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HEIDEGGER "TITKOS FŐMŰVE"
Martin Heidegger: A metafizika
alapfogalmai. Világ - végesség - magány

A Freiburgban 1929/30 téli szemeszterében
megtartott előadássorozatotRüdiger Safranski,
a művelt nagyközönségnek szánt monográfiájá
ban , Heidegger "titkos főművének" tartja.! S
valóban: Heidegger gondolati útjának jelentős

állomásáról van sz ó, ahol a német gondolkodó
nagyra törő filozófiai , nota bene metafizikai am
bíci óinak, egyértelműen hangot ad . Ezért ki
váltképp nagy esemény az előadások magyar
változatának megjelenése. Az alábbiakban a
könyv első felének rövid ismertetését és értel
mezését, a Lét és idő, tehát a "hivatalos" főmű,

és az ebben az időszakban született előadások

összefüggésében végezzük el.
Mint ismeretes, Heidegger számára a filozó

fia kitüntetett feladata a lét kérdése. Ez pedig a
Létés időgondolatmenete szerint egy jól megha
tározott nézőpontból kerül kidolgozásra. Éspe
di~ egy létezőt, az ittlétet kérdezzük ki léte fe
lől. A lét tehát az ittlét egzisztenciális analízise
révén, mint fundamentálontológia válik értel
mezhetővé. A fundamentálontológia kettős sze
repet tölt be, egyfelől minden regionális ontoló
gia alapját biztosítja, másfelől magának a filozó
fiának, a létkérdéssel azonosított filozofálásnak
is kiindulópontja. Tehát az arisztotelészi első fi
loz6fia értelmében, minden metafizika lehetősé

ge az egzisztenciális analitika kidolgozásán m ú
lik. Az egzisztencia az ember (saj átos) léte . Itt
létről beszélni pedig azon egzisztencidlék (kate
góriák) mentén lehetséges, melyeket éppenség
gel az egzisztenciális analitika tárt fel. Ugyanis
- hangzik egy helyen Heidegger kíméletlen
kritikája - az újkori filozófia szubjektív fordu
latában, ontológiailag semmi új nem tört ént.'
Az újkori filozófusok vizsgálódásaik sorából
pontosan azt a létszférát hagyták ki, vagy elég
telenül dolgozták fel, amit oly nagy hévvel
megnyitottak, s melynek nevében egytől egyig
a filozófia megújításán fáradoztak. A szubjekti
vitás szférájáról van sz ó, amelynek teljesít
ményeként lepleződik le minden az újkorban:
a megismerés, a tudományok és persze maga
a filozófia is. Természetesen ez a folyamat
Descartes-tal kezdődik, aki a res extenso és a res
cogitans megkülönböztetésével a filozófiai kér
dezés totális fordulatát hajtja végre, azaz a
szubjektumból, az énből (ego cogito) indul ki.
Ezért Heidegger szerint elvárható lett volna,
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hogy az én specifikus létmódjában terna ti
zálódjék, vagyis a lét fogalma a szubjektum sa
játos létmódjának megfelelően kerüljön értel
mez ésre." Ezzel szemben nem ez történik.
Descartes nem teszi fel a szubjektum sajátos lé
tére irányuló kérdést, hanem az antik és a kö
zépkori filozófia létfogalmával operálva, az én
létét meglétként értelmezi. Eszerint az én gon
dolkodó dologként van, de hogy miben rejlik sa
játossága, az nem világos. Nem az a döntő

Heidegger szemében, hogy Descartes-nál régi
metafizikai problémák merültek fel, hanem az,
hogy az újonnan adódókat is a régi alapján dol
gozta fel. Heidegger álláspontja egyértelmű, és
ebben a vonatkozásban akár a hussserlivel is
megegyezik. Az újkori filozófiában valami telje
sen "új" kezdődött el, amelynek ontológiai-me
tafizikai relevanciája vitathatatlan.'

