamennyi többi párt tanácstalansága és erőtlensége folytán, egy szép napon kormányra kényszerül majd, hogy végül is megvalósítsa azokat a dolgokat, amelyek közvetlenül nem a mi érdekünknek, hanem általános forradalmi és sajátosan kispolgári érdekeknek felelnek meg; ilyen helyzetben azután, amikor a proletár néptömegek hajtanak, a saját, többé-kevésbé tévesen értelmezett, a pártharcban többé-kevésbé szenvedélyesen előtérbe tolt, nyomtatott kijelentéseink és terveink pedig megkötnek bennünket, olyan kommunista kísérletekre és ugrásokra kényszerülünk majd, amelyekről mi magunk tudjuk a legjobban, mennyire nem érkezett még el az idejük. Eközben azután elveszítjük a fejünket - remélhetőleg csak fizikai értelemben -, reakció lép fel, s mindaddig, amíg a világ képes lesz arra, hogy történelmi ítéletet alkosson az efféléről, nemcsak szörnyetegeknek fognak tartani bennünket - ezzel mit sem törődnénk -, de ostobáknak is, és ez sokkal rosszabb. Egy olyan elmaradt országban, mint Németország, amelynek van egy haladó pártja és amely egy olyan haladó országgal együtt, mint Franciaország, egy haladó forradalomba keveredik, az első komoly összeütközésnél, s mihelyt valódi veszély lép fel, a haladó pártnak kell hatalomra jutnia, s ez mindenképpen a normális idő előtt történnék. De mindez nem számít, s a legjobb, amit tehetünk, az, hogy pártunk irodalmában ilyen eshetőségre már előre megalapozzuk a történelmi rehabilitációt.” Friedrich Engels: Engels Joseph Weydemeyerhez, Marx Engels Művei, 28. Kötet, Budapest: 1971. 548-
    549. o.
A program kísértő csábításának engedő tömegek a megvalósulás kikényszerítésével megteszik a traumához vezető második lépést. A csábításnak engedve azonban olyan csalódást vonnak magukra, amelynek az lenne a következménye, hogy a jövőből érkező kísértet a megsemmisítésére irányuló aktusok folytán azonnal emlékként a múltba kényszerülne, ha a mélyen fekvő csábítás miatt nem lenne megakadályozva abban, hogy igazi emlékké váljon. Így azonban a múlt kísérteteként állandóan visszajár.
A “fordított nachtrglichkeit” megvalósulása traumatikus Marxra és a marxizmusra nézve. Ugyanis, amint az elmélet “megvalósul”, rút hegemónia lesz belőle, amely nemcsak saját csábító vonásait fojtja el, hanem új kísérteteket növel fel. A marxizmus traumává teszi önmagát; mondhatni, traumatikussága predeterminált, inherens sajátszerűsége. Csábító vonásai másokat húznak le magukhoz a trauma kiváltotta elfojtó folyamatban. Így képes arra, hogy egyfajta megváltásként működjön, mert az Engels által emlegetett “szörnyeteg mivolta” és “ostobasága” (erkölcsi és intellektuális főbűnök) alkalmassá teszik arra, hogy minden egyéb emberi gyarlóságot magához vonzzon. 
Holott - a fentiekből következően - nem egyszerűen visszataszító vonásai teszik egyfajta közmegvetés szimbólumává, amelyek ellenmegszállásként is funkcionálnak, hanem az általuk elfojtott csábító vonásai, amelyek infantilis természetük miatt elfogadhatatlanok; és állandóan regresszióval fenyegetnek.
Az elfojtások különös természete az, hogy - az elsőt leszámítva - nem magányosak. Mindig kell elfojtottnak lenni ahhoz, hogy újabb létrejöjjön; az újabbak pedig még újabb tartalmakat vonzanak magukhoz az elfojtó folyamatokban. Az elfojtásnak az a természete, hogy két irányból “támadja” a vágy képzettartalmát; első lépésben a
   tudatelőttes energia leválik a képzetről, amely így elkezdheti lesüllyedését, de ez kevés az elfojtáshoz,
   szükség van arra is, hogy a már elfojtott tartalmak lehúzzák magukhoz az elfojtásra ítélt képzetet. V. ö:
   Sigmund Freud: Repression, The Penguin Freud Library, Penguin Books, Harmondsworth, Middlesex,
   England: 1991. 148. o..
Ha a század e két meghatározó gondolkodója egymást erősíti saját elfojtásuk kiprovokálásában, akkor ennek messzemenő következményei vannak munkásságuk területére, magára a filozófiára nézve is. 
Mindketten kísértőkként egyben a filozófia elfojtásának előkészítői, résztvevői is. Marx azzal teszi ezt, hogy a kommunizmus kísértetének jövőből való eljövetelével, megvalósulásával a filozófiát a múlt kísértetévé változtatja. A kommunizmus beköszöntével a filozófia valóságát veszti. Nem egyik vagy másik filozófia, hanem a filozófia mint olyan válik korszerűtlenné. Marx traumatizálta a filozófiát azzal, hogy praktizálta, praktikussá tette. Freud, akit élete előrehaladtával egyre inkább gyötör filozófiai hajlama, részint saját magában is kísértetté teszi a filozófiát, részint annál inkább magára vonja a kor elfojtó tendenciáit, minél inkább “téved” elmélete a pszichoterápiás praxison túlmenő, filozófiai szintre; márpedig minden, a közvetlen átalakító praxison túlmenő “spekulatív hajlam” korszerűtlen. 
Annak a korszellemnek jelentős figurái ők, amely a filozófia identitását egyre markánsabban rajzolja meg azzal, hogy megnémítja, vagy értelmetlen beszéddé változtatja; a filozófia már nem szól a mához, hanem “visszafelé” vagy “előre kísért”. Ezzel nem történik más, minthogy a metafizika rárakta leplek mögül előbújik a filozófiának az az arca, amelyet Heidegger így “definiált”:
“A filozófia minden lényegi kérdezése szükségképpen korszerűtlen. Éspedig vagy azért, mert a filozófia messze elébevetett a mindenkori mának, vagy pedig azért, mert ezt a mát visszakapcsolja annak korábbi és kezdeti mivoltjához. [...] A filozófia lényegét tekintve korszerűtlen, mert azon kevés dolgok közé tartozik, melyeknek az a sorsuk, hogy sohase találjanak visszhangra a mindenkori mában, és ne is szabadjon benne visszhangra találniuk. Ahol látszólag ilyesmi történik, ahol valamely filozófia divattá lesz, ott vagy nincs is szó semmifajta valóságos filozófiáról, vagy ha igen, akkor azt félreértelmezik és valamilyen számára idegen szándékok szerinti hétköznapi szükségleteket elégítenek ki vele.” Martin Heidegger: Bevezetés a metafizikába, szerk: Vajda Mihály, Ikon Kiadó, Budapest: 1995. 6. o. 
A “hétköznapi szükségletek kielégítése” - mint láttuk - csak egyik, bár fontos mozzanat a hosszú elfojtó asszociációs sorban, amelynek az a “vége”, hogy nem lehet Marxot (és Freudot) a filozófia elfojtása nélkül elfojtani, de a filozófia korszellembe foglalt elfojtása is magával vonja Marx és Freud “legfelháborítóbb” vonásainak elfojtását. 
Ez azonban már csak azért sem lehet sikeres, mert az unheimlichben rejtekező titokzatossághoz való viszonyban megint csak az ambivalencia erős jelenlétére bukkanunk: a titok egyszerre csábít az őt borító “lepel lerántására” és előre rémiszt attól, ami a lepel mögött fel fog tárulni: “szeretném tudni a titkot, csak nehogy megtudjam”. “A titokzatos felkavaró és rémisztő hatása egy mélységesen paradox párhuzamosságnak tulajdonítható. Az, amit életünk legszorosabb és legbensőségesebb részének tekintünk, a lehető legmesszebb van tőlünk, és a legismeretlenebb a számunkra.” Nicholas Rand - Maria Torok: The Sandman looks at “The uncanny”, in: Speculation after Freud, 
    Psychoanalysis, Philosophy and Culture, szerk: Sonu Shamdasani, Michael Münchow, Routledge,
    London and New York, 1994: 202. o. Marx és Freud ennek a titoknak a tudását sejtetik. Ők azok közül valóknak tűnnek, akiknél megvan a válasz a világ és az ember titkaira. (Ami persze soha sincsen meg, mindig kicsúszik a kezeik közül.) Ez különösen kihívó egy olyan korban, amely azzal ront neki a világnak, hogy nincsenek és nem is lehetnek titkok, csak a megfelelő, az egyedül helyes szempontból kell a világra nézni, a válasz tulajdonképpen máris a kezünkben van. Marx és Freud azzal, hogy a titok feltárulását mindig kitolják (kénytelenek kitolni) egy későbbi fázisra, azzal, hogy a titok tartalma soha sincs éppen itt - mindig egy későbbi fázisban ígéri eljövetelét, vagy egy korábbiban “felejtődik” -, botrányos korunk embere számára, aki egzisztenciális szorongását azzal az illúzióval szeretné elnyomni, hogy megtaláltuk a kódot a világ titkának megfejtéséhez; nem véve tudomást arról, hogy a titkokat mi magunk termeljük. 
Marx és Freud ezzel az állandóan “elhalasztó” attitűddel a huszadik századi filozófia olyan vonulatához tartoznak, amely újra titkokat sejt a világban. Meglehet túl messzire mentek, miként a filozófia is szükségtelenül messzire jutott velük. 


