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Simmel halálfelfogása

Összefoglalás:  A  tanulmányban  Georg  Simmelnek  (1858-1918),  az  életfilozófiák  egyik  
legkiválóbb  képviselőjének  a  halállal  kapcsolatos  nézeteit  elemezzük.  A modern  filozófiai  
thanatológia szempontjából Simmel indokolatlanul háttérbe van szorítva Heidegger mérvadó  
halálelemzéséhez képest. Valójában arról van szó, hogy Simmel halálfelfogása számos olyan  
elemet foglal magában, melyek időben megelőzik és megelőlegezik azok későbbi, heideggeri  
elemzését. Ezen túl Simmel halálképe számos olyan vonással is rendelkezik, melyek Heidegger  
fejtegetéseivel  összehasonlítva  önállóan  is  megállják  a  helyüket.  Simmel  a  20.  századi  
filozófiai thanatológia egyik kulcsfigurája.

Georg Simmelnek a  halálról  alkotott  nézetei  bizonyos értelemben betetőzését  és  lezárását 
jelentik a halálról való életfilozófiai reflexióknak. S itt nemcsak arra kell gondolni, hogy az ő 
thanatológiájában futnak össze a Nietzschétől és Diltheytől eredő szálak, hanem arra is, hogy 
ezzel – miként Guido Knörzer megállapítja – ő lesz az a gondolkodó, aki mintegy hidat képez 
az életfilozófiai és az egzisztenciálfilozófiai koncepciók között.1 Ugyancsak ő jelenti ki azt is, 
hogy Simmel korunk filozófiai diskurzusában még mindig messze nem játszik olyan szerepet, 
melyet egyébként  megérdemelne. Ehhez azt fűzhetjük hozzá,  hogy talán épp thanatológiai 
nézetei  jelenthetnék  az  egyik  áttörési  pontot,  mellyel  igazolni  lehetne  filozófiájának  – 
nietzschei értelemben vett – „korszerűtlen korszerűségét”.

Igaz, Simmel nem írt túl sokat a halálról. De ez semmi esetre sem jelenti azt, hogy – 
Knörzer  felfogásával  ellentétben2 –  a  halál  problémája  periférikus  szerepet  játszott  volna 
filozófiai  munkásságában.  Nehéz  elképzelni,  hogy az,  aki  életművének jelentős  részét  az 
ezerarcú  élet  filozófiai  feldolgozásának  szentelte,  éppen  az  élettel  összefüggő  egyik 
legfontosabb jelenséget,  a halált  hagyta volna figyelmen kívül vizsgálódásai során.  Inkább 
arról van szó, hogy a halálproblematika, amely láthatatlan – vagy alig látható – szálként fonja 
körül az esszéíró Simmel munkásságát, viszonylag későn tematizálódik. Ennek első jele a Zur 
Metaphysik des Todes c. tanulmány, amely a Logos 1911-es évfolyamában jelent meg.3 Időben 
a következő láncszemet híres Rembrandt-tanulmánya jelenti; itt nemcsak arról van szó, hogy 
önálló részfejezetben foglalkozik a halál kérdésével,4 hanem arról, hogy az egész Rembrandt-
elemzés tengelyében a halál problémája áll. Nem véletlenül írja Berényi Gábor az utószóban: 
„a  könyvnek  talán  a  legszebb  lapjai  azok  a  fejtegetések,  amelyek  a  halál jelentkezését 
boncolgatják a műalkotásban. (...) Simmel értelmezésében Rembrandt a „halálba állított élet” 
művésze, fejtegetései szinte már a Lét és idő heideggeri egzisztenciálfilozófiáját előlegezik.”5 

Végül a lezárást a Lebensanschauung jelenti 1918-ban, melynek harmadik fejezete a Tod und 
Unsterblichkeit címet viseli6; Simmel ebben összegzi végső mondanivalóját a halálról – de 
nem csak arról, hanem egész életéről is. Ekkor már halálos beteg volt, rákban szenvedett. A 
mű keletkezési körülményeiről legyen elég az alábbi: „Mikor gyógyíthatatlan betegnek érezte 
magát, megkérdezte orvosát: mennyi ideje van még hátra az életből? Tudnia kell, hiszen még 
tető alá akarja hozni legfontosabb könyvét. Az orvos megmondta neki az igazat; erre Simmel 
visszavonult, s még megírta a 'Lebensanschauung-ot'. Halálával úgy nézett szembe, mint egy 
antik filozófus. 'Várok a déloszi hajóra' – írta egyik barátjának.”7 Ebben a műben tehát egy 
olyan gondolkodó tesz  filozófiai vallomást  a  halálról,  aki  maga is  annak legközvetlenebb 
árnyékában  él;  így  ez  a  mű  bízvást  tekinthető  Simmel  filozófiai-thanatológiai  
végrendeletének.



A Lebensanschauung lapjain a halálprobléma kidolgozására egy végső életfilozófiai 
alapvetés keretei között kerül sor. Bizonyos értelemben ennek prelúdiumát jelenti már az első 
fejezet is, Az élet transzcendenciája. Ebben Simmel először azt elemzi, hogy milyen szerepet 
tölt be a határ (Grenze) az emberi létezésben. Kiemeli – nem utolsó sorban Hegel hatására8 – 
a határ dialektikus természetét; ez az ember esetében egyrészt azt jelenti, hogy létezésünket 
minden  irányban  és  formában  határok  szegélyezik  –  „azzal,  hogy  mindig  és  mindenütt 
határokkal  bírunk,  mi  magunk is  határ  vagyunk”9 –,  másrészt  viszont  ezek a létezésünket 
konstituáló határok túlléphetők (sőt túllépendők), mi több, nem utolsósorban maga a határ 
túllépésének,  meghaladásának  aktusa  tudatosítja  bennünk  azt,  hogy határok  fonnak  körül 
bennünket. Az ember az a sajátos lény, aki egyszerre kívül is és belül is áll saját határain, vagy 
még sarkosabban fogalmazva: az ember „az a határlény, akinek nincs határa.”10 

A  határ  problémája  –  melynek  elemzését  jelen  összefüggésben  részletesen  nem 
reprodukáljuk  –  voltaképpen  első,  fenomenikus  szintjét  jelenti  annak  a  kérdésnek,  ami 
Simmelt igazán foglalkoztatja: az  élet és az – első megközelítésben határként koncipiált – 
forma viszonya. Az élet  reáldialektikájából mindenekelőtt az a kettősség ragadja meg, hogy 
egyrészt  az  élet  –  mindenekelőtt  az  emberi élet  –  fennállása  nem  képzelhető  el  forma-
meghatározás (mégpedig benső forma-meghatározás) nélkül, másrészt ugyanennek az életnek 
állandó  eleme  a  forma  negációja:  „amennyiben  van  élet,  szüksége  van  a  formára,  s 
amennyiben  van  élet,  többre  van  szüksége,  mint  a  formára.”11 Ha  távolabbról  vesszük 
szemügyre,  ez  a  kitétel  az  aforisztikus  tökéletesség  formájában  kapcsolja  egybe  az 
életfilozófia  imént  már  említett,  két  korábbi  ágát:  az,  hogy „az  életnek  szüksége  van  a 
formára”, voltaképp a diltheyi örökségnek tekinthető, kinél az élet pszichikus élményvalósága 
végső fokon a  kifejezés (Ausdruck) formaképző eleme révén válik megragadhatóvá s tehető 
hermeneutikai vizsgálódások tárgyává; az viszont, hogy „az életnek többre van szüksége, mint 
a  formára”,  inkább  a  minden  forma-meghatározást  szétzúzó,  zabolátlan  élet  nietzschei 
víziójára  emlékeztet.  De  számunkra  e  kitételből  inkább  az  a  lényeges,  hogy  ami  az 
azonosságelvre  épülő  formállogika  szerint  ellentmondást  foglal  magában,  az  a  közvetlen 
életvalóság  nem fogalmi,  hanem reáldialektikájában  eredendő  faktum.  Simmel  ezekben  a 
fejtegetésekben voltaképpen egy kettős életfogalommal operál; megkülönbözteti az abszolút 
életet, ami a viszonylagos értelemben vett életet s annak ellentétét is magában foglalja.12 S ami 
ezt a sajátos dialektikát lehetővé teszi, az az önmeghaladás, az öntranszcendálás momentuma. 
Ez  először  is  feltételezi  azt,  amin végbemegy  az  önmeghaladás,  s  ez  a  közvetlen 
életvalósággal  azonos.  Másodszor,  ezen  következik  be  az  öntranszcendálás  aktusa,  mint 
életaktus, ami ugyanakkor a közvetlen életvalóság negációjaként is felfogható. Harmadszor, 
az,  ami  az  öntranszcendálás  során  létrejön,  ismét  csak  az  élet,  de  egy olyan,  magasabb 
formában, ami önnön negációját is magában foglalja. Az emberi életnek ezt a finom játékát, 
ami annak már elemi textúrájában is  fellelhető,  Simmel két egymás mellé állított  tételben 
rögzíti:  „Az életnek két,  egymást kiegészítő meghatározása van: az élet  több-élet  és több-
mint-élet.”13 Úgy véljük, hogy az élet forma-meghatározottságát implicite mindkét definíció 
tartalmazza; azt, hogy az élet több-élet, nem úgy (vagy nemcsak úgy) kell érteni, hogy az élet 
mint  mozgás,  szüntelen dinamikát  foglal  magában – ekkor  ugyanis kérdéses  marad,  hogy 
mihez képest több ez a több-élet –, hanem inkább úgy, hogy pontosan ebben a több-ben megy 
végbe  a  mindenkori  formahatár  transzcendálása;  vagyis  ahhoz,  hogy  több-életről 
beszélhessünk, szükség van a forma tételezésére. Az viszont, hogy az élet, másfelől,  több-
mint-élet,  ismét  csak  a  forma-meghatározottságot  implikálja,  mivel  a  „több-mint”  kitétel 
azokra az értékekre, ideális tartalmakra utal, melyek bár a közvetlen életvalóságban születtek, 
mint zárt, megformált képződmények minden lehetséges élethorizonton túlmutatnak.14

Simmel  több  megközelítésben  foglalkozik  a  forma-határ  kérdésével;  így  például 
kiemeli, hogy míg a szervetlen test esetében a forma inkább kívülről határoló forma, ami nincs 



inherens  kapcsolatban annak belső természetével  –  egy sziklatömb akkor is  az  marad,  ha 
letörünk belőle egy darabot –, a szerves test viszont, ezzel ellentétben, alakját belülről nyeri 
el:  formája nem attól  függ, hogy hol  kezdődik el  a vele határos test,  hanem veleszületett 
formaerő munkálkodik benne, így a határ az inherens benső forma terméke. Sokkal fontosabb 
viszont a számunkra az, hogy Simmel a határt, mint formáló tényezőt nemcsak térbeninek, 
hanem időbeninek is tekinti; s ez a szülőhelye a voltaképpeni végesség-problémának.

