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Horváth Gergő

a szorongás „evolúciója”
– kierkegaard hatása Heidegger és Sartre  
szorongás-értelmezésére 

A szorongás filozófiai problémaként való megjelenése után Kierkegaard szerteága-
zó életművében a fogalom rendkívüli karriert futott be a 20. században. A szoron-
gás fenoménje az egzisztenciális filozófia egyik alappillérévé vált, ezzel párhuza-
mosan pedig egyre nagyobb jelentőségre tett szert a művészetekben és az iroda-
lomban.1 A társadalomtudományokon túl a szorongás a pszichológia egyik legtöb-
bet taglalt fogalma lett, és csakhamar az eleven hétköznapi társalgásba is beépült.  
A mindennapi nyelvhasználat részeként ma már mindenki számára érthető módon 
beszélünk örömtől, hiánytól vagy aggódástól való szorongásról.

Azzal, hogy a 19-20. századi filozófia a szorongást a fundamentális emberi ta-
pasztalat körébe emelte, hozzájárult ahhoz, hogy a szorongás az emberi létezést 
ténylegesen meghatározó jelenséggé váljon. Természetesen nem arról van szó, hogy 
Kierkegaard, Sartre vagy Heidegger filozófiája olyan igényt teremtett volna a szoron-
gásra, melyet ne előzött volna meg a 19. századot meghatározó polgári elidegenedés 
vagy a 20. század nagy háborúi. Ezek kétségkívül meghatározó szerepet játszottak 
a létezés és a szabadság fogalmainak korábbitól eltérő perspektívában való megjele-
nésében. Azt azonban látnunk kell, hogy a szorongás fogalmának Kierkegaard előtt 
voltaképpen nincsenek filozófiai előzményei. Éppen ezért aligha lehet alábecsülni a 
szorongás nagy gondolkodóinak hatását abban, hogy a szóban forgó fenomén mára 
valóban egy, a létezést meghatározó fundamentális tapasztalattá vált.

Kierkegaard a nyugati filozófia első olyan gondolkodója, aki filozófiai fejtegeté-
seit – mai szemmel nézve is releváns – mélypszichológiai elemzésekkel vegyítette, 
művei pedig kétségkívül óriási hatást gyakoroltak mind a modern pszichológiára, 
mind a filozófiára. Egyéb érdemei mellett – mint azt már említettük – a dán gon-
dolkodó vezette be a szorongás fogalmát a filozófiai köztudatba. Gondolatai sok-
szor alig torzítva olyan későbbi filozófusoknál is visszaköszönnek, mint Jean-Paul 
Sartre vagy Martin Heidegger. A három gondolkodó életműve több helyen is pár-
huzamot mutat ugyan, dolgozatunkban mégis elsősorban a szorongás fenoménjét 
illető megfontolásaikat mutatjuk be röviden.

Abban, hogy Kierkegaard filozófiai diskurzus tárgyává tette a szorongás feno-
ménjét, személyes életútjának is kétségkívül szerepe volt. A dán gondolkodó nem 

1 Vö. Camus, Albert: „Sziszüphosz mítosza”. In Uő: Válogatott esszék, tanulmányok, ford. Ferch Magda, 
Budapest, Magvető, 1990; Camus, Albert: A pestis, A bukás, ford. Győry János, Szávai Nándor, Buda-
pest, Magvető, 1962; Dosztojevszkij, F. M.: A játékos, ford. Szabó Endre, Budapest, Aliena, 2012.
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titkolt melankóliája2 az apjához, valamint Regina Olsenhez fűződő viszonyának 
tükrében vitathatatlanul hatott filozófiai attitűdjére. Éppily meghatározóak lehet-
tek a polgári életforma jellegzetességei – beleértve a társadalmi elnyomás eszköze-
ként funkcionáló államvallást is –, melyek az elidegenedés életérzését és a szoron-
gás új formáinak megjelenését is maguk után vonták.3