Heidegger a Lét és idő megírása után, aho
gyan azt könyvének és előadásainak címe jelzi
- Kant és a metafizika problémája (1929),6A meta
fizika alapfogalmai (1929/30) - nyíltabban és
egyértelműebben vállalja magára a filozófia on
tológiai-metafizikai ambíci öit, megpróbálván a
hagyományos metafizikai problémákat az ittlét
hez visszavezetni, s egyben újraértelmezni. A fi
lozófia fogalmát a kezdeti Jenomeno16giai her
meneutikdt követően, mely a faktikus életre kon
centrált, és a hermeneutikai [enomenol ágia után,
amely az egzisztenciális analitikán keresztül a lét
kérdés kidolgozására volt hivatott, most egye
nesen a metafizika fogalma váltja le? Ennek
gyújtópontja, az egzisztenciális analitika kifeje
zése helyett, az ittlét metafizikája lesz . Ebben az
időszakban Heidegger a hagyományos metafi
zika forrásvidékét (Arisztotelész) beépíti filozó
fiájába. és a metafizika új fogalmát dolgozza ki.
Ez a próbálkozás egyszerre két irányba mozog.
Heidegger egyfelől a német filozófia szegletkö
v éhez, Kant filoz6fiájához nyúl vissza, azzal a
szándékkal, hogy megszabadítsa azoktól a té
ves értelmezésektől, melyek eddig kizárólag az
ismeretelmélet oldaláról közelítették meg. Más
felől 1929 és 1930 között megtartott előadásai

ban a metafizikai gondolkodás sajátosságait tér
képezi fel. A továbbiakban nézzük meg tehát
ezeknek az előadásoknak a metafizika megha
tározására vonatkozó gondolatmenetét.

Heidegger érvelésének egyik lényeges eleme
az a gondolat, hogya metafizika nem egy terü
lete a filozófiának a többi k özött, hanem a filo
zofálás maga. Itt is, mint oly sokszor, a filozófia
meghatározásán fáradozik. A kora freiburgi elő-



adásokban a filozófiának a konkrét szituáció
hoz kötött fogalmára összpontosított, arra a
filozófiafelfogásra, amely mindig az adott szitu
áció megértéséből táplálkozik, s mint ilyen, kér
dés által történik meg az ittlétben," Most
Heideggertől arra kapunk választ, hogy miben
áll és hogyan zajlik le ez a történés. A filozófia
nem tudomány, de nem is világnézettan, hang
zik Heidegger álláspontja. Mindkettőnek van
köze a filozófiához, azonban sem a tudomány,
sem a világnézet nem meríti ki azt, amit filozó
fián (metafizikán) értünk. Akkor sem jutunk
előbbre - így Heidegger -, ha a filozófiát a
vallás vagy a művészet felől próbáljuk megkö
zelíteni. Az összevetés lehetséges, de ez nem
képezheti a filozófia sajátosságát. Igazából
egyetlen lehetőségünk marad: a filozófiát ön
magából, önmaga "végbemenéséből"meghatá
rozni. A filozófiának mint metafizikának a lé
nyegét, a filozofálás tevékenysége hordozza. Ez
pedig emberi tevékenység. Tudjuk-e azonban,
hogy mi az ember? - teszi fel Heidegger a filo
zófia eme régi-új kérdését. Fel tudjuk-e mutatni
az emberi jelenség sokrétűségéből azt a dimen
ziót, ahonnan a metafizika táplálkozik, ahová
ontológiailag kötődik? Ezen a ponton Heideg
ger egy Novalis tollából származó mondatot
hív segítségül és ezt értelmezi. Eszerint a filozó
fia nem más, mint otthontalanság, törekvés
arra, hogy mindenütt otthonosak legyünk.9 Eb
ből a mondatból sok minden kiderül. E törek
vés: mindenütt otthon lenni, azt jelenti, hogya fi
lozófia nincs teljes egészében otthon. Otthon
lenni annyi, mint a világban lenni. A világ egész
legesség, erre törekszünk, vagy ahogy Hei
degger fogalmaz, útban vagyunk e felé, de vala
mi visszahúz, akadályoz, ez pedig a véges
ségünk. A végesség ugyanis nem az ember tu
lajdonságai közé tartozik, hanem létünk szerves
része, vagyis létmód. Ebben az értelemben a vé
gesség értelmezése Heidegger szerint metafizi
kai feladat.