A halál problémája a  Lebensanschauung lapjain már az első fejezetben megjelenik, 
mégpedig – mintegy anticipálva a későbbieket – az imént említett több-élet és több-mint-élet 
dialektikus  viszonyában:  „Ha  pedig,  ahogyan erről  meg  vagyok  győződve,  a  halál  eleve 
bennelakozik  az  életben,  akkor  ez  úgyszintén  az  élet  túlnyúlása önmagán.  Önmaga  köré 
összpontosulva az élet úgymond az élet abszolútuma felé terjeszkedik, s ebben az irányban 
több-életté válik – azonban a semmi felé is kiterjeszkedik, s ahogyan az élet egyetlen aktusban 
tartja fenn és növeli önmagát, úgy az élet most  egyetlen aktusban,  mint aktusban tartja fenn 
önmagát és süllyed.”15 Ezek szerint a több-élet, vagyis az élet túlnyúlása mindenkori határain 
saját  ellentétébe  csap  át  azáltal,  hogy  több-mint-életként  saját  ellentettjét,  a  halált  mint 
abszolút határt is generálja, mégpedig – s ez a lényeges –,  egyetlen aktusban és  önmagán 
belül.  Életfilozófiai  kontextusban  először  jelenik  meg  teljes  fogalmi  tisztaságában  az  a 
felismerés, hogy a halál nem az élet vége, nem végesemény, hanem az életet kezdettől fogva 
belülről alakító formaelv.16 Napjainkra ez a felismerés – főleg Heidegger halálanalízisének 
fényében – sokat vesztett  radikális  újszerűségéből.  Ne felejtsük el  azonban azt,  hogy ez a 
gondolat az 1910-es években született, tehát közel egy évtizeddel a  Lét és idő megjelenése 
előtt, vagyis abban az időben, amikor még uralkodó volt az a hagyományos felfogás, hogy a 
halál  voltaképp a  test  és a lélek elválása egymástól,  vagy hogy a halál  minden elevenség 
ellentéte;17 ha ugyanis e hagyományos felfogás alapján gondolkodunk, akkor azt mondhatjuk, 
hogy mivel  test  és  lélek  most  még szorosan együvé tartoznak,  ezért  a  halál  –  mint  e két 
instancia  szétválása  –  még  egyáltalán  nincs  jelen.  Simmel  életfilozófiai  kontextusban 
megfogant  thanatológiájának  legfőbb jelentősége épp e  tradicionális  felfogás  lebontásában 
rejlik.

De ne siessünk előre. A Lebensanschauung harmadik fejezetének – vagyis a halálról 
szóló fejezetnek – az elején Simmel az alábbi megjegyzést teszi: „A forma titka abban rejlik, 
hogy az határ; maga a dolog, s egyúttal a dolog megszűnése, az a terület, melyben a dolog léte 
és már-nem-léte egy.”18 Miről is van itt szó? Először is arról, hogy Simmel formafelfogása 
alapvetően különbözik a forma klasszikus – platóni-arisztotelészi – értelmezésétől. Itt, mint 
ismeretes, a forma végső soron a  lényeggel azonos, vagyis az az instancia, ami egy dolgot 
azzá tesz, ami (ebből a szempontból mellékes, hogy ez inherens része-e az egyedi dolognak, 
vagy pedig attól való abszolút elválasztottságában is fennáll). Simmel ezen a hagyományos 
felfogáson hajt végre egy jelentős változtatást: nem tagadja a forma szubsztantív természetét – 
hiszen  ő  is  elismeri,  hogy az  „maga  a  dolog”  –,  de  ezt  annyiban  cseppfolyósítja,  hogy 
ugyanakkor deszubsztantív – sőt talán aszubsztantív – jelleget is tulajdonít neki. A forma tehát 
egyszerre a feltétele a létezésnek és a nemlétezésnek. A klasszikus felfogás a nemlétezést a 
forma (vagy a kellő forma) hiányának tulajdonította: egy szobor megszűnik szobor lenni, ha 
ízzé-porrá zúzzuk. Simmel viszont épp ellenkezőleg, nemcsak a meglétet, hanem a nemlétet is 
a  formának  tulajdonítja.  Ez  vezet  át  a  második  momentumhoz;  a  klasszikus  metafizikai 
felfogás  szerint  –  legtökéletesebben  Platón  testesíti  ezt  meg  –  a  formák  (mint  ideák) 
halhatatlanok, vagy legalábbis múlhatatlanok, hiszen kívül állnak az idő folyásán. Simmel 
ezen a  felfogáson  is  alapvető átértékelést  hajt  végre:  azzal,  hogy a  formát,  mint  határt  a 
megszűnéssel is azonosítja, a forma nemhogy halhatatlan tényező marad, hanem egyenesen 
halált-hozó momentummá válik. Viszont harmadszor, a forma nemcsak halált-hozó, hanem 
egyúttal  élet-képző tényező is Simmel filozófiájában: mikor azt írja, hogy „azáltal, hogy az 



élőlény meghal, s hogy a meghalás magával az ő természetével tételeződik, (...) élete formát 
kap.”19 Élet ugyanis csak megformált életként létezhet.

Ha kissé távolabbról vesszük szemügyre Simmel thanatológiáját, nagyjából két szintet 
különböztethetünk  meg  rajta.  Az  alsó  szintet  azok  a  konkrét  elemzések  képezik,  melyek 
életfilozófiai  összefüggésben  tárgyalják  a  halált;  ezek  jelentik  a  simmeli  thanatológia 
legértékesebb  részét:  finom  megfigyelései,  a  halál  közvetlen  közelében  megfogalmazódó 
életbölcsességei máig ható tanulsággal szolgálnak. Erre az alapra épül aztán egy metafizikai 
boltozat, melynek végkövetkeztetéseivel, bár olykor elgondolkodtatóak, már sokkal kevésbé 
tudunk azonosulni.

Nézzük akkor tovább az első szintet. Nem lehet eléggé hangsúlyozni: Simmel nagy 
felfedezése abban áll,  hogy a  halált  az  élet  benső formaadó elvévé emelte.  Mivel  a  halál 
külsődleges, mechanikus felfogását a klasszikus mitológiában a legtökéletesebben a  párkák 
jelenítették  meg,  ezért  Simmel  fontosnak  tartotta  e  közkeletű  elképzelés  megszüntetését. 
Rembrandt-monográfiájában így ír erről: „Meggyőződésem (...), hogy szakítani kell a párka-
elképzeléssel;  mintha  az  élet  fonala,  amely  addig  mint  élet,  s  kizárólag  mint  élet 
gombolyodott, meghatározott időpillanatban 'megszakadna'; mintha az életnek az volna ugyan 
a rendeltetése, hogy útjának valamelyik pontján találkozzék a halállal, de érintkezésre köztük 
egyáltalán csak ebben a pillanatban kerülne sor. Ezzel az elképzeléssel ellentétben teljesen 
kétségbevonhatatlannak tartom, hogy a halál kezdettől fogva benne lakozik az életben.”20 Ez a 
„benne-lakozás” azonban elsősorban nem biológiai értelemben értendő; Simmel a halál élet-
immanenciáját nem arra hegyezi ki, hogy tisztában legyünk a sejtjeinkben mindvégig zajló 
öregedési-pusztulási  folyamatokkal.  Sokkal  fontosabb  ennél  az  a  hatás,  melyet  az  élet-
immanenciában intuált halál  viselkedésünkre,  magatartásunkra gyakorol – legtöbbször úgy, 
hogy tudomást sem veszünk róla. Simmel itt  azokra az alapvető határozmányokra gondol, 
melyek az emberi életet faktikusan adott épp-így-létében rögzítik, s teszik ebben a formában 
egyáltalán élhetővé. „Meghalni természetesen csak a jövőben fogunk, de ez nem puszta 'sors'; 
az, hogy meg fogunk halni, nem egyszerűen valaminek az előlegezése, végső óránk eszmei 
előrevetítése (...), hanem  minden jelenbeli pillanatunk belső valósága, az élet formálója és 
színezete, ami nélkül életünk  elgondolhatatlan mértékben  megváltoznék.”21 Nehéz pontosan 
rekonstruálni, hogy mi mindenre gondol Simmel, mikor az élet „elgondolhatatlan mértékű” 
megváltozásáról beszél; de talán megkockáztatható néhány feltevés. Először is nem tudnánk – 
vagy csak egészen más módon lennénk képesek – különbséget tenni  lényeges és lényegtelen 
között;  az,  hogy  a  mindennapi  életvilág  eleve  és  mindig  egy  meghatározott  fontossági 
sorrendben  artikulálódik,  nem  utolsó  sorban  a  végesség-tudatnak,  a  halál  „itt”-jének 
köszönhető. Aztán gondolhatunk arra is, hogy ugyanez az alapvető életélmény teszi lehetővé – 
időbeni  vonatkozásban  –  a  pillanatnak és  a  pillanatban  élés  gyönyörűségét  és  átkát.  A 
közvetlen  és  spontán  haláltudat  nélkül  az  élet  egész  időszerkezete  átalakulna,  a  pillanat 
„most”-jában élést sokkal inkább az  elodázás, a  halogatás, a  haladék modusai váltanák fel. 
Vagy  megemlíthetjük  ugyanennek  etikai  vonatkozásait  is;  hogy  a  megváltozott 
időszerkezetnek köszönhetően alapvetően átalakulnának a cselekedetek  helyességéről vagy 
helytelenségéről alkotott  elképzeléseink. De gondolhatnánk az emberi  tudás megítélésében 
bekövetkező  változásokra  is.  Mindezek  az  inkább  csak  ötletszerűen  megemlített 
momentumok egy pillanatra sem kívánják aprópénzre váltani a simmeli  belátás mélységét, 
hanem inkább annak helyes felméréséhez kívánnak támpontokat nyújtani.

