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A fogalmak szerepe Heidegger bölcseletében

Wilhelm Dilthey hírnevéig és elismertetéséig munkáinak megjelenése után ne
gyedszázad mullott el; Edmond Husserl szélesebb arányú figyelembevételéig jó
másfél évtized; Husserl tanítványának, Martin Heideggernek neve azonban
alighogy a «Sein und Zeit» című tanulmányából az első és eddig egyetlen fél
kötet (Halbband) napvilágot látott (1927), azonnal szerte a birodalomban
ismertté és felkapottá vált. 1928-ban már a világ minden részéről jött tudósok
ülték körül Freiburg im Breisgauban szemináriumi munkaközösségének patkó
asztalát. Azóta Heidegger neve csak nőttön nőtt s M. Beck szavai szerint
Kantot, Fichtet és Hegelt is beleértve, aligha volt még német filozófus, akinek
már életében oly mértékben értékelés és elismerés jutott volna osztályrészül,
mint néki. Pedig Heidegger írásai kétségtelenül nehezebbek, ezoterikusabbak,
elvontabbak, mint Dilthey-éi, vagy Husserl-éi. S nem tudunk bölcselőről, aki
több lenézéssel és kevésbevevéssel írt volna a sokaság véleményérőlés dicsé
retéről, mint épp Heidegger. Talán épp a munkájának nehéz volta volt nép
szerűségének oka s a Goethe-i szavak igazsága érvényesült nála:

«Sucht die Menschen zu verwirren
Sonst ist das Befriedigen zu schwer.•

Heidegger elismertetéséhez figyelembe kell vennünk a következőket:

a háború kataklizmája utáni időszak valahogy «a régi» bukását, csődjét érezte
és különös vágya volt minden téren a teljesen újszerű és a régivel szemben álló
s hajlamosnak mutatkozott minden újszerűben s a régivel szembehelyez
kedőben egyúttal értéket találni. Már pedig kétségtelenül «újszerűt» hozott
a filozófiába a Kierkegaard-tól s Nietzsche-től erősen befolyásolt, de mégis
feltétlen eredeti «célkitűzésű» és új «alapgondolatokat» felvető Heidegger.

Heideggernél új «eszköze-zé lesz a fogalom. Szerinte a Plato-Aristoteles
eredetű fogalmi felfogás merev, elégtelen s elzárja az utat a belsőbb és teljesebb
lényegek felé. Egy-egy fogalomnak ősjelentése (Urbedeutung) van és ezen ősje

lentés mögött egy ösértelem (Ursinn) áll. Ezt az értelmet és jelentést pedig nem
puszta elmekategóriák szabják meg, hanem az érzelmi, ösztöni sa teljes lelki élet
megannyi adottsága. A filozófusnak - úgymond - nem a fogalmak formalitásaiba
kell belekapaszkodni, hanem a fogalmi formákon túli ősértelmi tartalmakat
kell megragadnia. Ez az irányozottság azonban éppen nem valami «intuició»,
sőt a Husserl-i értelemben vett «lényeglátáss-sal sem azonos. Az intuició külön
leges «belemerülés», «kiérzés» dolga, az ősjelentések és ősértelmek ellenben
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minden gondolkodó számára egyformán adottnak és megjeleníthetőnek kell
lenniök.

Az ősértelmek kifejezésének sajátos céljait szolgálják Heidegger külön
leges fogalmai és nagyrészt teljesen egyéni módon alkalmazott nyelve, mely
szokatlan szóösszetételekkel él s melyben néha egy-egy kisebb mondat, melynek
szavai kötőjelekkelvannak összekapcsolva, mint egyetlen terminus szerepel.

Heidegger fogalmai között fontos szereppel rendelkezik a «saját halál»,
melyet katolikus vonatkozásai miatt vettünk elő.