Kierkegaard a szorongást többek közt a szellem, a semmi, a félelem, az eredendő 
bűn, a szabadság és az idő fogalmaival összefüggésben tárgyalja. Ennek megfelelő-
en a következőkben az iménti kulcsfogalmak érintésével Kierkegaard szorongás-
fogalmát kívánjuk felvázolni, miközben figyelmet fordítunk azokra az elgondolá-
sokra, melyek hatásai egyértelműen kimutathatóak Sartre és Heidegger műveiben. 
Szeretnénk továbbá jelezni, hogy a kierkegaard-i dogmatikát csak a legszüksége-
sebb helyen, és ehhez mérten csak a szorongás fogalmához kapcsolódó leginkább 
releváns helyeken fogjuk érinteni. Így egyebek mellett a hit általi megváltó szoron-
gást, valamint a kétségbeesés és a szorongás kapcsolatát nem kívánjuk tárgyalni. 
Hasonló okokból az érzékiség és a szorongás összefüggésére – az életműben is kissé 
ellentmondásos jellege miatt – szintén nem térünk ki.

A dán bölcselő szerint az ember a test és a lélek egysége, e kettőt pedig a szel-
lem szintetizálja. A lélek és a szellem közti különbség abban ragadható meg, hogy 
míg előbbi a gondolkodó szerint elsősorban alkati és ösztönös, utóbbi kifejezetten 
racionális, tudati adottságokkal bír. A filozófus a szellem4 fogalmát a szorongás fe-
noménjével összefüggésbe hozva úgy véli, hogy minél kevesebb az előbbi, annál 
kevesebb a szorongás is.5 A szorongás kellemetlen érzéssel jár ugyan, és a szédülés-
hez hasonlatos,6 azt azonban látnunk kell, hogy Kierkegaard-nál – csakúgy, mint 
Heideggernél – a fogalom pozitív felhanggal rendelkezik, hiszen a szorongás meny-
nyisége arányos a szellem mennyiségével.7

Az ember eredeti állapotában (testi-lelki lényként) ártatlan, vagyis bűn nélkü-
li. A filozófus ezt az állapotot nevezi tudatlanságnak. A kierkegaard-i bűnfogalom 
azonban túlmutat a morális-etikai dimenzió horizontján, hiszen nála a bűn egy-

2 Köpeczi Béla: Az egzisztencializmus, ford. Brandenstein Béla, Budapest, Gondolat, 1965.
3 Nem meglepő, hogy az egyébként mélyen vallásos Kierkegaard is szembekerült a keresztény egyház-

zal.
4 „Egy szintézis azonban csak úgy gondolható el, ha a kettőt egy harmadikban egyesítjük. Ez a harma-

dik a szellem.” Kierkegaard, Sören: A szorongás fogalma, ford. Rácz Péter, Budapest, Göncöl, 1993, 
346.

5 Ezért, véli Kierkegaard, az állatok (és a bizonyos kor alatti gyermekek) nem képesek szorongani.
6 „A szorongást a szédüléshez lehet hasonlítani. Az, aki tátongó mélységbe tekint, szédülni kezd. De 

miért? Egyrészt a szakadék miatt, másrészt azért, mert nem látja a tátongó melységet. De vajon szé-
dült volna, ha nem néz le? A szorongás tehát a szabadság szédülete, amely akkor jön létre, ha a szellem 
tételezni akarja a szintézist, a szabadság pedig saját lehetőségeinek mélyére néz, ott megragadja a 
végességet, hogy ahhoz tartsa magát.” Kierkegaard, Sören: Halálos betegség, ford. Rácz Péter, Buda-
pest, Göncöl, 1993. 58. o.!