Az életbe foglalt halál immanenciájának sajátos egyenlegét fejezi ki az a dualizmus, 
melyre  –  mások  mellett  –  Simmel  is  felfigyelt;  arra  ti.,  hogy  a  halál  Hogy-ja  (vagyis 
bekövetkezése)  abszolút  bizonyos,  a  Mikor  viszont  abszolút  bizonytalan.22 E  dualizmus 
képezi  az  alapját  annak  az  egzisztenciális  „játéknak”,  mely  akörül  forog,  hogy  a  halál 
úgymond „belül” van-e az életen, vagy pedig „kívül”. A Hogy feltétlen érvényessége a halál 



immanenciáját látszik erősíteni – nem feltétlenül, az élet spontán dialektikája itt is tekintetbe 
veendő –, a Mikor bizonytalansága viszont inkább ama vélekedés felé tendál, mintha a halál 
nem  is  képezné  az  élet  alkotórészét.  S  e  két  tényező  vitális  egyensúlya  élettaktikai 
szempontból többnyire afelé billen, hogy a halál  nincs jelen az élet valóságában, a Mikor 
bizonytalanságának lelki túlsúlya a Hogy bizonyosságát is magával rántja. E sajátos kettősség 
megléte  ismét  lehetőséget  nyújt  a  „szabad  variációkra”,  ami  többnyire abban a  formában 
szokott  megjelenni,  hogy talán jobb lenne, ha az ember nemcsak a Hogy, hanem a Mikor 
tekintetében is biztos tudással rendelkezne; ily módon, úgymond, célszerűen és racionálisan 
lehetne berendezni az életet, nem maradnának hátra fontos, „elintézetlen” dolgok stb. Simmel 
nem osztja ezt a véleményt és e tekintetben is finom megfigyeléseket tesz. Az ember lelki 
háztartásának pontos ismeretéről tanúskodik az az észrevétele, hogy az ember – ha igazán 
jelentős dolgokról van szó – nem a pontosan kikalkulálható lehetőségek arányában cselekszik, 
hanem „nagyon gyakran épp akkor teljesíti a legnagyobbat, amikor többet vállal annál, mint 
amennyit  teljesíteni  tud.”23 Vagyis a  vállalás  vitális  maximumát  az  életperspektíva  biztos 
tudása nemhogy elősegítené, hanem egyenesen gátolja. Másrészt a Mikor bizonyossága újfent 
alapvetően átrendezné a spontán élet időviszonyait; valószínű, hogy elviselhetetlen mértékben 
megnőne az  embernek a  saját,  szubjektív  életidejével  szembeni  felelőssége,  még kevésbé 
lenne  képes  –  Nietzschével  szólva  –  megtelepedni  a  „pillanat  küszöbén”,  vagyis  még 
kevesebb  lehetősége  maradna  arra,  hogy  boldog legyen;  s  Simmel  teljes  joggal  írja  az 
alábbiakat:  „a  haláltól  való  félelem  és  elkerülhetetlenségének  nyomasztó  súlya  csak 
bekövetkezése bizonytalanságának köszönhetően hozható egy elviselhető szintre, olyanra, ami 
az  embernek  bizonyos  mértékig  biztosítja  a  benső  mozgásjátékteret  az  életörömök,  az 
erőkifejtés  és  az  általunk  egyedül  ismert  élet  produktivitása  számára.”24 Vagyis  mindkét 
tényező egyidejű ismerete legalább annyira elviselhetetlenné tenné az életet, mintha egyikről 
sem  lenne  tudomásunk.  „Azáltal,  hogy  e  határ  tudatunk  számára  egyszerre  véglegesen 
kemény, ugyanakkor mégis valami teljességgel folyékony, s hogy bármilyen változás akár az 
egyik, akár a másik irányba az egész életet azon nyomban elgondolhatatlanná változtatná, a 
halál akként nyilvánul meg, hogy látszólag kívül áll az életen, miközben valójában belül van 
azon, s e belül-lét minden egyes pillanatát úgy alakítja, ahogyan azt egyedül ismerjük.”25

Végül a halálnak az életet belülről formáló oldalát emeli ki az az észrevétele is, mely 
szerint „amilyen kevéssé vagyunk már jelen születésünk pillanatában – hanem inkább valami 
folytonosan születik belőlünk –, éppoly kevéssé halunk csak meg az utolsó pillanatban.”26 

Simmelnek  ez  a  halál  árnyékában  fogant  életbölcsessége  szemléletesen  mutatja  az  élet 
biológiai és biográfiai felfogásmódja közötti különbséget: míg a biológia, tisztán tudományos 
szempontból,  az élet  két  alapfaktumát,  a születést  és  a halált,  a  külső fizikai  idő egy-egy 
pontjához rendeli hozzá, addig az életfilozófia e két tényezőt nem (vagy nemcsak) biológiai 
határozmánynak tekinti, hanem azokat a  belső, vitális idő mozgásában szemléli. Ennélfogva 
az,  ami  dátumként  az  ember  sírkövére  vésetik,  az  életnek  csak  külsődleges,  metrikus 
támpontjait jelenti; arról, hogy születés és halál belső, vitális egyenlege kinél-kinél hogyan 
alakul, végső soron csak az tud számot adni, aki a sírkő alatt szunnyad. S talán nem túlzás 
kijelenteni, hogy a halál felfogásának e két szintje közötti különbségtétel bizonyos mértékben 
életfilozófiai  előzménye  és  csírája  az  ontikus és  ontologikus szint  heideggeri 
megkülönböztetésének.27

Az, hogy a halál eleve, kezdettől fogva belső formaképző eleme az emberi életnek, 
nemcsak formális szempontból értendő, hanem tartalmi-materiális vonatkozásban is. Ez az a 
pont, ahol a simmeli elemzésben megjelenik a halál minőségének a kérdése. Az ember halála 
ugyanis elsődlegesen nem azt jelenti,  hogy  megszűnik élni – bár fiziológiai oldalról nézve 
ténylegesen az életfolyamatok leépüléséről, megszűnéséről van szó –, hanem sokkal inkább 
azt,  hogy élete során (mely mindvégig magában hordozza a halált)  állandóan  viszonyul is 



ahhoz (még akkor is, ha ez a viszonyulás adott esetben nem jut el tudatos-reflexív szintre). 
Vagyis arról van szó, hogy a halál mint formaadó momentum materiális szerepet tölt be akkor, 
amikor  az  élet  belülről való  önmegformálásával  áll  kapcsolatban.  „Némelyek  –  így  kell 
fogalmaznunk,  természetesen  csak  viszonylagos értelemben  –  meghalnak,  mert  az  élet 
történetesen megszűnik; a halál nem úgy jelenik meg, mint életpályájuk bensőjéből tételezett 
határ; ők azok, kiknek élete egyáltalán nem rendelkezik magasabb értelemben vett formával, s 
akik éppúgy élhetnének tetszés szerinti rövid vagy tetszés szerinti hosszú életet – a sziklához 
hasonlatosan, amely az által mutatja meg, hogy mélyebb értelemben nem áll  szükségszerű 
viszonyban a formájával, hogy számára egyáltalán nem integráns az, hogy nagyobb-e vagy 
kisebb.”28 Az, hogy Simmel ebben az esetben „magasabb értelemben vett formáról” beszél, 
szemléletesen mutatja a formaelv kettéválását; bár a halál mint formaképző a szimpla életben 
is  szüntelenül  ott  munkál,  mégsem  teszi  azt  belülről kvalitatíve  megformálttá  –  az  élet 
elveszíti  belső  feszességét,  „formátlan”  „sziklalétté  porlad”.  Már  ezen  a  ponton  érdemes 
felhívni a figyelmet arra a különbségre, amely a halál hitelessége – minősége – szempontjából 
Simmel és Heidegger felfogása között áll fenn. Heidegger a halálhoz való viszonyulás emberi 
lehetőségeit alapvetően egy dichotóm keretben helyezi el: az ember  vagy autentikus módon 
viszonyul e legsajátabb létlehetőséghez – a nem-mindennapiság módján, mikor is azt saját, 
személyes halálaként érti és éli át –, vagy pedig nem autentikusan – a mindennapiság módján, 
a személyes halál elől való menekülés ezernyi formájában. Álláspontja mögött a Jó és a Rossz 
halál szinte gnosztikus dualizmusa sejlik fel, melynek értelmében aki nem képes a halálhoz 
való  viszonyulás  Jó  formáját  választani,  az  menthetetlenül  letaszíttatik  a  Rossz  halál 
bugyraiba. Más választás nincs; meghalni vagy csak zseniális, vagy csak alantas módon lehet. 
Sőt,  ha  a  dolgok  mélyére  tekintünk,  e  felfogásban  akár  még  egy  platóni  dualizmus  is 
felfedezhető, amennyiben a halálnak van egy – és csak  egyetlen egy – hiteles formája, ezt 
nevezhetnénk akár az emberi halál  eidoszának,  eidetikus formájának is –, s vele ellentétben 
létezik  a  hiteltelen halál  sok módja,  melyek az  autentikus  eidosz  megannyi privációjának 
tekinthetők.  Simmel  ezzel  szemben  a  halálhoz  való  emberi  viszonyulást  inkább  egy 
folyamatos  sorként képzeli  el,  melynek  két  végén,  mintegy  ideáltipikus  határértékként 
helyezkedik el a minőségi halál – azoké, akik képesek „magasabb értelemben vett formával” 
felruházni  az  életet  –,  illetve  a  sor  másik  végén  azoké,  akik  híján  vannak ennek.  De  ez 
semmiféleképpen sem jelent  valamilyen rigid  klasszifikációt,  mivel  Simmel  tisztában  van 
azzal, hogy az emberek túlnyomó többsége sem így, sem úgy nem hal meg, hanem  többé-
kevésbé ezen  vagy azon  a  módon,  inkább a  minőségi  halál  felé,  vagy pedig  inkább az 
ellenkező irányba tendálva. (Ezért is beszél „viszonylagos értelemről” az iménti idézetben.) A 
halál tipizálásának ez a két, egymással szembenálló módja a modern filozófiai thanatológia 
egyik sarkpontját jelenti, melyre a későbbiek során még többször visszatérünk.