A "saját halál"

Heidegger az emberi «itt-léh (Dasein) alapbeállítottságául az «aggódás»-t
tekinti. Az «aggódás» összefügg a kiváncsi értelemnek az «elkövetkezendőbe

szökkenő-lét-élménys-nyével, mely az elkövetkezendő útjának végére érve,
a halálra lel. «Az .itt-lét: önmagában sohasem lezárt s a folytonos lezáratlan
sága folytán nem is lehet teljes Iét.i Ehhez a betetőzést, befejezést lehetővé

tevő valami, a «létteljességet adó» végső láncszem a halál szükséges. A halál az
élet élményeinek és tartalmának «határoló és meghatározó» «exisztenciális» elve.

A halálba való «bevetettség» visszahatása a rettegés (Angst), a tartalom
nélküli félés, mely valahogy a megsemmisülés képzetére és érzetére történő

tudattalan visszahatás, melyben a lét szembetalálja magát a «semmi» ontikus
alapfogalmával.

Az élet ökonomiája minden nyugtalanítóval szemben a megnyugtató kere
sésére utal. Viszont az élet legnagyobb erkölcsi erőpróbája a nyugtalanító élet
adottságokhoz valóbátorság.Mármostakia halál erőpróbájaelőInemakarkitérni,
az rendelkezik a maga ügyévé, saját lelki megnyilvánulásává lett «saját halál»
lal szemben azokkal, akik nem a saját, hanem a sokaság a nagy általánoshalálát
halják. Akiben a bátorság megvan a halált élménnyé és erkölcsi tartalommá
tenni, tudatosan a saját lelki életébe «beleágyazni», annak nyilatkozhatnak csak
meg valójában a «saját haláls-on át a lét nagy kérdései s az «örök» fogalma.

Akik a megnyugtatót keresik, azok a «das-Mans-hoz, azaz a nagy általános
gondolkodásához. szokásához, könnyenvevéséhez menekülnek. A nagy általa
nosba merülés az egyéni felelősségnek és mélyebb erkölcsi személyiségnek fel
oldója. Aki a «das-Mans-ba teljesen belemerül, annak lassanként a saját fele
lőssége mindinkább valami személytelen társadalmi felelősséggé válik s ezzel
rendelkezik - úgymond - valójában a legtöbb ember. A «das-Mán» a saját-nak
feloldását s az önálló, mélyebb lét lehetőségeinekcsökkentéséthozza. A«das-Mam>
menekül a halál problémáinak «kellemetlenségei» elől. «Azember meghal egyszer»
- mondják s nemigen foglalkoznak a halállal, amikor pedig egy-egy elhalálozás
mint emlékeztető előttük áll, csak kellemetlen zavarnak «társadalmi tapintat
lanságs-nak látják. (L. Tolsztoj: Iljics Iván halálá»-t.) A halállal nemfoglalkozást
sokan életigenlésnek hiszik és okos eljárásnak a kérdés kikerülését. A kikerülés
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hamis benyomása azáltal lehetséges, «hogy a halál bizonyossága és a mikor
bizonytalansága együtt járnak.» (S. u. Z. 258.) A személytelen általános (így
nevezzük a továbbiakban a «das-Mans-t) a halálragondolast gyáva félelemnek,
az életen úrrá-levés alkalmatlanságának mondja, pedig valójában nem rendel
kezik elég lelkierővel, bátorsággal ahhoz, hogy a haláltól való félelmet lelkében
előjönni engedje s a halál kérdéseit a maga számára megoldani kívánja. A«fölé
nyes» közömbösség elidegeníti az emberi lelket a mélyebb létezés lehetőségétől.

(254.) Az ember mélyebb egyéniségének legfőbb próbája a halállal szembeni
állásfoglalás, s erkölcsi értékeinek napvilágra kerüléséhez az alapkívánalom
a halál kérdéseinek átélni tudása.

Nem lehet magasabbrendűértékes földi «itt-lét» az, mely a halál erkölcsi
problémáit nem élte át.!

A halál a lét legsajátosabb lehetősége. S élménye egyúttal a legnagyobb
«alkalom» a nagy általánostól való elszakadásra. (S. u. Z. 77. old.) Az igazán
saját mélyebb léthez hozzátartozik a «saját halál.»