7 „[...] minél eredetibb az ember, annál mélyebb a szorongása, hiszen el kell sajátítania a bűnösség 
azon előfeltételét, amelyen egyéni élete nyugszik, azért hogy résztvevője lehessen az emberi nem 
történetének. Ezáltal a bűnösség nagyobb hatalomra tesz szert, az eredendő bűn pedig gyarapszik.” 
Kierkegaard, Sören: A szorongás fogalma, ford. Rácz Péter, Göncöl, Budapest 1993, 63.
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szersmind egzisztenciális értelemben is értendő. Az egzisztenciális bűnfogalom be-
vezetésével Kierkegaard olyan koncepcióval gazdagítja a filozófiai diskurzust, mely 
a Lét és idő Heideggerénél megalapozó jellegűnek bizonyul majd.

A tudatlanság állapotát a test-lélek kettőssége határozza meg. Ebben az ember 
szellem híján még nem tud különbséget tenni jó és rossz között. Csakhogy a tudat-
lanság állapotában is jelen van valami, ami nem megfogható, mégis érezni lehet a 
jelenlétét: a semmi. Ez a semmi sajátos módon, a szorongásban nyilvánul meg, más 
szavakkal: a semmi szüli a szorongást.

Mint azt a későbbiekben látni fogjuk, Kierkegaard már Sartre-ot és Heideg-
gert megelőzően is különbséget tesz a félelem és a szorongás fenoménjei között. 
Eszerint a félelem mindig egy meghatározott dologra irányul, a szorongás ezzel 
szemben „a szabadság valósága, lehetőség a lehetőségre.”8 Kierkegaard világosan 
fogalmaz, amikor azt írja, hogy a szorongásnak voltaképpen nincs tárgya, avagy: a 
szorongás tárgya a semmi.

A semmitől való szorongás akkor jelenik meg, amikor a szellem felébred az em-
berben, ezt követően pedig előtör a bűn. Kierkegaard úgy véli, hogy a szorongás 
állapota hozzáférhetetlen a pszichológiai megközelítés számára, ezért a vallásosság 
keretei között maradva a bűnből vezeti le azt.9 Ezen a ponton ölt a kierkegaard-i 
bűnfelfogás egzisztenciális – a heideggeri gondolatokkal is rokonítható – jelleget, 
hiszen úgy tematizálja az emberi létet, mint amely eredendően magában hordoz-
za a bűnösséget. Maga a szorongás azonban önmagában még nem bűn, hiszen az 
ártatlanságban tételeződik, vagyis megelőzi azt, de nem is teher vagy szenvedés.

A szorongásban, mint szerzőnk mondja, az emberi szabadság végtelen lehetősé-
ge nyilvánul meg, s mint azt a következőkben látni fogjuk, ez a gondolat alig torzít-
va jelenik meg újra Heidegger és Sartre filozófiájában. A szorongás tehát akkor jön 
létre, amikor a szellem felismeri szabadságát, s így azt, hogy bármire képes lehet. 
Ennek megvilágítására szolgál Ádám példája, akiben a tilalom a szabadság lehető-
ségét ébresztette, és a szabadság választásával végül bűnbe esett. Kierkegaard tehát 
a szorongást – heideggeri szóhasználattal élve – önmagunkhoz és létünkhöz való 
viszonyulásként tematizálja.

Kierkegaard a már említett 20. századi gondolkodókat megelőlegezve a szoron-
gás fenoménjét az idői dimenziók tükrében is tárgyalja. A dán gondolkodónál ki-
tüntetett szerepet kap a jövő (illetve az örökkévalóság), hiszen a szorongás mint a 
szabadság lehetőségének szédítő felismerése értelemszerűen a jövőre irányul. Ez 

8 Kierkegaard, Sören, Sören Kierkegaard írásaiból, válogatás a következő művekből: Az irónia fogalmá-
ról, állandó tekintettel Szókratészra, ford. Valaczkai László, Vagy-vagy, ford. Dani Tivadar, Az ismétlés, 
ford. Valaczkai László, Félelem és rettegés, ford. Dani Tivadar és Veress Miklós, A szorongás fogalma, ford. 
Dani Tivadar, Lezáró tudománytalan utóirat a filozófiai töredékekhez, ford. Valaczkai László, Budapest, 
Gondolat, 1982, 344.