Mit  jelent  közelebbről  az,  hogy  képesek  vagyunk  „magasabb  értelemben  vett 
formával”  felruházni  az  életet?  Mindenekelőtt,  újfent  hangsúlyozzuk,  azt,  hogy  a  forma 
nemcsak pusztán belső alakítóelve az életnek, hanem építő jellegű is egyúttal, a minőséget is 
közvetíti az ember felé. A minőség pedig az önmegformálásban teljesedik ki, abban, hogy az 
életet, mint számomra adott lehetőség-keretet mennyire vagyok képes a sajátomévá tenni, azaz 
egyediesíteni,  olyanná  alakítani,  amely  ezt  az  életet  a  maga  épp-így-létében  egyedivé, 
egyszerivé,  egyetlenné teszi.  Ennek  kritériumai  azonban  ismét  csak  tartalmiak:  az  élet 
egyediesítése, ha helyesen értelmezzük Simmelt, nem a normálistól való pusztán formális el-
térésben  –  devianciában,  nonkorformizmusban  –  nyilvánul  meg,  hanem  legalábbis  két 
előfeltételen nyugszik.  Először is  azon, hogy sikerül-e az embernek önmagában egy olyan 
középpontot kialakítania, ami aztán  belülről határozza meg a világhoz való viszonyát. Ez a 
centrum  pedig  „az  egyéni  élet  apriori  formálóerejében”29 honol.  Simmel  Kant  egyik 
fogyatékosságául rója fel azt, hogy az aprioritás problematikáját elsősorban ismeretelméleti 



összefüggésben dolgozta ki, s a gyakorlati élet számára az apriori meghatározottságokat csak 
mint ideális követelményeket fogalmazta meg. Az ő meggyőződése Kanttal szemben az, hogy 
az életnek „mint lelki világviszonyulásnak” éppúgy megvan a maga apriori struktúrája, mint a 
megismerésnek, csak ezt tiszta fogalmiságára hozni jóval nehezebb dolog. „Amilyen kevéssé 
töltődik belénk a megismert világ úgy, mint a krumplik egy zsákba, vagy mint egy Külső 
mechanikus tükörképe, éppoly kevéssé töltődik belénk így az átélt világ – ez mindkét esetben 
a mi  tettünk, azaz a sajátos energiák oly módja által határozódik meg, melyekkel egyáltalán 
„cselekszünk”.30 Annak alapján, hogy ezt az életünkkel együtt  önmagában adott aprioritást – 
ami első megközelítésben ismét csak formális meghatározottság – ki hogyan építi ki számára 
való aprioritássá,  formálódik  meg –  részben  Riesmann kategóriáit  használva –  az  inkább 
belülről vagy inkább  kívülről vezérelt ember típusa. Ez a különbségtétel már Simmelnél is 
egyértelműen megjelenik, mikor azt fejtegeti, hogy az egyén individualitásának mértékében él 
kifelé.31 Vagyis arról van szó, hogy az átlagember esetében a világ, melyet megérint, mellyel 
kapcsolatba kerül, szinte változatlanul folyik rajta keresztül; annak hatásait egyrészt kevésbé 
szelektálja, másrészt sokkal jobban hagyja azokat a maguk spontán folyamataiban saját magán 
érvényesülni. A domináns szerepet itt a külső játssza. Ezzel szemben az, akinél az élet mint 
belső formakiépülés magasabb szintre jutott, sokkal inkább belülről határozza meg a világhoz 
való  viszonyát,  életére  inkább  a  „kifelé”  élés  jellemző  –  még  akkor  is,  ha  ez  a  „kifelé” 
mondjuk valamilyen meditatív elzárkózás életvitelében megy végbe –, amennyiben ő maga 
képezi azt a centrumot, mely köré a világ elrendeződik.

A minőségi önmegformálásnak azonban ez csak az egyik előfeltételét képezi, hiszen 
ebben az esetben mondjuk egy, a világát teljes tudatossággal belülről megtervező és „kifelé” 
élő terrorista élete az életskála igen magas helyére kerülne. Ezért a belülről vezérelt és kifelé 
élő ember élete, másodszor, csak akkor tekinthető minőséginek, ha tevékenysége valamilyen 
érték mentén  rendeződik  el,  s  valamilyen  értékvilágot  reprezentál.  Vagyis  az  eddigieket 
összegezve: az élet „magasabb értelemben vett  formával” való felruházása voltaképpen az 
individualizáció egy meghatározott szintjének elérését jelenti, ami az említett két előfeltételen 
nyugszik.

Mielőtt  rátérnénk  a  belülről  illetve  kívülről  megformált  élet  thanatológiai 
következményeinek elemzésére, érdemes szót ejteni egy ezzel kapcsolatban álló elemről, ami 
Simmel szerint az élet apriori kategóriaállományának fontos darabja; ez pedig a sors. Ahhoz, 
hogy egyáltalán sorsról beszélhessünk, két momentum szükséges: „Először is szükség van egy 
szubjektumra,  amely  önmagában,  ennélfogva  minden  'eseménytől'  függetlenül  valamilyen 
értelmet,  benső  tendenciát,  követelményt  tartalmaz  vagy  mutat.  A  szubjektum  e  saját 
irányultsága  mellett,  anélkül,  hogy  vele  genetikus  kapcsolatban  állnának,  meghatározott 
események keletkeznek s futnak le, melyek támogató vagy akadályozó módon viszonyulnak a 
szubjektumhoz ...”32 A sors pedig, első, durva megközelítésben, e két tényező egymással való 
összeütközése  révén formálódik.  E megközelítés  azért  durva,  mert  nem tartalmazza  azt  a 
fontos  kikötést,  hogy  a  szubjektum  benső  megformálódása  nem  kizárólag  a  tiszta 
bensőségesség intim világában történik meg, hanem maga is részben ezen összeütközés révén 
teremtődik.33 Fontosabb  ennél  az  –  amit  Simmel  joggal  hangsúlyoz  –,  hogy  az  egyén 
sorstörténetébe  nem  épül  be  minden,  ami  vele  történik;  létezik  egy  sajátos  szelekció, 
sorsküszöb,  s  csak  az  épül  be  a  sorsba,  ami  túljut  ezen  a  bizonyos  küszöbön.  „A benső 
életáramlás irányultsága dönt arról, hogy mi legyen számunkra sors és mi ne legyen az;”34 

Ha  a  sorsnak  e  sajátos  természetét  rávetítjük  a  minőségi  önmegformálódás  imént 
taglalt kettősségére, akkor arra az eredményre jutunk, hogy bár bizonyos értelemben minden 
egyes egyénnek van sorsa, hiszen az individuálódás során kiépülő szubjektumról – bizonyos 
patológiai esetektől eltekintve – gyakorlatilag mindenkinél lehet beszélni; az viszont, hogy az 
a bizonyos „sorsküszöb” milyen magasra van helyezve, mennyire tartós s egyáltalán, milyen 



módon mozdítja elő az önmegformálódást, rendkívül nagy szóródást mutat. S ha azt a kérdést 
tesszük fel,  hogy kinek van  inkább sorsa,  azt  kell  válaszolnunk,  hogy az  inkább belülről 
építkezőknek,  az  inkább belülről  vezérelt  embertípusnak,  annak,  kinek  élet-apriorija 
meghatározó  módon  nyúlik  bele  saját  történetének  megformálásába.  Ha  pedig,  immáron 
Simmeltől függetlenül, napjaink egyik alaptendenciáját  az ember kívülről irányítottságának 
korábban  elképzelhetetlen  mértékű  megerősödésében  pillantjuk  meg,  akkor  ebből  az 
következik, hogy korunk emberére minden korábbi időszaknál jobban jellemző az ebben az 
értelemben vett sorstalanság.

S  most  vetődik  fel  a  kérdés:  milyen  kihatása  van  mindennek  thanatológiai 
szempontból? Legalábbis Simmel számára ez alapvető; a halállal kapcsolatos igazán komoly 
kérdések ettől a ponttól kezdve tematizálódnak nála. Az inkább kívülről vagy inkább belülről 
vezérelt élet kettőssége itt abban a metszetben jelentkezik, hogy az egyén kívülről hal-e meg, 
vagy pedig belülről. Azt, akit élete során jobbára a külső világ formált meg – akinél tehát az 
ún. sorsküszöb alacsony szintre volt helyezve –, azt a halál is inkább külső eseményként fogja 
érni; az a halált is sokkal inkább idegennek fogja érezni, mint az, kinek az élete eredendően a 
belső önmegformálódás jegyében telt el: ő nemcsak az életét, de a halált is sokkal inkább 
képes a sajátjának tekinteni. Vagyis az első nagy thanatológiai vízválasztót, azt, hogy a halált 
– mindenki a maga halálát – az ember mennyire képes a sajátjának tekinteni, vagy mennyire 
érzi azt idegennek, végső soron maga az élet minősége határozza meg; az élet minőségét – az 
élet „magasabb értelemben vett formával” való felruházását – viszont az individuáció elért 
foka határozza meg. 