Karikó Sándor
Derrida viszonya Marxhoz

Első pillanatra meglepőnek tűnhet, hogy a nem-marxista Jacques Derrida egy Marxról szóló kötettel áll elő. Mint autonóm gondolkodó, Derrida soha nem köti oda magát semmiféle marxizmushoz, azok frazeológiáját is messze elkerüli. Mindössze egyszer, korai ( 1972-es keltezésű ) írásában érinti a marxizmus-témát, akkor is kritikai hozzáállással. Elutasítja a marxista szövegek metafizikus, lapos világát. Szerinte csupán ortodox marxizmusról beszélhetünk, amely lényegében képtelen a kategóriákat ( jelesül az ellentmondás fogalmát ) felszabadítani a "spekulatív, teleológikus és eszkatológikus horizont alól."1 Az ilyen torzításban - ahogyan fogalmaz szellemesen egy magyar szerző- a "filozófus dolga legfeljebb annyi, hogy igazolja, .... ami történt, kozmikusan is szükségszerű volt."2 A 90-es évek Derridája azután ismételten kitér a dogmatikus marxizmus jellemzésére és megbírálására. Ez a marxizmus, olvashatjuk a Marx kísérteteiben, lényegében a rendszerszemlélet doktrínája, a jelszavak együgyűsége, szörnyűség, mert a "frázis túlcsapott a tartalmon."3 Ha azonban tüzetesen szemügyre vesszük a francia filozófus új könyvét, nem nehéz felismernünk, hogy itt nem egyszerűen a marxista ortodoxia folytatólagos és változatlan elítéléséről van szó, hanem sokkal többről: egy teljesen új hangvételről s értelmezésről.
Miben áll az új megközelítés lényege? Először figyeljünk Fredric Jamesonra, a Derrida-könyv talán első recenzensére. Jameson arról ír, hogy napjainkban új ortodoxia alakul ki. Úgy tűnik, 1989-cel, az ismert közép-kelet európai társadalmi változásokkal Marx képletesen is, egyúttal végérvényesen meghal. Ezután már mindennemű Marx-hivatkozás nonszensszé, afféle új tabuvá válik. Derrida Marx-könyve, szögezi le Jameson, alapjában véve "provokáció erre az új ortodoxiára."4 Vagyis a marxi száműzetési s elhallgattatási tendenciára. Kétségtelen, Marxhoz fordulni a 90-es években, nem éppen divatos eljárás, s kell ahhoz bizonyos intellektuális bátorság. Ám hadd jegyezzem meg, ebben a Marx-kutatás számára kedvezőtlen időszakban is tapasztalható határozott igény s törekvés a Marx-újraolvasásra, pontosabban a filozófus új módon történő értékelésére.
Tünetértékű, hogy Derrida jelentkezésével úgyszólván egy időben, de attól függetlenül, egy osztrák filozófus olyan kiindulópontra helyezkedik, amely - mint majd látni fogjuk - Derridát is jellemez. Paul Konrád Liessmannról van szó, aki nem-marxista lévén mégis azt mondja, "Marxot nem olvasni, ostobaság lenne. De úgy olvasni, mint eddig, még inkább az....A 'létező' szocializmus csődje lehetővé teszi, hogy Marxot, a történelmi valóság tehertételétől megszabadítván egyszerűen úgy olvassuk, ahogyan mindig is kellett volna: mint teoretikust, mint filozófust....A kelet-európai forradalmak nemcsak az embereket, hanem magát Marxot is megszabadították a marxizmustól. Végre lehet Marxot úgy olvasni, mint ahogyan a nem-katolikus ember Aquinoi-Szent Tamást."5 És figyeljünk a francia Bidetre, aki Althusserrel kapcsolatban vet fel megfontolandó szempontot. Althusser az, aki "megfelelő távolságról nézte Marxot, s úgy tanulmányozta A tőke sorait, hogy nem hordott magában állandó előítéletet a 'marxi gondolatok' iránt."6 
Láthatjuk, a Marxhoz-fordulás abból a felismerésből fakad, hogy szükséges megkülönböztetni egymástól a tényleges marxi életművet és a marxizmust. Nem indokolt megtagadnunk az egész életművet, de elkerülhetetlen a marxizmusra rátelepedő ideológiai beidegződésektől és politikai kövületektől való megszabadulás is. Lényegileg ebbe a megközelítési "trendbe" sorolódik be Derrida könyve, mely ebből a szempontból nem annyira a meglepetés erejével hat, mint inkább fokozott várakozást kelt.
A Marx kísértetei - mondja Didier Eribon, közvetlenül a könyv megjelenése után, 1993 őszén - "egyszerre politikai kiadvány s igen magas szakszerűségről tanúskodó filozófiai munka,.... melynek hatása túlhaladja címzettjeinek szűk körét."7 Abban igaza van Eribonnak, hogy Derrida írásának egyszerre lehet politikatudományi és filozófiai olvasata. Viszont nem igen tapasztalható a kiterjedt hatás, amit feltételez a recenzens. Magyarországon sem történt még komoly szakmai reagálás, leszámítva néhány, kiváltképpen a politikai mozzanatot taglaló recenziót.8 A "magas szakszerűségű filozófia" eriboni megítélése ugyancsak vitatható. Ez ügyben legjobb, ha magához Derridához fordulunk. A francia bölcselő szerint az a fontos, hogy "minden módon megpróbáljuk elkerülni egy új teoretizmus semlegesítő anesztéziáját és azt, hogy a Marxhoz való filozófiai-filológiai visszatérés jusson túlsúlyra...Mindez arra fog késztetni, hogy .... a politikai gesztust részesítsem előnyben, miközben a filozófiai szövegmagyarázat.... inkább a program és a vázlatos jelzések szintjén marad."9 Azt hiszem, itt a derridai mértéktartás fogadható el: nem annyira magas szakszerűségű és szisztematikus filozófiai munkát olvashatunk, inkább politikatudományi elemzést. Mindamellett tartalmaz az néhány eredeti filozófiai meglátást is, amelyekkel mindenképpen érdemes foglalkoznunk. Például a szellemmel, a szellemjárással, a történelem végével, a tulajdonnal kapcsolatos fejtegetéseire gondolhatunk. Hadd emeljem itt ki a szellem fogalmáról szóló vizsgálódását, amely voltaképpen koncepciója lényegét érinti.
Derrida Marx-olvasatának lényegét nem nehéz felfedeznünk: "ihletet meríteni a marxizmus egy bizonyos szelleméből annyi, mint hűnek lenni ahhoz, aki a marxizmusból elvileg és mindenekelőtt radikális kritikát csinált, azaz egy önkritikára kész eljárást."10 Létezik tehát a marxi örökségnek olyan része, rétege, jelesül a radikális társadalom- s önkritikai szellem, amely - mint minden kísértet, visszajár. Vagyis képtelenség elpusztítani ezt a bennelévő szellemet, mivel már nem él, de talán éppen ezért elevenebb minden élőnél. Állandóan ott van velünk, ott kísért bennünket. Nem megtagadnunk, kirekesztenünk kell, hanem ellenkezőleg: együtt élni vele. Tanuljunk meg vele beszélgetni és diskurzust folytatni.
Számomra nyilvánvaló, Derrida roppant élvezetes, eredeti szellem-vizsgálódásba kezd. "The time is out of joint" - Hamlet híres mondását veszi górcső alá. "Kizökkent az idő", persze mondhatnánk úgy is: "Kizökkent a történelem", s Hamlet, azaz a tanult ember, az értelmiségi született arra, hogy helyretolja azt. Ennek érdekében szükséges a szellemmel érintkezni. A kulcsmondat: "Thou art a scholar, speak to it, Horatio." Hazánkban két változat is készült Shakespeare e művének fordítására. A klasszikus átültetés Arany János nevéhez fűződik. A fenti, ominózus mondat így hangzik: "Te tudsz latinul, szólítsd meg, Horatio." Shakespeare korában a szellemidézés és az ördögűzés nyelve a latin volt, így érthető Arany eljárása. De nézzük a modern fordítást, ez Eörsi István adja meg: "Tanult ember vagy: szólítsd meg, Horatio."11 Azt hiszem, az utóbbi variáció szerencsésebb, a derridai koncepcióhoz pedig szervesebben illeszkedik. A tanult ember, vagyis az értelmiségi feladata megszólítani a szellemet, ő az, aki képes rákérdezni a szellemre, a titokzatosra, a titokra, s az ő felelőssége is párbeszédbe elegyedni vele. Az értelmiség általános, azaz minden korra érvényes feladata s felelőssége fogalmazódik itt meg: neki kell késznek s képesnek lennie arra, hogy szüntelenül rákérdezzen a dolgokra s újragondolja a világot, benne az ember szerepét.