9 „Miközben a pszichológia a bűn reális lehetőségét deríti fel, a dogmatika az eredendő bűn, vagyis a 
bűn eszmei lehetőségének magyarázatát adja.” Kierkegaard, Sören: A szorongás fogalma, ford. Rácz 
Péter, Budapest, Göncöl, 1993, 346. A legmagasabb rendű szorongás a hit általi megváltó szorongás, 
mely által a hívő elnyeri Istent és az abszolút szabadságot.
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akkor is igaz, ha a szorongást valamilyen múltbeli emlék váltja ki, ilyenkor ugyanis 
ezek az emlékek valamely jövőbeli lehetőséggel állnak összefüggésben.

Kierkegaard-t követően mintegy száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a szo-
rongás fenoménje immáron a heideggeri fundamentálontológiában és a sartre-i eg-
zisztencializmus10 filozófiai diskurzusában feléledve az emberi létezés viszonyában 
újra elemzés tárgyává váljon. Heidegger a szorongást mint kitüntetett alapdiszpo-
zíciót elsősorban az autenticitás, a bűn, a belevetettség és a halál problematikája 
felől tárgyalja. Kierkegaard nyomán ő is élesen megkülönbözteti a szorongás és a 
félelem fenoménjeit. A szorongásnak a Lét és idő-ben leírtak szerint nincs tárgya, a 
mitől-je nem egy világon belüli létező, így az teljességgel meghatározhatatlan. Ezek 
szerint tehát sem a kéznéllevő, sem a kézhezálló dolgok nem alkalmasak arra, hogy 
a szorongás érzését kiváltsák. A szorongás fenyegetését épp az adja, hogy a fenye-
gető sehol sincs.11 A sehol, mint azt Heidegger kihangsúlyozza, nem semmit jelent, 
hiszen a fenyegető a világ feltárultságban jelen van. 12

A szorongás mint a hangoltság egy fajtája elsősorban azért lényeges, mert Heideg-
ger szerint a világot világként elsőként a szorongás tudja feltárni – annak ellenére, 
hogy a világ világiságát nem benne ragadja meg a jelenvalólét. A szorongás nemcsak 
valamitől, hanem egyszersmind valamiért is szorong, ez pedig nem más, mint maga 
a világban-benne-lét. A szorongás kiszakítja a jelenvalólétet az inautentikusságából, 
és lehetőségi létet tár fel. A szorongás tárgyának és valamiértjének azonossága arra 
enged következtetni, hogy a szorongás a világban-benne-lét egyik alapmódja.  
„A szorongás a jelenvalólétben a legsajátabb lenni-tudáshoz viszonyuló létet, vagyis 
az önmagát-választás és megragadás szabadságára való szabad létet nyilvánítja meg.  
A szorongás a jelenvalólétet létének tulajdonképpeniségére, mint lehetőségre való 
szabad létével (propensio in...) szembesíti, vagyis azzal, ami már eleve ő maga.”13 
Vagyis a jelenvalólét a szorongás elszigeteltségében szembesül a világgal és önma-
gával.

Amikor az ember szorong – Heidegger kifejezésével élve –, hátborzongató idegen-
séget érez. Ez az érzés azonban kettős: egyrészt egyfajta meghatározatlanság fejező-
dik ki benne, másrészt pedig nem-otthon-létet is jelent. A szorongás magányossá 
teszi ugyan az embert, az elmagányosodás azonban épp az inautentikus hanyat-
lásból rántja vissza a jelenvalólétet, kinyilvánítva ezzel létének lehetőségeit: tulaj-
donképpeniségét és nem-tulajdonképpeniségét. A jelenvalólét a szorongásban saját 
létét, a világon belüli létezőkkel szembeni összetéveszthetetlenségét tapasztalja 
meg, éppen ezért Kierkegaard után Heidegger is pozitív értelemben fogja fel a szo-

10 A 20. századi egzisztencializmust tudatosan illetjük sartre-i jelzővel, hiszen az egzisztencialista jelző 
használata a legkevésbé sem nevezhető túlzásnak a kierkegaard-i életmű ismeretében.