Ez a mély thanatológiai felismerés művészetfilozófiai színezetet kap nagy Rembrandt-
tanulmányában,  a  portré  klasszikus  és  a  rembrandti  ábrázolásmódjának  összehasonlítása 
során. Míg a „klasszikus művészetnek a tiszta individualitástól  való elfordulása és az élet 
önmagában elegendő, öntörvényű külső formájához való odafordulás közötti mély kapcsolat 
(...)  elhallgatja  az  élet  láthatatlan,  szilárd  struktúrákban  megfoghatatlan  belső  áramlatát”, 
addig  „Rembrandt  legtökéletesebb  portréiban  (...)  magának  az  egész  életnek  az  áramló, 
minden formát belülről elöntő mozgása kavarog.” S ezután következik a döntő különbség 
kimutatása: „Minden, ami csupán élet, amitől idegen a halál, csupán szűkebb értelemben vett 
élet, bizonyos fokig absztrakció. Sok itáliai portrét nézve azt gondolhatjuk, hogy ezekre az 
emberekre a halál egy tőrdöfés formájában sújt le – Rembrandtnál viszont úgy érezzük, hogy a 
halál az áramló életegész állandó továbbfejlődése, mint ahogyan a tengerbe torkolló folyam 
felett  sem valamilyen új  elem lesz úrrá,  hanem csak kezdettől  fogva meglévő természetét 
követi.”35 Vagyis  a  klasszikus  portréfestészet,  bármilyen erősen  törekedett  is  egy konkrét 
ember  vonásainak,  karakterének  megörökítésére,  az  ábrázolás  során  mégis  mindig  az 
általános, a generikus felé lendült tova, ennélfogva a megörökítés óhatatlanul háttérbe szorítja 
az egyszerit, az  egyedit;  így ezekről  a portrékról  csupán a „szűkebb értelemben vett  élet” 
tekint le ránk, ezért ölti a halál is egy képzeletbeli  külső instancia – egy hirtelen tőrdöfés – 
formáját. Rembrandt viszont, aki  ezt az embert  itt a maga esendőségében, egyszeriségében 
vitte vászonra, képes volt a halált is a portré szerves részévé s ezáltal belsővé tenni.36

Az eddigiek alapján eljuthatunk annak a tételnek a felállításához, hogy a halál belsővé 
tétele  egyenes  arányban  áll  az  individualizáció  elért  szintjével.37 Ehhez  most 
csatlakoztathatunk egy másik tételt:  minél  nagyobb az individualizáció elért  szintje,  annál 
teljesebb és maradéktalanabb maga a halál, vagy másképpen fogalmazva: a magasabb szintű 
individualizáció  jutalma a  végérvényesebb és  teljesebb  halál.  Simmel  részletesen  kitér  a 
létezés  különböző  szintjeinek  a  múlandóság  szempontjából  való  vizsgálatára.  Először  is 
megállapítja, hogy az egyes létezőket kitevő  anyag – mint végső materiális szubsztrátum – 
önmagában éppúgy elpusztíthatatlan, mint a szintén önmagában vett, időtlen érvényességgel 
bíró  forma;  e  két  önmagában  múlhatatlan  tényező  együtt  képezi  a  múlandó,  individuális 



létezőket, s a pusztulás éppenséggel nem mást jelent, mint anyag és forma egymástól való 
elválását.38 S  a  fejlődéssort  itt  az  jelenti,  hogy  minél  bensőségesebben  és  szorosabban 
kapcsolódik egymáshoz anyag és forma, annál nagyobb mértékű a pusztulás. Simmel először 
egy biológiai  sort  állít  fel,  melynek „alsó”  végén  a  legegyszerűbb  élőlények (egysejtűek, 
amőbák) foglalnak helyet; az ő esetükben voltaképpen nem is lehet halálról beszélni, mivel 
hiányzik  a  halál  legfőbb  ténye:  a  holttest:  „Bizonyára  azok  az  organizmusok  állnak  az 
individualizáció  legalacsonyabb  lépcsőfokán,  amelyeknél  az  egyes  lény  egyszerűen  úgy 
szaporodik,  hogy két  lénnyé válik;  s  éppen  velük  kapcsolatban  jelentették  ki,  hogy nem 
alkalmazható  rájuk  a  halál  fogalma,  mert  eltűnésük  után  nem  marad  vissza  semmilyen 
holttetem.”39 A sor másik végén pedig azok az élőlények állnak, ahol a meghatározott forma 
megmásíthatatlanul  kötődik  egy úgyszintén meghatározott  anyaghoz;  itt  a  kettő  egymástól 
való elválása abszolút pusztulást von maga után. Másodszor, egy kultúrtörténeti rangsor is 
felállítható,  melyben  az  egyes  népek  esetében  az  individualizáció  elért  szintje  jelenti  a 
rendezőelvet. Az egyénnek a nemben való feloldódása kapcsán jegyzi meg Simmel: „Ezért 
mutatnak nagyfokú közömbösséget a halál iránt azok a népek, amelyek vagy fejletlenségük, 
vagy  alapvetően  társadalmi  kultúrájuk  alapján  nem  ismerik  el  sajátos  értékelvnek  az 
individualitást.”40 Végül, harmadszor, ugyanez a rangsor jelenik meg az egyes ember esetében, 
ahol  individualitás  és  halandóság  összefüggése  a  legközvetlenebb  módon  tapasztalható: 
„Egyedül annak a halála végleges, aki egyedüli, s formája vele együtt múlik el; a halál végzete 
az individualitás mélyében gyökerezik.”41

Úgy tűnik, hogy ennek alapján a simmeli gondolatmenet fejlődési íve jóvátehetetlenül 
és  visszavonhatatlanul  megtörik;  ha  az  élet  nem  egyéb,  mint  a  benső  forma  önteremtő 
tevékenysége,  ha  a  magasabb értelemben vett  formaadás mint  kiteljesedő individualizáció 
előfeltétele a  minőségi  életnek, akkor,  úgy tűnik,  a mindezt  együttkísérő halál  épp azokat 
sújtja  a  legkegyetlenebbül,  akik  ezen  az  úton  a  legtovább  jutottak.  Miért  éppen  a 
legmagasabbrendű  lénynek,  az  embernek  jutott  osztályrészül  az  a  kifinomult  haláltudat, 
melyben nemhogy egy ázalag, de még egy magasan fejlett állat sem részesül? S az emberi 
létezés  körén  belül  maradva,  miért  éppen  a  legkiválóbb,  legnagyobb  embereknek  jut 
osztályrészül az, hogy ők lesznek a leghalandóbbak, ők szenvedik meg legjobban a halált? 
Simmel,  akit  a  múlandóság kérdése nemcsak elméleti  szempontból  foglalkoztatott,  hanem 
éppenséggel egzisztenciális szempontból is gyötört, megpróbál valamilyen végkonklúzióhoz 
jutni;  s  a  kiindulópontot  ehhez ugyanaz jelenti,  ami eddigi  fejtegetését  is  vezette:  a  halál 
organikus  beleszövődése  az  életbe;  ez  ugyanis,  írja,  „metafizikai képzetek  bizonyos sorát 
alapozza  meg  a  lélek  lényegéről  és  sorsáról.”42 Vagyis  a  halál  életfilozófiai  szempontból 
óhatatlanul egy metafizikai dimenziót nyit meg, mely mellett Simmel nem tudott elhaladni. A 
halálnak az a mondhatni spekulatív metafizikai burka, amely Schopenhauer és főleg Nietzsche 
filozófiájában  egyre  erőteljesebben  háttérbe  szorult,  Simmel  esetében  egy  sajátos  élet-
metafizikai kontextusban éledt  újjá.  Mindez szemléletesen mutatja  azt,  hogy a metafizikai 
momentum  milyen  roppant  szívósan  tapad  a  halálfenoménhez  és  kérdéses,  hogy  teljes 
egészében valaha is lefejthető lesz róla.

Simmel thanato-metafizikai barangolásához – melyet végső soron ő maga is a fantázia 
birodalmához  sorol  és  egy  pillanatra  sem  vindikál  számára  objektív  validitást  –  a 
kiindulópontot  ugyanaz  a  felismerés  képezi,  ami  az  előző  fejtegetések  korolláriumát  is 
jelentette: hogy ti. a múlandóság az individualizáció mértékével együtt nő és csúcspontját az 
ún. nagy egyéniségek halálával éri el. Itt Goethének ahhoz a gondolatához nyúl vissza, hogy 
az  egyént  nemcsak  a  halál  illeti  meg  individualizációja  mértékében,  hanem  éppúgy  a 
halhatatlanság is. „Goethe mondta egyszer, hogy bár meg van győződve halhatatlanságunkról, 
mégsem vagyunk  egyformán  halhatatlanok,  hanem továbblétezésünk  nagysága  attól  függ, 
hogy milyen nagy az ember.”43 Vagyis ugyanaz a végzetes ontológiai „sérülés”, amiben az 



ember individualitása függvényében részesül – ti. a halál intenzitása – teremti meg az abból 
való „kilábalás” feltételeit is – a halhatatlanság intenzitása révén.

Nézzük,  hogyan  vezeti  le  Simmel  halálfelfogásából  a  halhatatlanság-eszmét! 
Mindenekelőtt tisztában van azzal, hogy itt egy hallatlan paradoxon áll fenn: „hogy a lélek, 
amely csak egy meghatározott  pillanatban vált  létezővé, most éppenséggel a végtelenségig 
akar továbblétezni.”44 E kitételhez két megjegyzést fűznénk. Először is, az itt tapasztalható 
összeegyeztethetetlenséget Nietzsche ugyanúgy felismerte, ám az időbeni létezés és az időtlen 
fennmaradni akarás szörnyű feszültségét oly módon próbálta meg feloldani,  hogy mintegy 
visszahátrált  az  időbeni  véges  végtelenség világába;  Simmel  viszont,  épp  ellenkezőleg, 
fenntartja,  illetve,  ahogy látni  fogjuk,  egy meghatározott  irányba továbbépíti  e metafizikai 
dualizmust.  Másodszor,  bár  Simmel  a  „lélek”  továbblétezéséről  beszél,  felfogása  egy 
pillanatig sem rokonítható a lélek halhatatlanságának tradicionális problémájával. Elgondolása 
inkább ama korábbi felismerés szálát sodorja tovább, mely szerint az élet nemcsak „több élet”, 
hanem  egyúttal  „több  is  mint  élet”.  Ha  örökké  élnénk,  írja,  akkor  az  élet  valószínűleg 
differenciálatlanul  egybeolvadva  maradna  azok  értékeivel  és  tartalmaival.  De  mivel 
meghalunk, „azáltal keletkezik az a gondolat, hogy az élet tartalmainak nem kell osztozniuk 
az élet folyamatának sorsában.”45 Első lépésben tehát az életfolyamnak illetve  tartalmainak 
elválásáról  van  szó;  az  egyes  élettartalmak valamilyen  időtlen  érvényességet,  értéket  és 
jelentést hordoznak magukban, melyek túlmutatnak az azt létrehozó formán. Ezen a szinten 
Simmel  az  életértelem megmentésének  problémájával  viaskodik  és  felfogása  –  bizonyos 
később pontosítandó módosításokkal – számunkra is elfogadható. Erre az első szintre azonban 
még egy második is ráépül; ez pedig azt a folyamatot jelenti, melynek során most már egy 
állandó és folytonos Én is létrejön, mégpedig úgy, hogy immáron azokról a tartalmakról válik 
le,  melyek korábban  az  életfolyamattól különültek  el.  Mindez  ahhoz  vezet,  „hogy az  Én 
tisztán önnönmagában gyűlik össze, kidolgozza magát az átélt tartalmak minden tovaáramló 
véletlenszerűségéből,  egyre  biztosabban  s  ezektől  egyre  függetlenebbül  fejleszti  ki  saját 
értelmét és eszméjét. S ezen a ponton kezdődik a halhatatlanság-gondolat.”46 Majd néhány 
mondattal később még pontosabban rögzíti a végkonklúziót: „A halhatatlanságnak, ahogy az 
számos mélyebb emberben él, az az értelme, hogy az Én az egyes tartalmak esetlegességétől 
való eloldódását egészen véghez tudja vinni.”47