<tA lét tulajdonképeni önmagáé csak akkor lehet, ha az ő (halál) oldaláról
ezt lehetövé teszi magának, ha intézkedéseiben, gondoskodásaiban (előrelátásá

ban), elsödlegesen a saját lét lehetőségéreés nem a nagy általános lehetőségeire

tekint.» (263. 0.)2
A halál nem túlhaladható lehetőség az «itt-lét» számára. Az elébe

menés nem is szelgálhatja a tudomásulvétel nyugalmát, hanem a tudomásul
vétel állandó félni-merését, s az erkölcsi készenlétet a halálra. A halál túl
haladhatatlanságában bizonyos véges jelleget nyer és ezen végesség teszi lehe
tővé a halál egyéni «saját» dolgunkká tételén át a «létünk teljesebb létében
létezést.» Az én-nek a halálon áti teljesebb magáralelése nyitja meg az utat
a «Te», az embertárs számára. Ugyanolyan mértékben nyitja meg a «Te» szá
mára, amint elzárni képes volt azt a fölényes nagy általános (a das-Man) elöm
léssel fenyegető veszedelmével szemben.

l Ezzel a gondolattal találkozunk már Jakob Böhme-nél is :

«Wer nicht stirbet
Eh' er stirbet,
Der verdirbet
Wenn er stirbet ... '>

A misztikus német filozófus elgondolásától- mely az életben való halálélmény
ben erkölcsi követelményt lát - már nincs messze a Heidegger-i «saját halál» fogalom,
a «saját halála-é, mely mindenkinek a maga külön élménye, mely a maga életéhez,
létéhez tartozik.

2 Ugyanezt a mondatot Heidegger sajátos terminológiáját s kifejezésmódját
megismertetendö németül is leközöljük : «Dasein kann nur dem eigentliches selbst
sein, wenn es sich von ihm (-sich) selbst her dazu ermöglicht, wenn es sich bei allem
Besorgen und Fürsorge primár auf sein eigensten Sein-können, nicht aber auf die
Möglichkeit das - Man selbst entwirft.»
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Rilke "saját halál" fogalma

Tudásszociol6giai szempontból, mely «az eszmék kiérésének történelmi
forrpontjaie-rőlszól-, nyilván érdekes körülmény, hogya «saját halál» fogalma
Heideggertől teljesen függetlenül előjön korunk egy kűlönös «istenittass-ságú és
mély géniuszú költőjénél, Rainer Maria Rilke-nél is.

Nála a «saját halál» nem annyira a halálról való élményünknek megfelelő

élet, mint Heideggernél, hanem a halálról való élményünknek megfelelő halál.
Vagyis nem a halálon át, a halál élményén át mélyül el nála életünk az erkölcsi
ség örök kérdései felé, hanem a «saját halál» nála a halálról való élményünknek
megfelelő saját haldoklás; a halál-átélés az elhalálozás küzdelmeinek óráiban.
A fogalom tehát nem egy és ugyanaz és mégis egy és azonos tendenciák lelhetők

meg benne.
Vegyük csak szemügyre Rilke idevonatkozó írásait:

eOh Herr, gib jedem seinen eignen Tod,
geht I darin er Liebe hatte, Sinn und Noh.

das Sterben, das aus [enem Leben
R. M. R. Stundenbuch. (86. old.)

66

Majd csodálatosképen előjönnek a többi Heidegger-i vonatkozások is,
melyek lényegileg azonos módon vannak kifejezve, mint modern filozófusunk
nál. A Heideggernél alapbeállítottságnak nevezett «félelem», melyet, úgymond,
«mindenki csak maga tud a maga számára elintézni» s a halál élménye, mely
megnyitja az emberi lélek előtt az «örök» fogalmát, előjönnek Rilkénél is.