11 Heidegger, Martin: Lét és idő, ford. Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, 
Orosz István, Osiris, Budapest, 2007, 219.

12 Heidegger a Mi a metafizika? című előadásában már kissé máshogy fogalmaz, amikor azt állítja, hogy a 
szorongás hangoltságában rövid ideig képesek vagyunk szembesülni a semmivel. A szorongás magát 
a semmit nyilvánítja ki.

13 Heidegger 2007, 221.
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rongás jelenségét, hiszen abban a lét tágassága tárul fel a szorongó ember számára. 
Azzal, hogy a szorongás a jelenvalólét létét mint lehetőségi létet tárja fel, Heidegger 
kimondatlanul is a szabadság dimenziójának hatókörébe lép. Hiszen a jelenvalólét 
a számára adott lehetőségek megragadására irányuló tágas létében szabadon vá-
laszthat. Ezen a ponton a heideggeri és a kierkegaard-i szorongás-felfogás erős ha-
sonlóságot mutat, hiszen a dán gondolkodónál a szorongás épp a lehetőségek közti 
szabad választásban nyilvánul meg.

A lehetőségi lét másik vonatkozása a heideggeri bűnfogalom. A német filozófus 
szerint a jelenvalólét belevetettségéből következik eredendően bűnös léte, hiszen 
a jelenvalólét mint lehetőségi lét lehetőségeinek csak töredékét képes beteljesíteni 
élete során. Kierkegaard bűnfelfogása némileg eltérő ugyan, viszont mindkét gon-
dolkodó filozófiai programjában a szorongás fenoménjével összefüggő bűnfoga-
lom egzisztenciális-ontológiai értelemben jelenik meg.

A szorongás fenoménjét annak legmarkánsabb értelmében a Lét és idő halállal 
foglalkozó paragrafusai tárják fel. Ennek kifejtése előtt az érthetőség kedvéért 
azonban néhány mondat erejéig visszább kell tekintenünk a halál problematiká-
ját tárgyaló fejezetek elejére, melyekben Heidegger arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, hogy mennyiben lehetséges a jelenvalólétben a véghez viszonyuló lét által 
konstituált egészlét. A választ a filozófus szerint csak akkor kaphatjuk meg, ha a ha-
lál fenoménjét – mint a véghez viszonyuló létet – a gondból,14 vagyis a jelenvalólét 
alapszerkezetéből kíséreljük meg interpretálni. Elsősorban annak a felvázolásáról 
van szó, hogy a halál fenoménjén miként nyilvánul meg a jelenvalólét egziszten-
ciája, fakticitása és hanyatlása. A korábbi magyarázatot, amely a jelenvalólét végét 
a kinnlevőség felől közelítette meg, Heidegger azért veti el, mert ez a magyarázat 
a jelenvalólétet ontológiai értelemben kéznéllevőbe fordítja át. A halál nem a még nem 
kéznéllevő, és nem is „valamiféle minimumra redukált utolsó kinnlevőség, hanem 
inkább küszöbönállás.”15 A küszöbönállás a halál vonatkozásában azonban nem azo-
nos a világban tapasztalható küszöbön álló eseményekkel sem, hiszen a halál lét-
módja lényegét tekintve különbözik a kéznéllevő, kézhezálló vagy együttesen jelen 
levő létezők létmódjától. „A halállal a jelenvalólét a maga legsajátabb létképességé-