Simmelnek ez a nemcsak következetesen végigvitt,  hanem – az írás keletkezésének 
körülményeit is ismerve – megrendítő gondolatmenete voltaképp a személyes életnek azt a 
nyilvánvaló abszurditását kísérli meg valamilyen módon értelmessé tenni, hogy a minőségi 
élet, az egész életutat végigkísérő harc az önmegformálásért végső soron hiábavaló, hiszen 
önmagunk  megalkotása,  az  élet  mint  mű a  halál  beköszöntével  minden  értelmétől 
megfosztatik és a halállal együtt hamvad el. Simmel ezért nem fogja perbe a világot, mint 
mondjuk  Unamuno,  nem  fellebbez  egy  egyébként  objektíve nem  létező,  transzcendens 
feljebbviteli  bírósághoz  ezen  ontológiai  igazságtalanság kiküszöbölése  végett,  hanem  az 
alázattól mentes  beletörődés és a minden patetikusságtól mentes  ellenállás keskeny pallóján 
egyensúlyozva  próbálja  megformálni  a  maga igazát.  Vállalkozásának  személyes 
hitelességéhez  ugyan  nem  fér  kétség,  ám  mind  a  kidolgozás  módja,  mind  pedig  az 
alaptörekvésből adódó végkifejlet szellemi tere több ponton is kétségeket ébreszt bennünk.

Azzal  mindenképpen  egyet  tudunk  érteni,  hogy –  a  görög  szódzein  ige  antik  és 
keresztény jelentését egyaránt figyelembe véve – meg kell kísérelni megmenteni a megformált 
életet  a  pusztulástól;  ezt  azonban  csak  hermeneutikai értelemben  tudjuk  elképzelni,  egy, 
bizonyos  mértékben  a  tradicionális,  szubsztantív metafizika kelléktárát  is  felvonultató 
megoldás  keretében  azonban  már  nem.  S  itt  természetesen  az  Én-képződés  simmeli 
modelljére gondolunk. Ennek megformálása, kidolgozása minden bizonnyal a személyiségnek 
azt a legvégső magvát, állagát foglalja magában, amivé a minőségi élet tenni szeretné magát. 



„Tényszerűsége mellett  minden élet tartalmaz egy saját  gyökeréből előtörő ideát,  egy csak 
saját  maga  számára  érvényes  'individuális  törvényt';  mi  magunk  töredékei  vagyunk  ama 
típusnak,  amelyik mi  magunk  vagyunk.” –  idézi  Michael  Landmannt  a  Rembrandt-kötet 
fordítója.48 Megítélésünk szerint  az  élettartalmakról  leváló  Én  pontosan  ezen  individuális  
eidosz foglalata.  Ez az Én,  amely a maga részéről  joggal tarthat igényt örökérvényűségre, 
feltétlenül  értelemhordozó;  nemcsak abban az  értelemben,  hogy a  valós  világban végigélt 
egyedi élet voltaképpeni értelmét mutatja fel, hanem abban is, hogy ez az értelem csak akkor 
valóban élő, mi több, tovább-élő értelem, ha ez mások számára való értelem is egyúttal. Az, 
hogy ebben az Énben az élet értelemre tesz szert – sőt igazán csak abban tesz szert –, Simmel 
fontos  felismerése. Azonban ez csak az egyik oldala a dolognak;  nemcsak az életnek van 
szüksége értelemre, hanem fordítva is, az értelemnek is szüksége van életre, mert az ebben az 
Énben összegződő értelem maga is  csak akkor  válik a  szó legszorosabb értelmében véve 
értelmessé,  ha  élet  lakozik  benne.  Ezt  az  értelemben  honoló  életet  pedig  egyedül  az 
értelmezés biztosítja; a hermeneutikának, csakúgy mint Nietzsche esetében, itt is élet-mentő 
szerepe van, ezt azonban csak akkor tudja gyakorolni, ha legfőbb letéteményese, az Én nem 
repül ki, mint Simmel esetében, a csillagközi terek transzcendens világába, hanem megmarad 
– jobb kifejezés híján – az  interszubjektív idealitás horizontján belül.  Azzal viszont,  hogy 
Simmel az Ént, ezt az individuális eidoszt bizonyos objektív transzcendenciával ruházza fel, 
éppenséggel  egy  olyan  röppályára  juttatja,  ami  már  a  halhatatlanság  hagyományos, 
szubsztantív-metafizikai birodalmával érintkezik.

S  azt,  hogy a  hermeneutikai  –  ebben  az  értelemben  eminensen  interszubjektív  – 
dimenzió  mennyire  hiányzik  ebből  az  önmaga  tiszta  formájára  jutott,  halhatatlan  Énből, 
szemléletesen  mutatja  annak  benső  „természete”.  Simmel  ezzel  kapcsolatban  azt 
hangsúlyozza – helyesen –, hogy itt  egy filozófiailag koncipiált  halhatatlanságról van szó, 
melynek semmi köze nincs a hagyományos vallási elképzelésekhez: a halhatatlanságra „itt 
többnyire valamilyen bírás érvényes; a lélek üdvösséget  akar,  vagy Isten szemlélését  vagy 
talán csak valamilyen továbblétezést egyáltalában véve; (...) Mindez azonban nem jön szóba a 
halhatatlanság mostani értelménél; ez a lélek oly állapota, melyben az már semmit nem él át, 
melynek értelme már nem valamilyen tartalomhoz kötődik, ami valamilyen értelemben ezen 
kívül állna fenn.”49 Itt tehát a halhatatlanságnak olyan éterien tiszta formájáról van szó, amely 
már  nem valamiért való  halhatatlanság,  mint  a  hagyományos vallások többsége  esetében, 
hanem egy önmagában való halhatatlanság; s az eddigiekkel összhangban állíthatja, hogy ez a 
minden  tartalmától  eloldott  Én  nem  egyéb,  mint  „puszta  önmagához-tartozás”,  s  hogy a 
túlnani életnek nincs más tárgya, mint a „puszta Önmaga”.50 Ezt a fennmaradásmódot azonban 
–  minden  magasztossága  ellenére  –  csak  úgy  tudjuk  jellemezni,  mint  a  transzcendencia 
világába emelt önösséget, mint az önmagát tökéletes formára hozó szubjektum ön-zését. Mert 
ha  Simmel  ki  is  iktatja  –  a  halhatatlanság  tiszta  formájához  méltatlannak  tartván  –  a 
valamiért-való  halhatatlanság  elképzelését,  az  a  hideg  ragyogás,  mely  a  végtelen 
fennmaradásnak  ezt  a  formáját  övezi  s  valóságos  jégpáncélként  borul  reá,  már  nem  a 
halhatatlanságot,  hanem  éppenséggel  a  halhatatlanság  halálát mutatja  fel.  A 
halhatatlanságnak ugyanis –  nem spekulatív,  metafizikai  értelmében véve – legalábbis  két 
fajtája  különböztethető  meg:  a  ható,  eleven  halhatatlanság  –  s  ez  az,  amire  Goethe  is 
gondolhatott  –,  valamint  a  holt halhatatlanság  –  mondjuk  elsárgult  katalóguscédulaként 
lapítani Borges világkönyvtárának valamelyik zugában. Azzal, hogy Simmel a halhatatlanná 
váló Éntől még a hermeneutikai dimenziót is megvonja, bizonyos szempontból az Éntörekvés 
értelmét  is  megkérdőjelezi,  és  vészes  közelségbe  juttatja  ahhoz,  hogy  a  tiszta 
Énmegformálódás védőburka koporsófedélként záruljon rá. Valójában az a momentum marad 
itt  ki,  amit  Gabriel  Marcel  majd  jelen-lét-nek  (présence)  nevez,  s  ami  John  D.  Glenn 
meghatározásában úgy hangzik,  mint  „az  egyik személy nem objektifikálható  viszonya a 



másikhoz”51 A halhatatlanság, mint a még élő és a már nem élő emberek kapcsolata pontosan 
ezt  a  „nem  objektifikálható  viszonyt”  fejezi  ki.  S  itt  távolról  sem  arról  van  szó,  hogy 
erőszakkal  akarjuk  Simmel  nyakába  varrni  a  transzcendens  interszubjektivitás 
fenomenológiáját, hanem inkább egy fájdalmas hiány egyszerű megállapításáról.