Marx lázadó szelleme - belső ereje - lebeg Derrida szemei előtt, amikor kijelenti: "kevés olyan szöveget ismerek a filozófiai hagyományban, talán egyet sem, amelynek tanítása ma sürgetőbb volna"12 a marxi műveknél. Marx radikális kritikai szelleme az egész örökségnek az az értékes része, melyhez bízvást ragaszkodhatunk, függetlenül attól, hogy konkrétan milyen világnézetet vallunk s milyen politikai elkötelezettséggel bírunk. Ez a derridai értelmezés kétségtelenül "rímel" Marx filozófiai küldetéstudatára. Bár maga Derrida nem hivatkozik az ifjú Marx híres sorára, mégis önkéntelenül ide kívánkozik a programadó megfogalmazása: amit a filozófiának el kell végeznie, az nem más, mint a mindenkori fennálló könyörtelen és következetes bírálata, "minden fennálló kíméletlen kritikájára gondolok, kíméletlen kritikájára abban az értelemben, hogy nem fél eredményeitől, és éppoly kevéssé a meglevő hatalmakkal való konfliktustól."13 Aki tehát vállalja a radikális kritikai szellemet, az lényegében a fennálló kíméletlen bírálatát végzi, s ennyiben Derrida ( és minden autonóm értelmiségi ) Marx örököse. Az autonóm gondolkodó nem fél saját vizsgálati eredményétől sem, azaz, ha szükséges, képes felülbírálnia önmagát, korábbi nézetét feladnia. Saját kutatási eredményét nem megtámadhatatlan tényként, örök igazságként tételezi, hanem mindig nyitva hagyja a lehetőséget új kérdések, megközelítések előtt. S innen már csak egy lépéssel vagyunk a derridai "kérdező hozzáállás" problémájától.
Derrida, a grammatika, a dekonstrukció kidolgozója hű marad önmagához. Korábbi munkássága felől szemlélve nem meglepő az alábbi kijelentése: "Kritizálni, véget nem érő önkritikára felszólítani annyi, mint különbséget tenni mindenek között, és megkülönböztetni szinte mindent:"14 A megkülönböztetés művelete sajátos viszonyulást feltételez, Derrida találó fogalmazásával élve: kérdező hozzáállást. a kérdező hozzáállás azért fontos, mivel az valójában a radikális kritikai szellem forrása. A kérdező hozzáállás egyszerűen nem engedi, hogy a beszély holmi ráolvasások, formulák, szólamok, refrén unalmas monotóniájába fulladjon. Ellenkezőleg, ez a mozzanat a dolog természete szerint egy "tovább vivő és meg nem álló mozgást jelöl."15 A "kérdező hozzáállás", vagyis a kérdezni tudásra való mindenkori készség s képesség lényegében a merevnek hitt s tartott válaszok fellazítása, a jelentések determinációs jellegét oldó művelet.16 Marx gondolatvilágában természetesen nincs olyan kitüntetett szerep a kérdésfelvetésnek, mint Derridánál. Nem beszélve, mondjuk a gadameri "lét mint kérdés-értelem" felfogásról.17 Viszont az sem állítható, hogy maga Marx eltüntetné e probléma jelenlétét, és semmiféle érzékenységet nem mutatna a megfellebbezhetetlen válaszok fellazítására. Érdemes lesz emlékeznünk néhány marxi passzusra, melyek elkerülték Derrida figyelmét, jóllehet azok csak erősíthetik koncepcióját.
Marx minden idegszálával ellene van az úgynevezett okoskodó magatartásnak, amely ahelyett hogy kifejtené a dolgot s megragadná a dologban rejlő ellentmondást, leragad a "végleges", a "kerek egész" válasz teremtésének bűvkörében. A mindenároni "végső forma" kierőszakolása, Marx szerint a professzori kísérlet, amely "mindenünnen összekeresi a 'legjobbat',...s nem néz ellentmondásokra, hanem csak a teljességre. Ez minden rendszerek elszellemtelenítése."18 A professzori forma görcsösen kerüli a vizsgálat kellemetlen oldalait és erőszakolt módon lezárja a gondolati rendezést, csupán a tökéletesnek hitt definíció lázálma mozgatja. Sokan vélik úgy, figyelmeztet a fenti problémával kapcsolatban Engels, "Marx definiál ott, ahol valójában fejteget, és hogy egyáltalában szabad Marxnál egészen kész, egyszer s minden korra érvényes definíciókat keresni."19 Vagyis nem a definíciógyártás a fontos, hanem a dolog (a fogalom) kifejtése, maga a vizsgálódási folyamat, melyben a mind pontosabban megfogalmazott kérdésfeltevés visz előre, az igazság mind mélyebb szintű megragadása felé. Ugyancsak Engels jegyzi meg: "Marx a kérdést helyesen tette fel és ezzel megválaszolta."20 Tudniillik abban az értelemben, hogy a helyes vagy legalábbis a még pontosabb kérdésfeltevés a válaszadás útját is kijelöli, szüntelenül létrehozva új szempontok, gondolkodási irányok és beszélyek bevitelének lehetőségét.
A fenti szövegrészletek s idézetek talán elegendőnek mutatkoznak annak bizonyságául, hogy Derrida Marx-szelleme hiteles és jogos értelmezés, a kritikai-lázadó szellem természetes vonása a marxi életműnek.
Mégis felmerül a kérdés, nem fogadhatjuk-e mi is kérdező hozzáállással Derrida könyvét. A francia filozófus írása alapvetően a Marxhoz való viszony kérdését veti fel, s mint látni fogjuk, a derridai válasz csupán egy lehet a sok közül. Az ő álláspontját is tovább lehet s kell gondolnunk. A kérdésre, hogy tudniillik mi legyen a viszonyunk az eredeti forráshoz, azt hiszem, legalább ötféle tipikus válasz adható. Önkényes elnevezéssel illetve a következő reagálásmódokat különböztetem meg: a letaglózó, a tanimádó, a kokettáló, a módszertani és a gondolatiságot részben átmentő.
Az első kettővel nem kívánok itt külön foglalkozni, megtették már azt sokan mások. Csak emlékeztetek arra, hogy az első típus érdemtelenül kitessékelné Marxot az egyetemes bölcselettörténetből, a másik pedig megengedhetetlen módon istenítené. Mindkét viszonyulás elfogadhatatlan a józan megítélés számára. Az előbbi felfogás ellen azt vethetnénk fel, ha egyszer klasszikus, legalábbis nagyformátumú gondolkodóról van szó ( ezt még ellenfelei sem tagadják ), akkor lehetetlen, hogy ne volnának akár ma is vállalható meglátásai. Az utóbbival kapcsolatban az a tapasztalati tény hozható fel, hogy minden bölcselőnek akadnak tévedései, ezért a kritikai hozzáállás nélkülözhetetlen. Kiváltképpen akkor, ha maga a szóban forgó szerző szólít fel nézetei felülvizsgálatára. Más lesz a helyzet a további három formával.
A harmadik típus a Marxszal való - bár különböző célzatú - kacérkodás esete. A kacér foglalatosság kezdeti fokára Farkas János László hívja fel figyelmünket. Megjegyzi, mindmáig népszerűtlen feladat "Marxon ne csak úgy tegyünk túl magunkat, hogy kitérünk előle, hanem úgy is, hogy megbirkózunk vele."21 Tehát túl lenni Marxon nyilvánvalóan lehetséges, azonban kikerülni, feldolgozatlanul hagyni őt, kényelmes és méltatlan eljárás lenne. A filozófiai kacérkodás, mondhatnánk flört par excellence képviselője a korábban már idézett Liessmann. Szerinte a marxi életmű végül is egy "páratlan tudományos poezis,... pikáns olvasmánycsemege,....játékos olvasat, vagyis nem valamilyen komoly s félelmetes szöveg, világmegváltó társadalomkritika."22 Inkább egy könnyed és érdekes olvasat, szellemi kaland. Kétségtelen, Liessmann álláspontja eredeti, s ha az előző felfogásokhoz hasonlítjuk, még tiszteletre méltó is.