•Denn wir sind nur die Schale und das Blatt, I Der grosse Tod, den jeder
in sich hat I das ist die Fruoht, um die sicb alles dreht, I Um ihretwillen heben
Mádchen an I und kommen wie ein Baum aus einer Laute. I Und Knaben sehnen
sich um sie zum Mann; I und Frauen sind den Wachsenden Vertraute I für Angste,
die sonst niemand nehmen kann. IUm ihretwillen bleibt das Angeschaute I wie
Ewiges, auch wenn es lang verrann, I und jeder, welcher bildete und baute, I ward
Welt, um diese Fruclrt und frohr und taute. I Und windete ihr zu und schien sie
an. I In sie ist eingegangen alle Wárrne, I der Herzen und der Hirne weisses glühn. !
Doch deine Engel ziehn wie Vogelschwarrne, I und sie erfanden alle Früchte grün.s

Ám hamarosan előjönnekaz ellentétek, a jelentős eltérések is. Az eltérés
egész sajátságos körülményekkel van egybekötve: Ahol és amiben a hívő

katolikus Rilke eltér a vallástalan - bár katolikus eredetű - Heideggertől,

ott egyúttal eltér a katolikus felfogástól is. Heidegger a túlvilág kérdését az
«öröklét», az «üdvözülés» legnagyobb kegyelmének kérdéseit nem vizsgálja,
de nem is szól néki ellen. Az «öröklét» hite a halál elviselésének életpróbáján
Heidegger-i értelemben kétségkívül győzelmet jelentene; ám Heidegger
pusztán a létnek és halálnak mint lét-fázisnak kérdéseit veszi szemügyre. de

1 V. ö. : Helmuth Plessner : Die Soz. d. Wiss. 79. old.
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a hitnek s az egyesnek a «saját halá b-hoz való részletesebb viszonyát s ezzel
kapcsolatos kérdéseket, mint amelyek nem tartoznak az ontikába, figyelmen
kívül hagyja. Rilke ellenben hangsúlyozottan nem látja meg ezeket. Ű a halál
aratását mint abszolút romlást látja s a halál nagy kérdései összeesnek nála az
elhalálozás pár órája mikéntjének kérdéseivel. Érthetetlen módon ennél a kato
likus embernél, ki pedig a lélek mélységeit kívánja vizsgálni és Isten felé
kimutatni, nem merül fel sehol egy pillanatra sem a gondolat: hadd romoljon
meg belőlem minden, ami romló, mulandó, csak éljen és üdvözüljön, ami ben
nem örök! A halálküzdelem erkölcsi értelmét éppen nem képes Ifiegragadni.
Igy aztán csak félig átgondoltnak hatnak a halálról való következő elmélkedő

verssorai:
«HERR: wir sind ármer, denn die armen Tiere·
die ihres Todes enden, wenn auch blind,
weil wir noch alle ungestorben sind.
Den gib uns, der die Wissenschaft gewinnt
das Leben aufzubinden in Spaliere
um welche zeitiger der Mai beginnt.

Denn dieses macht das Sterben fremd und schwer,
dass es nicht unser Tod ist; einer, der
uns endlich nimmt, nur weil wir keinen reifen;
drum geht ein Sturm, uns alle abzustreifen.

Wir stehn in deinem Garten Jahr und Jahr
und sind die Báume, süssen Tod zu tragen ;
aber wir altern in den Ernetagen,
und so wie Frauen, welche du geschlagen,
sind wir verschlossen, schlecht und unfruchtbar.

üder ist meine Hoffart ungerecht:
sind Báume besser? Sind wir nur Geschlecht
und Schoss von Frauen, welche viel gewahren?
Wir haben mit der Ewigkeit gehurt,
und wenn das Kreisbett da ist, so gebáhren
wir unsres Todes tote, Fehlgeburt;
den krummen, kummervollen Embryo
der sich (als ob ihn Schreckliches erschreckte)
die Augenkeime mit den Handen dec kte

A nem saját és «saját halála-nak, mint pár órában kiteljesedő problémá
nak meglehetős vigasztalan képét találjuk Rilke «Aufzeichnungen des :M:alte
Laurids Brigge» (Insel Verlag Leipzig, I920) című könyvében.