Vajon mi lehet a mélyebb oka a halhatatlan Én ilyetén megformálódásának? Simmel 
tanulmányából  az  hámozható  ki,  hogy  esetleg  egy,  a  személyes  életet  érintő  olyan 
szükségszerűség-igény, melyet a valós világ körülményei között nem lát megvalósíthatónak. 
Gondolatmenetének kiindulópontját az képezi, hogy állandó törést érzünk a bennünk honoló 
késztetések, lehetőségek gazdagsága, illetve az ezek megvalósítását csak részben megengedő 
világ között.  Mindig az a  benyomásunk,  hogy benső lehetőségeink nagy része beváltatlan 
marad,  mert  a  világ  nem  teszi  lehetővé  ezek  maradéktalan  realizálását.  Egy  olyan 
problematikáról  van  szó,  „melynek megoldási  igénye,  úgy tűnik,  csakis  a  halhatatlanság 
reményébe  torkollhat.  Arra  a  véletlenszerűségre gondolok,  amely  egyéni,  az  életben 
magunkkal hozott tulajdonságaink, illetve a történeti, készen talált külvilág között áll fenn.”52 

Hangsúlyozza,  hogy  ugyanabból  a  gyermekből,  kinek  tulajdonságait  változatlannak 
tételezzük,  egy  egészen  más  jelenség  születne  a  Periklész-kori  Athénben,  a  középkori 
Nürnbergben, vagy a modern Párizsban. S bár megjegyzi, hogy nem lehet mindenkiből bárki, 
mégis e két tényező véletlenszerű találkozása az életet tiszta hazárdjátékká teszi. Fejtegetését 
ekként zárja le: „Az a mély vágy, hogy legyőzzük a véletlent, az a kényszer, mellyel a lélek 
saját  világához  való  viszonya olyan irányba vezet  bennünket,  mely mégsem az  utóbbiból 
kiindulva szükségszerű, hanem éppenséggel más is lehetne –, nos, ez a vágy nem teljesíthető 
be  tisztábban,  mint  e  misztikus  elképzeléssel  az  Énről,  amely  túléli  valamennyi  egyedi 
tartalmát  s  ezzel  semmissé  teszi  a  létezéselemek  mindama  kettősségét,  melyből  az  élet 
véletlenszerűsége ered.”53

 E ponton furcsa ellentmondásnak lehetünk tanúi; bár Simmel az Én halhatatlanságáról 
szóló  egész  történetet  „misztikus  elképzelésnek”  tekinti,  mégis  ésszerű  érveket  próbál 
felhozni ennek alátámasztására, s itt  kap fontos szerepet az emberi benső és a mindenkori 
világ  közötti  mély diskrepancia.  S  ha  az  a  törekvése,  hogy az  egyéni  életet  magas  fokú 
szükségszerűséggel ruházza fel,  nemcsak hogy érthető,  hanem egyet is  lehet  érteni  vele – 
gondoljunk  például  arra  a  mozzanatra,  hogy  az  Énnek  ez  az  önmagáért  való,  ikoni 
tökéletessége  és szükségszerűsége  milyen  méltóságot foglal  magában,  hogy fennállásához 
nem szorul semmilyen más, felsőbb instancia (vagy akár a lehetséges jövőbeni értelmezők) 
kegyeire stb. –, argumentációjának egésze igen gyenge lábakon áll. Kifogásként nemcsak az 
hozható fel, hogy az Én és a világ diskrepanciája – faktum, hogy lehetetlenség olyan világot 
szőni  az  ember  köré,  amely  maradéktalanul  biztosítaná  a  benne  szunnyadó  lehetőségek 
kihordását  –  nem  is  beszélve  arról,  hogy a  világ  ilyen szerveződése  vajon  nem tenné-e 
elviselhetetlenebbé az emberi életet, mint az, hogy számos beváltatlan lehetőséggel szállunk 
sírba –; fontosabb az az ellenvetés, hogy nem az a helyzet, hogy az én a lehetőségek végtelen 
gazdag tárházát jelenti,  ami csak elszegényedik és beszűkül a faktikusan adott világ rideg 
körülményei közepette. Valójában e simmeli beállításnak inkább a fordítottjáról van szó; arról, 
hogy  az  ember  nagyon  is  képlékeny,  plazmaszerű,  ámde  behatárolt  hajlamokkal, 
késztetésekkel, tehetséggel jön a világba és épp a világ lehetőségeinek gazdagsága bontja ki és 
specifikálja azokat. Mondjuk a plaszticitás iránti veleszületett érzék ugyanabból az emberből a 
Periklész-kori  Athénban  szobrászt  hozhatott  volna  létre,  ma  pedig  mondjuk  belső 
formatervezőt vagy repülőgép-konstruktőrt. Soha nem úgy áll a helyzet, hogy adott számunkra 
a világ, hanem úgy, hogy egyszerre  végtelenül sok világ adott a számunkra – természetesen 
egy  alapadottságon  belül  (senki  nem  lehet  már  gladiátor,  vagy  –  legalábbis  az  Európai 
Unióban  –  hóhér).  Tehát  épp  a  világ  segít  kibontani,  formához  juttatni  azt  a 



lehetőségcsomagot,  mellyel  az  ember  világra  jön.  Simmelnek  ez  a  halhatatlanság-
argumentuma, ismételjük, alapvetően nem állja meg a helyét.

S ezen a ponton, az Énné kikristályosodott egyéni élet fennmaradása kapcsán lehetne 
röviden  szólni  a  halhatatlanság  történeti dimenziójáról.  Itt  egy  furcsa  diskrepanciára 
bukkanunk;  az  a  Simmel,  aki  finom  történeti  érzékkel  rendelkezett,  s  aki  munkássága 
legnagyobb részében  élénk  érdeklődést  mutatott  a  történeti,  ill.  kultúrtörténeti  problémák 
iránt, thanatológiai szempontból nem sokra tartja a történelmet. Fejtegetései során – az emberi 
szellem halhatatlan alkotásairól szólván – tesz egy rövid megjegyzést, ami világosan kifejezi a 
historikum  thanatológiai  értékét:  „Az  ilyen  értékek  halhatatlansága  alatt  nemcsak  ezek 
nemzedékről  nemzedékre való  fennmaradását  értem,  ami mindenesetre valami történeti  és 
időben behatárolt.”54 Simmel mintha itt bizonyos – főleg korakeresztény – elképzelésekhez 
közelítene,  melyek szerint  a  történeti  világ nem egyéb rövid,  empirikus  közjátéknál,  s  az 
igazán  fontos  dolgok  ezen  túl,  vagy  ez  után következnek.  E  felfogással  szemben  azt 
szeretnénk  hangsúlyozni,  hogy  nem  empirikus,  hanem  szubsztantív  értelemben  véve  a 
történelem  az  ember  örökkévalósága.  Nem  puszta  epizód,  vagy a  merő  viszonylagosság 
terepe,  ami  egyszer  majd  úgymond  „véget  ér”,  hanem  az  emberi  létezés  metafizikai 
attribútuma; emberi létezés addig van, ameddig történelem van, s a historikum ezért nemcsak 
az időbeniség, hanem az időfelettiség terrénuma is egyúttal. Mindazt, ami valaha is megesett 
az emberrel – akár tudnak róla a későbbi generációk, akár nem –, ez a roppant széles időbeni 
folyam sodorja magával,  melynek legszélső hullámai magával az emberi létezés határaival 
azonosak. A történelem a végső érték- és értelemhordozó, s egyben az ember  által való és 
ember számára való halhatatlanság hordozója is. „Ha pedig az emberiség elpusztul – mondja 
Norbert  Elias – akkor  mindaz,  amit  egy ember valaha is  tett,  mindaz,  amiért  az emberek 
valaha is harcoltak egymással, s minden evilági vagy emberfeletti hitrendszer is értelmetlenné 
válik.”55 Úgy  véljük,  hogy  Simmel  szándékosan  nem  bontotta  ki  a  halhatatlanságnak  a 
historikumban  rejlő  lehetőségeit,  ezt  pedig  azért  (nem)  tette,  mert  saját  elképzelését 
összeegyeztethetetlennek tartotta amazzal.

Itt, a halhatatlanság taglalása során érdemes röviden kitérni arra is, hogy milyen módon 
viszonyul Simmel a  kereszténység halál- illetve halhatatlanság-felfogásához. Először is  azt 
kell  hangsúlyozni,  hogy ő  messze  nem veti  el  olyan egyetemlegesen  a  keresztény tanítás 
thanatológiai hozadékát, mint Nietzsche, hanem megpróbál érintkezési pontokat találni saját 
felfogása  és  a  keresztény tanok  között.  Az  egyik ilyen pont  az  individualizáció kérdése, 
melynek,  mint  láttuk,  alapvető  jelentősége  van  Simmel  számára.  Fejtegetése  szerint  a 
kereszténység tanításában éppenséggel egy roppant erős individualizációs tendencia tör utat 
magának,  ami  az  embernek  az  önmagáért  viselt  felelősségében összpontosul.  „A 
kereszténység legmélyebb, metaetikai magvát a lélek abszolút, önmagáért való felelősségében 
látom, ahogyan csupaszon áll  Istene előtt,  mégpedig életének minden egyes órájában.”56 S 
ebből az alapképletből vezethető le egyrészt annak a roppant intenzív  végesség-tudatnak a 
megformálódása,  mely  ez  esetben  is  lényegi  kísérőeleme  a  magas  fokra  jutott 
individualizációnak,  másrészt  pedig  ugyanez  hívja  életre  azt  a  felfokozott 
halhatatlanságigényt is, ami úgyszintén a keresztény tanítás sajátja. Azonban már itt fel lehet 
hívni a figyelmet arra, ami Simmel kereszténység-értelmezésének egyik konstansa, hogy ti. 
különbséget  tesz  a  tan  végső  minőségi magva  ill.  annak  kevésbé  radikális,  popularizált 
változata  között.  Jelen  esetben  ez  annyit  jelent,  hogy a  végsőkig  kihegyezett  –  és  teljes 
tisztaságában elviselhetetlen – felelősség-gondolatot a későbbi tanítás különböző formák – pl. 
Krisztus engesztelő halála, kegyelmi eszközök igénybe vétele – segítségével az elviselhetőség 
szintjére szállította le. Ez persze kihatott a személyes végesség megélésének gyakorlatára is, 
amennyiben  az  az  intézményesülés  keretei  közepette  sokat  veszített  abból  az  eredeti 
radikalitásból, melyet Simmel az alábbi módon fogalmazott meg: „Az egyedül önmagára utalt 



individuum bizonyos mértékben egy tű hegyén ellensúlyoz; mély, élethelyzetével egybeforrt 
fenyegetettségében nem nélkülözheti ama gondolat támaszát, hogy benne a halál végső fokon 
semmilyen kárt nem tehet.”57