Könnyű felfedeznünk, a negyedik, tehát a módszertani megközelítés egészen máshova teszi a hangsúlyt. Ide tartozik, sok más filozófus mellett Derrida, aki azt sugallja, Marxban nem az az érdekes, hogy konkrétan milyen analízisnek veti alá társadalmát ( a konkrét gondolatok és fejtegetések el is avulhatnak ). A fontos az életmű eleven "lelke" lesz, vagyis a radikális kritikai hozzáállás szelleme, amely mint valami általános módszertani elv fog működni. A marxi életműből nem az a perdöntő, hogy ténylegesen mit tartalmaz az, hanem hogy miképpen dolgozza fel az anyagot a szerző, mi mozgatja-vezeti az elemzőmunkát. S ez nem más - ismételten hangsúlyozva -, mint a nyughatatlan kritikai készség és képesség, mely egyúttal az autonóm gondolkodás ismérve is. A Marx-újraolvasás s -értelmezés csöppet sem játékos és könnyed időtöltés - miként Liessmann gondolja -, hanem nagyon is komoly munka, alapvető jelentőségű feladat és súlyos felelősség.
Roppant izgalmas dolog lenne az ötödik viszonyulás elemzése. Mik azok a pontok a marxi életműben, amelyek nem veszítették el aktualitásukat? Megnyugtatóan még nem tisztáztuk ezt a kérdést, sokan minden marxi gondolat érvényességét tagadják. Mi több, eleve ideologisztikusnak ( értsd: elhibázottnak ) vélnek mindenféle Marx-kutatást. Viszont végzetes hiba lenne a marxi életmű egészének sommás elítélése, amely eljárással csak megcsonkítanánk az egyetemes bölcselettörténetet, önmagunkat pedig elszegényítenénk. Legalább a lehetőségét adjuk meg annak a kutatásnak, mely eldöntheti a kérdést: valóban vannak-e vállalható marxi gondolatok. Itt csupán jelezhetek néhány megfontolandó vizsgálati szempontot, kutatási irányt.
Derrida kíméletlenül elutasítja a marxizmusra rátelepedő kártékony bűvöleteket. A radikális kritikai szellemet "megkülönböztetjük a marxizmus más szellemeitől, amelyek egy marxista doktrína korpuszához, annak állítólagos rendszerszerű, metafizikai vagy ontológiai totalitásához vannak bilincselve ( és különösen a 'dialektikus módszerhez' vagy a 'dialektikus materializmushoz' ), a munka, a termelési mód, a társadalmi osztály alapvető fogalmaihoz, következésképp apparátusai egész történetéhez."23 Hogy félreérthetetlen legyen álláspontja, Derrida többször megismétli ezt az aggályát. Határozottan 'nem'-mel válaszol az úgynevezett jövőtlen marxista ontológiára, a szisztematikus metafizikára, a totalitárius ortodoxiára, s még a látszatát is kerülni szeretné annak a törekvésnek, amelyik a marxi ontológiához való konkrét filozófiai-filológiai visszatérést hirdeti.24 
Derrida viszolygása a marxi ontológiától érthető, egészében azonban aligha fogadható el. Ugyanis differenciálatlanul kezeli az ontológiában szereplő kategóriákat, s ezzel a művelettel egy szintre ( az elutasítás azonos fokára ) helyezi a valóban doktriner elemeket és a munka, a termelés, a tőke, a közösség és az egyén fogalmával kapcsolatos mélyenszántó fejtegetéseket, melyek igazságtartamát nehezen lehetne elvitatni. Sajnálatos fejlemény, hogy Derridánál éppen a fenti ontológiai kategóriák "magas szakszerűségű filozófiai" elemzése marad el, s ezzel - minden jószándéka ellenére - féloldalassá válik Marxhoz való fordulása és jelentős filozófiai mondanivaló felismerésétől fosztja meg önmagát. Azt hiszem, a marxi ontológiai kategóriák korrekt feldolgozásának eredménye még Derridát is meglepné. Itt csupán arra van lehetőségem, hogy kiemeljek két marxi fogalom ( a termelés és az egyén ) ontológiai státuszával kapcsolatos, eddig kevésbé ismert vagy félre értelmezett összefüggést.
Marx szerint a tőkés társadalomban ( és csak ott ) egyetemessé válik a csereérték-termelés, vele együtt létrejön a világpiac, a világkereskedelem. "A polgári társadalom tulajdonképpeni feladata, hogy létrehozza, legalábbis körvonalaiban, a világpiacot és egy ennek bázisán nyugvó termelést."25 A világpiac kialakulása új függőséggel jár: "Egy-egy nemzeten belül az ipar és kereskedelem viszonyai fölött más nemzetekkel való érintkezése uralkodik, e viszonyokat a nemzetnek a világpiachoz való viszony szabja meg."26 Nyilvánvaló, minél inkább kifejlődik a nagyipar, annál kézzelfoghatóbb a világpiaci függőség. Ha pedig arra gondolunk, hogy "éppen napjainkban válik egyetlen (közös) piaccá az egész világ"27, akkor azt is látnunk kell, az egész világpiaci s -kereskedelmi mozgást a multinacionális nagytőke tartja uralma alatt. Azt gondolom, még nem tudtuk vagy nem akartuk végigelemezni ezt az összefüggést, s messze vagyunk a szükséges következtetések levonásától is. Pedig az itt adódó konklúziók alighanem döntő módon befolyásolják majd filozófiai és társadalomtudományi gondolkodásmódunkat. Nyilvánvaló, a bölcselet nem maradhat közömbös például abban a dilemmában, hogy "el lehet-e választani egymástól a piacot és a tőkét: a piac jelensége vagy előfeltétele a tőkének: a munka miben különbözik más ésszerű tevékenységektől (például termelés, játék, szertartás, élvezet)?"28 S elgondolkozhatunk azon a merész történetfilozófiai s társadalomtudományi következtetésen is, hogy "Az államszocializmust... nem a saját tökéletlensége, nem vezetőinek árulása, nem az antikommunista politika, nem is a tudatos 'agyonfegyverkezés', még kevésbé az ellenzéki társaságok álmodozása döntötte meg, hanem a multinacionális nagytőke, amelynek szabadabb mozgásához a világpiac további bővítésére volt szüksége."29 Ám akárhogy reagál is a mai filozófia a fenti összefüggésre, abban bizonyosak lehetünk, hogy a világpiac terjesztésére (a termelés mozgására) vonatkozó marxi fejtegetések tanulsága nem mellőzhető.
Nem különben megszívlelendő az egyén szerepével kapcsolatos marxi felismerés. Itt azt a közkeletű filozófiai babonát szükséges revidiálnunk, hogy Marx sok mindennel foglalkozott, de az egyén problémája kiesett érdeklődése köréből. Kétségtelen, Marx nagy súlyt fektet a társadalom politikai és gazdasági folyamatainak az elemzésére, s ehhez képest valóban háttérbe kerülnek az egyénnel kapcsolatos konkrét kérdések. De figyeljük csak Marx eltökéltségét, szándékosan kiemelve egy-egy fiatalkori és időskori gondolatát. Az emberi emancipáció csak akkor valósulhat meg, "ha a valóságos egyéni ember visszafogadja magába az absztrakt állampolgárt és, mint egyéni ember, a maga empirikus életében, a maga egyéni munkájában, a maga egyéni viszonyai között az emberi nem lényegévé vált."30 Marx a későbbiekben három fokra osztja a világtörténelmet: a prekapitalista formák, a tőkés szakasz, végül a kommunizmus. A kommunizmus nem egy lezáró s befejező korszak, ellenkezőleg, az lesz csak az emberi nemhez méltó történelem megnyitása: "Szabad egyéniség, amely az egyének egyetemes fejlődésére és közösségi, társadalmi termelékenységük mint társadalmi képességük alárendelésére alapozódik."31 Mármost vádolhatjuk Marxot utópiával, messianizmussal kommunisztikus nézete miatt (történelmi illúzió lenne az?), továbbá megróhatjuk szűkrefogott egyén-vizsgálódása miatt is, de nem kételkedhetünk azon szándékában, hogy történelmi léptékű szerepet adjon a szubjektumnak.
Derrida Marx-könyvét természetesen többféleképpen fogadhatjuk. Lelkesedhetünk érte, mivel ez az alkotása is a maga nemében eredeti meglátásokat tartalmaz, gondolatisága pedig további vizsgálódásokra ösztönözhet. S vitatkozhatunk vele annyiban, miért éppen Marxot emeli ki a filozófiatörténeti hagyományból, s ha már a marxi szellemmel foglalkozik, miért nem gondolja következetesen végig (ameddig csak lehetséges) filozófiai örökségét. Egy dologban valamennyien egyetérthetünk: Derrida írása végül is arra késztet bennünket, hogy rákérdezzünk a Marxhoz való viszonyunkra, hogy újramegszólítsuk s diskurzusba hozzuk őt.
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Ferenc Tõkei
Derrida sur Marx
Ouverture