"Filozófia, metafizika - honvágy, szenvedé
lyes vágyódás aziránt, hogy mindenütt otthon
legyünk, olyan vágyakozás, mely nem vak, és
nem meghatározatlan irányú, hanem amely
olyan kérdésekre s e kérdések egységére ébred
bennünk, mint amilyeneket az imént tettünk
fel: mi a világ, a végesség, az elszigetelődés? E
kérdések mindegyike az egészbe bocsátkozón
kérdez. Nem elég, hogy ismerünk ilyen kérdé
seket, hanem az válik döntövé. hogy tényleg
kérdezünk-e ilyen kérdéseket, hogy van-e erőnk

ahhoz, el tudjuk-e érni, hogy azok az egész eg
zisztenciánkat átjárják. Nem elég, ha ilyen kér
déseknek csak bizonytalanul és ingadozva ad
juk át magunkat, hanem ez a vágyódás, hogy
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mindenütt otthon legyünk, önmagában egy
szerre azoknak az utaknak a keresése is, melyek
az ilyen kérdéseknek megfelelő teret nyitnak."
(28.)

A filozófia Heidegger szerint egy sajátos
(fel)fogás és fogalmiság (Begreifen-Begriff) része.
Ezen fogalmak megragadottságot (Ergriffenheit>
takarnak, s melyet az ittlét alaphangoltsága
(Grundstimmung) határoz meg. A filozófia-me
tafizika tehát alaphangoltságban történik meg.

Ezért Heidegger szerint az az általános kér
dés, hogy mi a filozófia és metafizika, az emberi
lényeg homályába húzódik vissza. Ezt a megál
lapítást kétféleképpen is értelmezhetjük. A ho
mály szóval Heidegger egyfelől arra a nehéz
ségre kíván utalni, amellyel minden olyan pró
bálkozásnak szembe kell néznie, mely a szub
jektivitás/ittlét (Dasein) leírására, értelmezésére
vállalkozik, hiszen nem tudjuk mi az ember,
"lényege" homályba vész. Másfelől ez a kifeje
zés azon fogalmak jelképes (az ember alaphan
goltságaiO összefoglalásaként is felfogható,
amelyeket Heidegger metafizikai vizsgálódása
inak alapjává tesz: magány, szorongás unalom stb.

Az igazi metafizikai fogalmak abban külön
böznek a tudomány fogalmaitól, hogy az egész
legességre törekszenek, ugyanakkor az egzisz
tenciát is áthatják. A metafizikában, a filozofá
lás aktusában, a létezők egészére kérdezünk rá
úgy, hogy mi, a kérdezők is bevonódunk a kér
désbe. Heidegger felfogásában a metafizikai fo
galmak a tulajdonképpeni fogalmak, úgyneve
zett "átfogó fogalmak". A filozófia igazságkrité
riuma ezért más, mint a tudományoké, ahol az
objektivitás érdekében a tudományos fogalom
használatból igyekeznek minden szubjektív ele
met kirekeszteni. A filozófia igazsága - Hei
degger részletező elemzését szükségképp rö
vidre fogva - az ittlét sorsában, a szabadságban,
a lehetőségben, a változásban ésa szükségben gyö
kerezik. Ezért minden olyan filozófiafelfogás,
amely abszolút biztos és megingathatatlan ta
lapzatra kíván építkezni, kiiktatja a filozofálás
előbb említett aspektusát, az ittlét sorsaként
való történését. Az ilyen filozófia (metafizika)
tulajdonképpen figyelmen kívül hagyja az em
beri létezés lehetőségeit. Ugyanis a filozófia
emberi tevékenység révén osztozik az ittlét
helyzetével.

"Ha azonban mi magunk sem tudjuk, hogy
filozofálunk-e, vagy nem, nem akkor kezd-e
igazából minden meginogni? De, valóban.
Mindennek meg kell inognia. Egyaltalán nem is
követelhetünk mást magunkból kiindulóan.
Csak akkor nem történnék ez így, ha garantálva
lenne számunkra, hogy mi mindnyájan istenek
vagy maga Isten vagyunk. Akkor a filozófia is