Ez  vezet  át  Simmel  kereszténység-értelmezésének  másik  momentumához,  ami 
voltaképpen a simmeli és a keresztény halálfelfogás gyökeres szembenállását mondja ki. „A 
kereszténység hallatlan paradoxonjai közé tartozik, hogy a haláltól elvette az élethez tapadó 
jellegét,  s  az életet  eleve saját  örökkévalóságának szempontja elé állította.  (...)  A halál  itt 
nemcsak azért győzhető le, mert az élet, mint egy időben kiterjedő vonal, túlnyúlik önnön 
végének formahatárán, hanem azért is, mert az élet minden egyes momentumába belejátszó és 
azt belülről határoló halált épp ezen momentumok örök következményei révén tagadja. Az 
élet itt  kizárólag saját pozitív momentumain nyugszik; ami kárt a halál tehet benne, annak 
csak  külső  építményét illeti,  mi  több,  csak azt,  ami  már  eleve nem a mi  tulajdonképpeni 
életünk.”58 Vagyis  míg a  simmeli  felfogás,  amely – legalábbis  a  kiindulópontot  illetően – 
szigorúan a fenomenális életimmanencia talaján állva a halált az élet belső formaelvévé teszi, 
addig a keresztény felfogás, mely az életet egy evilági és egy túlvilági történéssor egységes 
összefüggésében szemléli, épp ennek révén képes azt nagymértékben tagadni. Sőt, a halálnak 
az empirikus életből való kiszorítása épp azon alapul,  hogy szerves kapcsolat  áll  fenn az 
evilági életesemények, illetve azok „örök következményei” között,  vagyis annak kihatásai, 
ami  velünk  ebben az  életben  történik,  s  amit  ebben  az  életben  teszünk,  nemcsak időben 
korlátlanok, hanem magát az időt is transzcendálják. Ez a nagy ívű konstrukció azonban két 
metafizikai előfeltételen nyugszik. Az egyik az élet kettéválasztása egy külső kéregre ill. egy 
benső,  igazi,  lényegi  életre,  melynek következtében a  halál,  mint  az életet  belülről  lezáró 
formahatár, nem képes eljutni a benső, örök élet zónájába. A másik metafizikai előfeltétel az 
élet  „kizárólag pozitív  momentumaiban” rejlik.  Mintha Simmel  felfogásában itt  egy kissé 
Nietzsche nézete villanna fel; nyoma nincs az ember eredendően letaszított, bűnös létének, a 
„jó  hír”  „mindössze”  az,  hogy  mindnyájan  eleve  Isten  gyermekei  vagyunk,  akik  csak 
időlegesen tartózkodunk ezen a földön, tehát a halál újfent nem bűnös létünk lényegében érint 
bennünket. Azonban ez, a halált a felhőtlen öröm felől elimináló gondolati ív is megbicsaklik, 
mégpedig a halál momentumát mértéktelenül eltúlzó későbbi, egyházias felfogás formájában. 
Simmel  megítélése  szerint  az,  hogy egyedül a  halál  pillanata  mindent  eldönthet,  hogy az 
üdvösség elnyeréséhez soha nincs elég késő s még az utolsó pillanatban is van rá idő, az 
eredeti keresztény tanítást  bizonyos értelemben külsődlegessé tette és elferdítette.59 Ezek a 
kifogások arra utalnak, hogy Simmel még a kvalitatív értelemben vett keresztény felfogásból 
is  csak  bizonyos  pontokat  tudott  adaptálni  saját  thanatológiájába,  melynek  végső  oka  a 
kiindulópontok radikális különbözősége. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy bármilyen 
misztikus-fantasztikus  formát  öltsön  is  Simmel  felfogása  a  halhatatlanságról,  az 
elrugaszkodási  pontot  egy  evilági,  immanens  életértelmezés  képezi,  s  ezen  előfeltételek 
felszámolása, mint látni fogjuk, csak a zárógondolatokban történik meg.

Ez fejeződik ki a lélek preegzisztenciájáról és a lélekvándorlásról szóló tanok sajátos 
adaptációjában,  ami  az  Én  halhatatlanságáról  szóló  simmeli  fejtegetések  lezárását  jelenti. 
Annak az ontológiai szakadéknak az áthidalásához, melyet korábban mint a véges, behatárolt 
létezés  és  a  végtelen  fennmaradásra  törekvő  igény  ellentéteként  fogalmazott  meg,  első 
megközelítésben  az  képezi  a  hidat,  ha  a  halhatatlanság  felől  annak  korrelátuma,  a 
keletkezetlenség  felé  haladunk.  „Az  élet  halhatatlansága  csak  akkor  nem  lesz  egy 
elviselhetetlen ugrás a dolgok egyik rendjéből egy ahhoz képest teljesen heteregon másikba, 
ha az  élet  elvileg nem az  empirikus  behatároltság formáján nyugszik  s  nem mint  valami 
egyszeri keletkezik a földön, hanem puszta metszete egy örök létezésnek.”60 Az ezt kifejező 
lélekvándorlás eszméjét sem kultúrtörténeti tanrendszerként kezeli, hanem inkább valamilyen 
bizarr gondolatkísérletként fogja fel, melynek főleg etikai töltete érdekli: hogyan képes a lélek 



fokozatosan megtisztulni – gondoljunk a tiszta Énképződés korábban leírt folyamatára –, úgy 
hogy a végén elérkezik az üdvösséghez.  Gondolatai  abban az elképzelésben futnak össze, 
hogy – spekulatíve és fantasztikusan – egy egyedüli, végtelen hosszú ideig élő individuumot 
feltételez,  melynek  puszta  leágazásai  lennének  a  puszta  egyének.61 Míg  Schopenhauer 
esetében  a  lélekvándorlás  sajátos  adaptációjának  végcélja  a  tökéletes  és  végérvényes 
megszűnés volt,62 addig Simmelnél ennek szöges ellentéte, egy olyan végtelen fennmaradás, 
melyben az egyedi az általánosban és viszont abszolút módon közvetítődik.

Simmel  thanatológiájáról,  befejezésképpen,  az  alábbiakat  kívánjuk  mondani: 
halálfelfogásának  előremutató  és  maradandó  oldalát  nem  a  halhatatlanságról  szóló 
eszmefuttatásai jelentik, hanem az a mélyreható elemzés, amit a halálfenoménről életfilozófiai 
kontextusban hajtott végre. A halál immanens formaelvvé tétele s a benső életidővel történő 
összefüggésbe  hozása,  vagy  a  kvalitatív  halál  problémájának  továbbgondolása  olyan 
teljesítmények, melyek már  a  heideggeri  fenomenológiai  halálfelfelfogás  felé  törnek  utat. 
Heidegger  a  Lét  és  idő-ben  meglehetősen  lebecsülő  hangnemben  nyilatkozik  Simmelről: 
„Újabban  G. Simmel is  kifejezetten bevonta az 'élet'  meghatározásába a halál  fenoménjét, 
természetesen  anélkül,  hogy  világosan  szétválasztotta  volna  a  biológiai-ontikus  és  az 
ontológiai-egzisztenciális  problematikát.”63 Heidegger  bevett  taktikai  fogása  az 
életfilozófiákkal szemben, hogy eleve egy „elbiologizált” életfogalmat posztulál, amit aztán 
könnyű egzisztenciál-ontológiai szempontból támadni.  Úgy véljük, hogy ez a taktika jelen 
esetben  egyáltalán  nem  vált  be;  Simmel  világosan  leválasztja  az  életfenoménben  rejlő 
egzisztenciális  problémaszintet  a  biológiai  előfeltételekről,  s  külön  erénye  az,  hogy  ezt 
Rembrandt-ról szóló nagy művészetfilozófiai tanulmányában is megteszi. J. Manser-rel sem 
tudunk egyetérteni, aki szerint a simmel halálfogalom a biologizmus és az idealizmus közötti 
hasadásban rejlik,64 mivel  ezek túlságosan tradicionális  jelentéstartalmat  hordoznak s  nem 
adják vissza azt a transzcendentális tartalmat, melynek keretei között ez a thanatológia kiépül. 
Épp ezért inkább Joachim Wachnak adnánk igazat,  aki felismeri a simmeli gondolatmenet 
mélyén  húzódó  transzcendentális  alapzatot  s  ezt  írja:  „az  empirikus  énen  átvilágít  a 
transzcendentális én. Az elmúlik, emez fennmarad.”65

Simmel végső thanatológiai kérdése voltaképpen így hangzik: hogyan lehet az egyéni 
életből idea? S a választ egy – jobb kifejezés híján – életfilozófiai kantianizmusban kereste. 
Ezért próbálta az életre magára alkalmazni az aprioritást, ezért beszél az „egyéni élet apriori 
formaerejéről”,  s  ezért  beszél  tanulmánya végén is  –  a  végső,  gigantikus,  összemberi  Én 
megkonstruálásakor  –  az  egyéni  élet  tevékenységének  „apriori  formatörvényéről,  amely 
túlélné  minden  egyes  tartalmának  véget-érését”.66 S  ahová  ezen  kibővített,  életfilozófiai 
kantianizmussal  eljut,  emlékeztet  magára  az  eredeti  kanti  tanításra  is,  amennyiben  a 
halhatatlanság végső fokon itt  is:  pusztulátum. Csakhogy a halhatatlanság posztulálását itt 
nem  egy  kötelesség-fogalom  közvetíti,  hanem  a  végső  élet-apriori-ként  koncipiált  Én 
kioldódása, tökéletes idealizációja, melybe immáron néhány cseppnyi platonizmus is vegyül. 
Ezzel együtt kísérlete a századelő filozófiai thanatológiájának legszebb és legmegrendítőbb 
teljesítményei közé tartozik.
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