Jacques Derrida, philosophe français renommé, père de la déconstruction, l'un des représentants principaux de la philosophie dite postmoderne, a bien surpris ses lecteurs avec son livre intitulé Spectres de Marx. Il s'est disputé avec l'américain Francis Fukuyama ( et avec ses prédécesseurs ) en affirmant que l'histoire n'était peut - être pas encore finie. Pour cette raison " les spectres " de Marx continuaient de hanter le monde. Le pluriel est justifié car Derrida est également d'avis que Marx dispose ( au moins ) de trois " spectres " : philosophique, politique et scientifique ( économique ). Et Derrida ne veut pas que l'on mette trop l'accent dans le jugement sur Marx. 
Quelle peut être la cause de ce drõle de " geste "? Serait - ce vraiment un geste simple, pencher la tête ironiquement devant Marx, le grand " chien crevé "? Ne s'agirait - il pas d'autre chose que d'une demi - plaisanterie postmoderne? Je crois plutõt que dans le cas de Derrida il y a plus. Le style de l'auteur, sa réflexion tortueuse me sont étrangers, c'est pour cela je ne vais pas évoquer ici ses phrases. Cette analyse dite intérieure sera effectuée à travers les conférences et les débats du colloque. Je porterai mon avis sur le rapport de Derrida et de Marx - bien évidemment sur la base de son livre comformément à mon style, c'est - à - dire vu de " l'extérieur ".
Premièrement je pense que le rapport de Derrida et de Marx a été modifié par le fait qu'un bon nombre d'instances officielles, institutions et idéologies, mouvements et pouvoirs d'Etats qui s'étaient référés - formellement - pendant des décennies à Marx, ont connu un échec ou ont été relégués à l'arrière - plan. Par conséquent, un intellectuel n'a plus de références réelles pour considérer l'oeuvre de Marx - qui a exercé une si grande influence sur le XX ème siècle - comme simplement inexistante ou définitivement morte. En effet, Derrida essaie de faire face aux " spectres" de Marx, à son patrimoine de nature différente et de surcroît à celui qui a été interprété de plusieurs manières. Ou peut constater qu' avec son livre il a fait un grand pas en avant pour traiter l'oeuvre de Marx avec le respect et l'attention que méritent les classiques de la philosophie. Deuxièmement, Derrida est décidément ennuyé par l'euphorie suite à la victoire du capitalisme mondial sur les socialismes d'Etat et par le fait que l'on essaie d'enterrer définitivement Marx, le politicien. En tant qu'intellectuel il se considère comme ennemi du capitalisme et il est d'avis que le " spectre " du politicien Marx revient et doit revenir car même dans la situation la plus désespérante il nous avertit qu' au - delà du capitalisme une autre structure sociale est possible sur laquelle on se doit de réfléchir.
Troisièmement, Derrida, voyant les résultats actuels du capitalisme mondial, surtout la tendance dite de globalisation, s'est sans doute rendu compte que Marx, " le savant spécialiste " avait raison dans plusieurs domaines et continue d'avoir raison. Pour une meilleure compréhension du monde actuel et pour une réflexion sur l'avenir du monde nous avons bien besoin de ce Marx aussi.
Je reconnais que dans le livre tout ceci n'est pas tellement évident. Néanmoins j'aimerais croire que Derrida - malgré sa phraséologie souvent ambiguë - a dépassé en l'occurence le cynisme de la philosophie " postmoderne ".Je vous souhaite du succès pour son analyse plus approfondie. 