teljesen feleslegessé válna, a mi róla való fejte
getéseink pedig végképp. Hiszen Isten nem fi
lozofál, ahogy ezt a név is mutatja: filozófia, en
nek a valami iránt érzett szeretetnek mint vala
mi iránti honvágynak a semmiségben, a véges
ségben kell tartózkodnia. A filozófia minden
megnyugtatás és biztosítás ellentéte. Olyan ör
vénylés, mely az embert magával rántja, hogy
így egyedül, minden fantazmagória nélkül, a je
lenvalólétet megragadja [begreifen]. Epp mivel
egy ilyen felfogásnak [Begreifenl ez az igazsága
végső és legnagyobb, a legnagyobb bizonyta
lanság állandó és veszélyes szomszédságában
tartózkodik. Egyetlen megismerő sem áll min
den pillanatban szükségszerűen oly közel a té
vedés határához, mint a filozofáló. Aki ezt még
nem fogta fel, annak sohasem volt sejtelme se
arról, hogy mit jelent filozofálni." (43-44.)

A végesség tehát az ember létmódja, és ezért
ez a filozofálás módját is érinti. Ezt a tényállást
viszont nem szabad lekicsinyítenünk, hanem
éppen a benne rejlő lehetőségeketkell kibonta
nunk és megragadnunk. Igy lesz Heideggernél
a végességben való radikális öneszmélés az iga
zi metafizika alapja, a tulajdonképpeni első filo
zófia. Az új metafizikának a kibontakozását ép
pen a klasszikus felfogás akadályozza. Ennek
destrukcióját Heidegger elsősorban a görög
phüszísz fogalom értelmezésén keresztül végzi
el, melynek eredményeképpen kiderül, hogy a
filozófia területekre való korai felosztásával, tu
lajdonképpen éppen a filozófia metafizikaként
való megtörténése marad el. Heidegger állás
pontja világos: a metafizika története nem más,
mint bukástörténet, melynek eredményeképpen
ez is csak egy terület lesz a többi között. Ezáltal
a metafizika meghatározásából minden szub
jektív elem kimarad, vagyis tét nélkül maradt.
A tradicionális metafizika tehát "objektív" mó
don értelmeződik. Persze Heidegger egy folya
mat végéről szemlélődve, a vég felől próbálja
meg elgondolni a kezdetet.l" A metafizika sorsa
megpecsételődik: egy sajátos diszciplína lesz a
többi között, amely - a szó furcsa félreértelme
zésével alátámasztva - az érzékfeletti dolgokra
koncentrál. A metafizika szóból a meta- előta

got transzként értelmezik (meta ta phüezika). Az
arisztotelészi első filozófia új jelentést kap: az ér
zékfeletti dogokról szóló tudomány. Mindezt a
középkor erőteljes teológiai érdeklődése tá
masztja alá.

Heidegger a metafizikára mint történésre
kérdez rá, vagyis a metafizika forrására, amely
ből az egészre irányuló és egzisztenciát átható
fogalmak áradnak. Ez nem más, mint megértési
helyzet, amelynek hangulati vonatkozásai van
nak, és fordítva: a hangulati elemek megértést
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takarnak, s mindez befolyásolja azt, ahogyan a
létezőt egészében és lényegében (létében) értjük.

A heideggeri filozófia 1929-ben a világ, vé
gesség és magány fogalmai mentén kibontako
zó, az újkori metafizika adósságát pótló filozófi
aként értelmezi magát. Tehát tudatára kell éb
red nünk azon alaphangoltságok megértésének,
amelyben éppen vagyunk, annak érdekében,
hogy egy igazi, a lét eszméjének szisztematikus
kidolgozására vállalkozó, egyetemes fenomeno
lógiai ontológiánk (metafizikánk) legyen. Egy
ilyen alaphangoltság például az unalom, mely
nek elemzésére a némethoni filozófus mester
több mint száz oldalt szentel. Ezt a hozzáállást
akár a legnevesebb pszichológusok is joggal
megirigyelhetnék. A könyv olvasása közben
erőteljes kísértésként tör fel a gondolat: az em
beri lényeg homályából akár a boldogság, sze
retet és együttérzés fogalmai, alaphangoltságai
is elóbukkanhatnának egy Heideggertől meg
szokott, igényes fenomenológiai elemzés révén.
Persze, akkor a végesség metafizikájának fogal
ma is árnyalásra szorulna... (Ford. Aradi László
és Olay Csaba; Osiris Kiadó, Budapest, 2(04)
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