•Most az 559-es beteg fog meghalni. Természetesen gyári rendszer szerint. 
Úgy hal meg itt az ember, amint éppen jön: azt a halált halja, ami azon betegséghez
tartozik, amiben az illető éppen van. (Mert mióta valamennyi betegségeket ismerik,
tudják, hogya különböző letalis befejezések a betegségekhez s nem az emberekhez
tartoznak; és a betegnek, mondhatni, semmi dolga nem akad itt.)t (BI9 old.)
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Vagy nézzük a másik meglepő azonosen példát Heideggerrel.
«... Hogyis tekintene Brigge kamarás arra, aki tőle azt kívánta volna, hogy egy

más halált haljon, mint ezt. 6 az ő nehéz halálát halta. És ha én a többiekre gondolok,
akiket láttam, vagy akikről hallottam, mindegyiknél ugyanúgy volt. Mindegyiknek
megvolt a maga saidt haldla. Ezek az emberek, akik a haldl; belül a fegyverzetükben
hordták, mint valami [oglyot.t

Rilke a fentiek szerint a «saját halál» saját voltát csak az elhalálozás
körülményeiben látja s a nem-saját halált pedig az egyénenként különböző

külsőségek hiányában. Pedig, ha a Heidegger-i fogalmat vesszük figyelembe,
épúgy lehetséges, hogy az «599»-es beteg a «saját halálát» halta, amint ahogy
valószínű, hogy az ősi minta szerint meghalt Brigge kamarás nem a «saját
halálát», hanem a «das-Mam szerint számára megszabbottat.

Összegezés

A «saját haláls-át - mondhatni - Heideggernél inkább éli, mint hallja az
ember. A halállal szembeni állásfoglalás az ember legteljesebb erkölcsi és jel
lempróbáját jelenti. S valójában állíthatjuk a Heidegger-i eszmékhez kap
csolódva, hogy abból, hogy valaki milyen erkölcsi látószöget talál a halállal
szemben, az illető egész jellemrajza kihámozható s épp a halállal szembeni
állásfoglalásnál dől el a legvilágosabban, hogy ki az igazi hívő és katolikus.
Grundlach S. J. szavai szerint, ha valakinek hívő vagy hitetlen voltával nem
vagyunk tisztában, beszéljünk vele a halálról, s azonnal világosan láthatunk.

A halál kérdését magunkévá tenni és a halálra való erkölcsi készenlétet
megszerezni teljesen keresztényi vagy még inkább katolikus elgondolás. Csep
pet sem nehéz a skolasztikából párhuzamokat találni hozzá. Itt mintegy 
hogyaszakkérdésbe személyi vonatkozást is belevigyünk - az egykori kato
likus kispap és skolasztikus Heidegger elmúlt időszakának visszacsengését
véljük meghallani.

A halálra való erkölcsi készenlét egyéni átélése és teljesen a lelkülethez
való formálása elsősorban is a kiválasztottak sajátja. Ezeknek az életlátását
a halál (s vele az öröklét és üdvözülés) hite formálja. A szokásból hívők,

a készenkapottat - hogy úgy mondjuk - lagymatagon elfogadók, a hívők

sokasága a halálról csak a «nagy általános» kész és felületes képzeteivel rendel
keznek. Ezeknek épúgy nincsen mélyebb értelemben «saját haláluk», mint
nincs saját hitük sem.

Tanulmányunkban a Rilke-párhuzamot azért véltük szükségesnek, hogy
a «saját halál» fogalom vázolásánál feleletet adjunk azoknak is, akik ezt már
a nagy költő írásaiból ismerik. Nem célunk Heidegger bölcselete felől

ehelyütt bírálatot mondani, de célunk volt egy sajátos fogalmára rámutatni,
mely bölcseletének tengelypontját képezi s mely tengelypont a legtöbb
lehetőséget nyujtja a katolikus bölcselet és a heideggerizmus közötti esetleges
kapcsolatok kiépítéséhez.
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