 
Gergely Angyalosi
La problématique du nom et de la signature dans 
les oeuvres de Jacques Derrida


" Les spectres de Marx " permettent de joindre l'évocation des spectres à la question de l'importance du nom. Pour Derrida le nom de Marx est une sorte de parole - espace, un champ discursif que nous devons nécessairement traverser, qu'on ne peut pas contourner " comme si de rien n'était ".
Le spectre déjà pour Marx est aussi " une façon de parler " qui revient plus obstinément, d'autant plus que l'on est maniaque dans son expulsion. 
L'émancipation comme valeur générale, théorétiquement et systématiquement ne peut être raisonnée, mais la contourner serait également absurde. Nous pouvons la démolir en tant que construction spéculative, mais affirmer - avertit Derrida - que cette valeur n'existe pas du tout, serait également absurde et nous ferait moralement parvenir à une conséquence terrible.



 

Sándor Csizmadia
Dédicaces sur des images réfléchies d'un labyrinthe de fantõme
 reflétant en réfléchissant

Question de réflexion et de décision : comment peut - on écrire de Jackie Elie Jacques Derrida, d'un multi - étranger, passé par un tournant d'écriture et présentant ainsi au moderne
( revenant? ). Salvator qui marque toujours le même tournant, le plus d'un tournant de la philosophie et de la connaissance historique, et surtout dans le cas où quelqu'un, n'importe qui, d'ailleurs, dans l'Europe chrétienne, en 1993, peut peindre - comme l'auteur de Spectres de Marx - un tableau noir sur un tableau noir?
La mise en écrit de cette question sera, donc, une série de prologues : l'organisation vers un contre - espace géopolitique ou bien, au sein de celui - ci, des signes, des voix, des lettres, des mots, des accents, des gestes, des actes, des textes, des actions, des concepts, des fantõmes; l'approche sur des différentes traces d'un penseur toujours provocant, ayant une faculté de se renouveler sans cesse, qui change d'idées par rapport aux autres, d'un penseur à penser autrement en concevant l'Autre d'une manière différente, à contre bord de certains marxismes et certains antimarxismes ou l'anti - marxisme en tant que tel.
Scènes appelées : un colloque organisé pour l'oeuvre de Lacan, à l'UNESCO, en 1990, avec Derrida; l'heure des adieux avec le fantõme de Jean - Paul Sartre devant son tombeau au cimetière Montparnasse, et une rencontre avec Raymond Aron le même jour, en 1981; onze ans plus tard, dialogue avec le fantõme de Raymond Aron devant sa chambre sépulcrale au même cimetière, section juive; puis, au Centre Culturel Georges Pompidou : " Hommage à Louis Marin!", avec Jacques Derrida; conférence de M. de D., à Pécs, en novembre 1992 et ses objections à " un petit cercle derridaien " existant dans cette ville universitaire; "Une politique de l'écriture" :C. Delacampagne sur Derrida, Le Monde, le 15 novembre 1996; le titre de honoris causa offert à Jacques Derrida par l'Université de Pécs, en novembre 1993; une nouvelle rencontre avec Jacques Derrida à l'Hõtel Lutetia, en décembre 1993; la Carte postale d'un chanteur français, Francis Cabrel et celle de Jacques Derrida; le Marx est Mort de J.-M. Benoist; entretiens avec C. David et F. Ewald; et plusieurs fois : Spectres de Marx, etc.
Une des traces : dédicaces de M. de D.,R.A.: et J.D. sur les images réfléchies d'un labyrinthe de fantõme et l'apparition de la hantologie comme la survie des ontologies déconstruites. Et à propos de tout et de rien, l'affirmation d'un activisme émancipateur menant à l'idée et à la pratique de la nouvelle Internationale et à une carte postale de Budapest envoyée à Jacques Derrida, à Ris Orangis : cher Derrida, nous, contre - conjurés, ne reconduirons pas Marx non plus, une fois encore, à la frontière : en signe d'amicale gratitude, Sándor Csizmadia. 

 
József Czirják
Tentation - une tentative de saisir les spectres


Cette étude se propose d'examiner de quelle manière Marx est intéressant pour Derrida, quels sont le sens et l'importance de ce fait dans la Hongrie d'aujourd'hui, où, il y a quelques années, les idées de Marx étaient largement citées, le point de vue officiel étant fondé sur celles-ci.
Quel est, au fait, le point de vue de Marx? Comme contribution à la réponse, le livre de Derrida intitulé "Les spectres de Marx" a été très vite traduit en hongrois, et d'une façon bien compréhensible, pour un public - au sens large ou professionnel - habitué à un autre style que le langage parlé d'une série de conférences formulées sur place et non exemptes d'ironie. Le livre appelle les lecteurs à en parler, discuter et même disputer. De là l'initiative des chercheurs de Szeged, qui, répondant à cet appel, ont organisé une table ronde.
D'après la conception de l'étude, le point de vue déconstructif de Derrida n'est pas trop loin de la manière de voir de Heidegger, et de l'optique et des discours de Marx non plus, comme c'est notamment le cas de Max Stirner. Les "spectres" de Marx le sont devenus pour avoir été interprétés par des adversaires, tout en étant munis respectivement d'un contenu. De son cõté, Marx jugeait le caractère spectral comme facilement résoluble, puisqu'il a nommé les contenus et les causes réels. Les spectres créés par les adversaires ne cessaient pas de se comporter en tant que spectres, car, par le fait de renseigner, il était impossible de contrecarrer les intérêts sur lesquels cette discréditation était basée. Ce fait est très bien connu par Marx: il considère comme tout de même indispensable que dans la sphère de la prise de conscience, les déformations et les contrefaçons soient révélées pour atteindre la prise de conscience de soi, l'interprétation de soi. De plus, et ce qui est plus important, l'intérêt réel doit être reconnu: dans le cas de la réalisation de celui-ci les positions sociales ne pourraient plus être transformées en spectres; ou autrement dit, il n'arriverait pas qu'un système idéologique dont l'objectif est la transformation sociale à la place du changement politique, devienne spectre à l'encontre de nous. Pour cette réalisation, non seulement il est nécessaire de disposer d'idées pertinentes, mais il est également hors de doute que pour la génération actuellement en vie, la question est primordiale: est - ce que l'avenir proche et lointain des gens s'organise selon des concepts humanitaires? Dans ce processus, l'intelligentsia ne peut pas se permettre d'identifier Marx, faisant face aux corrélations et aux problèmes réels, avec l'échec d'une pratique qui s'y réfère. Elle ne peut pas le refuser, car c'est précisément de cette façon-là, qu'elle est en fait un spectre, contribuant à former l'aspect spectral de nos conditions humaines aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le livre de Derrida traitant Marx est d'une actualité brûlante.

 
László Illés
Les spectres sont - ils vivants ou morts?


Cette étude fait l'analyse des Spectres de Marx de Jacques Derrida du point de vue de l'aspect moral, une attitude obligatoire de l'intellectuel qui représente la responsabilité du philologue - dans un contexte historico-philosophique. L'auteur est d'avis qu'il existe un paradoxe quasi indissoluble entre deux facteurs historiquement efficaces quant à l'interprétation du point de départ du récit de Derrida, à savoir les propos de Hamlet de Shakespeare : " Le temps est sorti de ses gonds ". Selon la réflexion moralement responsable le droit supérieur au droit positif, c'est-à-dire la justice a été lésée au moment où les ilotes de l'histoire reçurent en partage depuis des millénaires l'humiliation, l'oppression et l'exploitation. Les "spectres" de Marx avaient pour vocation la protestation contre ce phénomène et la remise en place "du temps sorti de ses gonds". La validité de cette vocation ne s'est pas interrompue aujourd'hui non plus, puisque - selon les termes justes de Derrida - à la suite du tournant historique récent - les causes de la révolte des "spectres" ne se sont pas interrompues, mais plutõt se sont approfondies. Selon une autre interprétation, en 1917 c'étaient justement les spectres qui avaient "sorti le temps de ses gonds", et tout ayant été remis à sa place seulement lors du retour "à la voie normale de la civilisation". Pour renforcer le point de vue de Derrida, l'étude présente l'ordre moral irradiant des encycliques des pontifes catholiques et sa parenté avec le spectre de Marx, tout en l'opposant à la faible auto-justification de la démocratie libérale par Fukuyama.

 
János Loboczky
Le temps “out of joint” –Les dialogues fantomatiques de Derrida


En essayant d’interpréter le livre de Derrida, la première difficulté qui se pose est le choix de la manière de parler. Devrions-nous faire un effort pour “mettre de l’ordre dans le labyrinthe de la déconstruction tout en cachant les disjonctions du texte et rassembler les motifs différents autour d’une sorte de conception unifiée? Cela faisant nous atténuerions la radicalité du texte. Ou bien devrions-nous nous-mêmes essayer de parler “à la Derrida”? Évidemment Derrida a plusieurs manières de parler. Tantõt il “enchante” des fantõmes, tantõt il se sert du style d’un télégramme en dix mots, dans le style du journalisme politique qui tend à éviter l’ambiguïté. La présente étude analyse d’une part comment Derrida caractérise les trois manières de parler de Marx. Selon l’auteur, il est important de souligner que ces trois manières de parler ont quelque chose en commun, notamment leur caractère impératif éthique et politique. Un autre thème de cette étude s’attache à l’ordre d’idée “fin de la philosophie”. Parmi les penseurs mentionnés par Derrida, citons Heidegger qui souligne, dans plusieurs de ses écrits que jusqu’à présent nous ne sommes pas encore entrés dans l’essentiel spécial du penser. Le penser devrait essayer de se réfléchir sur le secret qui découle de la supériorité de la puissance de la technique. Dialoguer, pourrions-nous même dire, avec le précipice de l’existence qui s’ouvre et d’où sortent des fantõmes et des spectres. Comme l’écrit Derrida, la philosophie hante plutõt ses lieux favoris au lieu d’y habiter. Nous pourrions considérer le livre de Derrida comme une série de dialogues fantomatiques qui font parler des matérialités fantomatiques. Le temps “out of joint” qu’il cite si souvent, de même que l’argent auquel il fait allusion, rerésentent deux phases du monde à la fois virtuel et réel. L’analyse de Marx portant sur l’argent dans l’Économie politique et philosophie décrit cette dualité. Pour conclure, l’étude cherche à examiner le rapport entre ce qui est fantomatique et utopique. Nous pouvons considérer l’expression “utopie” comme un effort pour chasser les fantõmes. C’est le geste de la prévention qui s’opère quand nous regardons quelque chose “simplement” utopique et irréalisable. Mais nous oublions que ce n’est qu’après la connaissance exacte de l'avenir que nous pouvons appeler quoi que ce soit utopique au présent.


 
László Perecz
La vertu de l'inactualité


L'écrit est la variante originale d'une recension faite pour un quotidien.
Il présente brièvement la lecture déconstructive de Derrida relative à Marx, fait part de la critique de Fukuyama par Derrida et tient compte de la critique de Derrida relative à la démocratie libérale ainsi qu'au nouveau capitalisme.
Il en déduit que le spectres de Marx fournissent une réception originale de Marx. Marx, en tant que penseur représentatif du dix - neuvième siècle est à la fois savant positiviste et historien - philosophe romantique. Marx " le savant " à travers sa théorie historique sur la détermination et comme " historien - philosophe " avec la notion de " l'essence humaine " souligne le point de vue anticapitaliste et prévoit la perspective postcapitaliste. L'interprétation de Marx par Derrida - qui met en relief l'élément de la critique radicale face au marxisme messianique et à la réalité du capitalisme mondial - place évidemment au premier plan le Marx romantique - eschatologique face au Marx positiviste - scientiste.
Chez Marx la critique du capitalisme est en union avec la perspective postcapitaliste, alors que chez Derrida le pathos de l'anticapitalisme ne peut être articulé avec une perspective anticapitaliste résolue.Le Marx de Derrida est lu à travers Nietzsche : une critique de modernité - de postmoderne - chargée de l'expérience d'une modernité infranchissable.


 
Róbert Somos
Six thèses sur " Les spectres de Marx " de Jacques Derrida



I. Ce qui est important pour Derrida à propos de Marx, Marx ne l'aimait pas ( les spectres ).
II. Dans l'héritage marxiste proposé et interprété par Derrida il n'y a pas d'élément spécifiquement marxiste.
III. L'héritage marxiste proposé par Derrida n'est pas un enseignement théorique, mais un activisme universel.
IV. L'interprétation invraisemblable de Derrida sur Marx rend ses idées théoriques improbables.
V. La position de Derrida est un geste frivole.
VI. On doit interpréter " Les spectres de Marx " au point de vue pratique et poétique.
VII. On ne peut interpréter - compte tenu des cinq premières thèses - " Les spectres de Marx " du point de vue théorique.


 
Tibor Szabó
Le problème du savoir - vivre chez Derrida


Le philosophe français, dans son livre Intitulé Spectres de Marx nous surprend par le choix de son interlocuteur : Marx. Il voudrait répondre à la question fondamentale : que deviennent Marx et le marxisme après le tournant politique de 1989. Sa réponse est complexe, mais pas tout à fait négative.
Le problème qui nous intéresse ici, vient d'être formulé dans l'Exordium du volume, à savoir, comment faut - il vivre. Et Derrida pose des questions à ce propos : qui doit apprendre à vivre et de qui? et pour qui? Ce sont des questions de la philosophie appliquée qui concerne notre vie quotidienne. Le savoir - vivre selon Derrida est un impératif qui doit régler notre vie de tous les jours. C'est la vraie sagesse de vie. Il dit que l'homme apprend à vivre grâce à la mort. La vie et la mort sont donc des problèmes fondamentaux. Nous vivons notre vie à l'ombre des fantasmes et des spectres qui nous suivent partout. Tout notre passé représente pour nous des déterminations qui ont la fonction des spectres.
Mais Derrida se contente de poser ces questions sans donner véritablement de réponses. Il ne parle pas en effet de l'essence du savoir - vivre. Qu'est - ce qui rend l'homme heureux? L'argent, le succès? L'essence du savoir vivre, selon nous, consiste dans la durée réelle de notre vie. Le temps est le synonyme de vie. 

 
Károly Veress
L'image de Derrida sur Marx


Cette étude essaye de donner une lecture philosophique de l'interprétation de Derrida sur l'oeuvre de Marx, en rapport avec la conception de Derrida sur la philosophie déconstructiviste.
Par conséquent, on peut concevoir la conception critique de Marx comme l'antécédent de la philosophie déconstructiviste, et en même temps, comme un programme à réaliser sur les plans théorétiques et pratiques. La déconstruction de Marx s'aiguille sur la démolition et le dépassement de la tradition métaphysique européenne. Pourtant, elle devrait enfin échouer, parce que la conception marxiste fait part d'une tradition qu'elle voulait dépasser. De là proviennent les antinomies à l'intérieur de l'oeuvre marxiste, de même que les désaccords entre les interprétations de cette oeuvre.
À l'aide du concept du " spectre de Marx ", Derrida essaye de saisir, de reconstruire et de décrire la conception de Marx, et aussi les interprétations sur cette conception.
Cette étude tente de suivre la route suivie par Derrida qui a réussi à donner une image de Marx cédant aux spectres, et enfin - devenant lui-même un spectre pour la postérité.
L'interprétation de Derrida sur Marx devient vraiment dramatique au moment où il démontre que, par sa critique, Marx est confronté avec sa propre image spectrale. Arrivé jusqu'aux bords de la traduction, Marx est confronté avec la totalité des traditions, et, en même temps - en ce qui concerne la constitution des concepts et aussi la réalisation des tâches pratiques - il reste à l'intérieur de la tradition.
Après Derrida, Marx va rester un spectre pour la postérité jusqu'au moment où on pourra bien comprendre le vrai message caché dans l'esprit critique du marxisme. Pour cela, on aura besoin d'une déconstruction conséquente et totale.

 
Endre Kiss
Derrida, Marx, Fukuyama

L'étude considère le livre Marx de Derrida comme l'un des plus importants documents des années quatre - vingt - dix. Cette oeuvre est peut - être l'intervention politique jusqu' ici la plus concrète de la pensée " postmoderne ".
Derrida tente de jeter les bases d'une nouvelle attitude postmoderne qui se veut celle des intellectuels de gauches. Notre étude ne s'occupe par tant de l'interprétation de Marx, ou de la nouvelle relation des intellectuels par rapport à Marx ( l'attitude " hamletienne " mais plutõt de la critique de Derrida sur Fukuyama.
La critique de Derrida sur Fukuyama est ratée en soi, voire elle menace la formation d'une nouvelle identité des intellectuels de gauche qu'il s'était fixée par ailleurs pour objectif. La critique de Derrida sur Fukuyama est née à l'encontre de toute sorte d'interprétations voulant saisir les changements survenus après 1989. Derrida veut fonder la nouvelle identité de gauche en insistant sur le fait que l' "on ne peut rien savoir " sur la nouvelle réalité.
Dans la " critique " de la critique sur Fukuyama l'étude reproche essentiellement à Derrida l'amalgame des éléments descriptifs et évalutifs et l'inteprétation erronée du problème de la thymie ( " thumos " ) Cette critique est née non seulement de la volonté d'une défense courtoise de Fukuyama, mais également dictée par la conviction que, partant de l'attitude inexacte de la perfection de ses moments on ne pourrait pas interpréter le temps présent. Or, faute d'explication du temps présent, la nouvelle identité de gauche sera " fantomatique " et peut - être pas exclusivement au sens derridaien du mot. 

 
Attila Bánfalvi 
Marx et Freud: un double de spectres


Notre essai traite de la question suivante: quelle est la cause de la présence de Marx et Freud d’une manière unheimlich dans des discours en Europe de l’Est? 
On essaie d’établir un parallèle - à l’aide d’une interprétation de Freud - entre la présence refoulée de ces deux penseurs. Nous nous occupons encore des problèmes suivants: pourquoi ne réussit - t - on pas à observer Marx et Freud à cause de verdrngung à la mode de verwerfung; comment fonctionne le choc produit par la tentation de Marx, selon les ordres du nachtrglichkeit? 
On essaie de présenter que le rapport avec Marx, dans cette partie du monde, est bien ambivalent, et qu’on est encore incapable à adapter le caractère tentant du marxisme, en tant que théorie et mouvement de salvateurs. 
Finalement, on pose les questions suivantes: 
Est-ce que la dépression sans issue des années 90 est un travail du pénible?
Ou bien, l’anéantissement euphorique de Marx est - il remplacé par le deuil inavoué et sans espérance. 
Est-ce que l’euphorie n’est rien d’autre qu’ une décomposition momentanée de la balance de l’ambivalence; et plus la relation au mort est ambivalante,ne tente - t - il pas plus? 
Ou encore:on ne réussit enterrer Marx, n'est - ce pas parce qu'on nie qu’on porte le deuil? 
Est-il possible qu’on se trouve dans un travail de deuil mal commencé, ce qui est en train de se transformer en dépression, parce qu’on ne reconnaît pas que c’est effectivement un deuil?


 

Sándor Karikó
Le rapport de Derrida avec Marx



Le livre de Derrida sur Marx peut être reçu de plusieurs manières. Nous pouvons le saluer en ce sens que cette oeuvre contient aussi des vues originales, des commentaires concrets qui incitent à des analyses ultérieures. Néanmoins, nous pouvons le critiquer de ne pas avoir. développé une réflexion cohérente ( autant que possible ) sur l'héritage marxiste.
Je pense que l'écrit de Derrida nous oblige tous à nous interroger sur notre rapport avec Marx : l'interpeller de noveau et continuer la discussion avec lui. Le rapport avec Marx comme source originale peut être qualifié de cinq façons du moins, en utilisant des apellations arbitraires: écrasante, adorant des dogmes, celle de la coquetterie, méthodologique et transmettant partiellement le penser marxiste.
Le premier type ferait sortir le plus volontiers Marx de l'histoire philosophique universelle : si en 1989 le socialisme existant s'est effondré, alors Marx aussi doit disparaître. Le deuxième le déifierait sans critique : ne saurait pas dépasser l'interprétation dogmatique. Le troisième mode de réaction est celui de la coquetterie philosophique. Les partisans de cette conception étudient l'oeuvre marxiste comme une lecture désinvolte, une poésie scientifique piquante, une aventure spirituelle intellectuelle. C'est - à.dire comme un texte non sérieux mais redoutable, une critique de la société qui prétend sauver le monde.
Selon la quatrième forme - y appartient Derrida lui - même - le contenu concret de l'oeuvre n'est pas décisif, ce qui importe c'est la manière dont l'auteur traite la matière, ce qui fait bouger et conduit les travaux de recherche. L'important c'est autre qu'une adhésion radicale critique et autocritique. Cela doit fonctionner comme un principe de méthodologie générale, indépendamment de l'appartenance à une vision du monde concrète et politique. En principe il s'agit là du postulat de la réflexion autonome.
Le cinquième type fait des recherches sur les analyses valables et les pensées de Marx qui peuvent être acceptées même aujourd'hui. Sous cette optique cette étude accepte aussi le point de départ de Derrida avec " l'adhésion interrogative " ( expression préférée de Derrida ). Il n'est pas difficile de reconnaître l'aversion de Derrida contre l'ontologie marxiste. 
Ses scrupules ne peuvent être admis que partiellement. Ils ne peuvent certainement pas être acceptés en ce sens qu'il traite sans distinction les catégories faisant partie de l'ontologie marxiste. Par ce procédé il place au même niveau ( celui du degré du refus ) les mouvements vraiment doctrinaires et son analyse relative à la notion du travail, de la production, du capital, de la communauté et de l'individu, notions dont la vérité ne peut guère être discutée. Ce qui manque chez Derrida c'est justement l'analyse " philosophique de haut niveau " des catégories ontologiques signalées. De cette manière - malgré toute sa bonne volonté - son recours à Marx deviendra partiel et il se privera de la reconnaissance d'un message philosophique important.