14 Az egzisztenciálékat Heidegger filozófiájában a gond fogalma fogja át. „A jelenvalólét léte mint gond 
mutatkozik meg. (...) A jelenvalólét léte azt jelenti: már-egy-(világ-)ban-benne-való-önmagát-előző 
lét mint a (világonbelül utunkba kerülő létező-) höz kötött lét. Ez a lét kitölti a gond terminus jelen-
tését...” Heidegger, Martin: Lét és idő, ford. Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos 
András, Orosz István, Osiris, Budapest, 2007. 290 o. A gond egzisztenciális terminus, a jelenvalólét 
eredendően egységes, másra nem visszavezethető alapfenoménje. Jelentései: gondoskodás, tervezés, 
aggódás, kiszámítás, előrelátás. Azonban nem arról van szó, hogy a jelenvalólét léte mint gond alap-
vetően gyakorlati jellegű lenne, hiszen a gond struktúrája éppúgy megelőzi a praxist, mint a teóriát. 
Ezek annak a létezőnek a létlehetőségei, amelynek létét előzőleg Heidegger már mint gondot hatá-
rozta meg. A gond a dolgokkal szemben gondoskodásként, másokkal szemben pedig gondozásként 
nyilvánul meg, egyszersmind pedig a jelenvalólét időiesülő beteljesedése, hiszen gondoskodó és gon-
dozó csak olyan létező lehet, amely eredendően a jövő felé nyitott időhorizontot tapasztal.

15 Uo. 290.
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ben áll küszöbön önmaga számára.”16 A halál a jelenvalólét legsajátabb lehetősége,17 
vagyis a többé-nem-jelen-lenni-tudás lehetősége, amelyet magának kell magára 
vennie, s amelyben saját világban-benne-léte a tét. Ennek értelmében a halál kitün-
tetett küszöbönállás. A jelenvalólét legsajátabb és meghaladhatatlan lehetőségét nem 
megszerzi, hanem már bele van vetve ebbe a lehetőségbe, ez a belevetettség18 pe-
dig eredendően a hangoltság egy speciális moduszában, a szorongásban nyilvánul 
meg. Heidegger a korábbiaknak megfelelően itt is különbséget tesz az elhunyástól 
való félelem és a haláltól való szorongás között,19 hiszen míg a félelem tárgya egy vi-
lágon belüli létező, addig a szorongásban a legsajátabb-lenni-tudástól szorongunk. 
Amiért a jelenvalólét szorong, az saját lenni tudása – amitől szorong, az nem más, 
mint a világban-benne-lét.20

A haláltól való szorongásban a jelenvalólét önmagával, ezzel együtt pedig leg-
sajátabb létlehetőségével szembesül, azonban az „akárki nem engedi, hogy bátran 
vállaljuk a haláltól való szorongást.”21 Szerinte ugyanis az efféle szorongás gyenge-
ség, és az ember halálát közönnyel kell tudomásul vennünk. Azonban ez a fölényes 
közöny elidegeníti a jelenvalólétet legsajátabb lehetőségétől. Heidegger összegzés-
képp levonja a következtetést: „A halálhoz viszonyuló mindennapi lét, mint ha-
nyatló, állandó menekülés a halál elől.”22

A halál bizonyosságát a jelenvalólét egyedül akkor tárhatja fel, ha ahhoz mint 

16 Uo. 291.
17 Heidegger halálelemzésének kulcsmomentuma, hogy a jelenvalólét halálát mint lehetőséget jellemzi. 

Ennek a megállapításnak a súlya leginkább abban rejlik, hogy a számára legkevésbé sem tartható, a 
halált eldologiasító szemléletmódon fogást talált. „A halál jelenségét épp annak egzisztenciális lehe-
tőséggé tétele szabadítja ki zárványszerű mivoltából és teszi mozgó, állandó élet-értelmet magában 
rejtő tényezővé, hermeneutikai faktummá.” Csejtei Dezső: Filozófiai metszetek a halálról – a halál me-
tamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban, Gödöllő, Attraktor, 2002 (az előző kötet 
bővített kiadása), 213.

18 A jelenvalólét belevetettsége a hangoltságban tárul fel. A világra való ráutaltságáról, arról, hogy ennek 
a világnak a kiszolgáltatottja, azonban a jelenvalólét nem akar tudomást venni, holott a hangoltság-
ban arra is lehetősége nyílhat, hogy az őt illető az útjába kerüljön, és azt gondoskodásába vegye.  
A belevetettségen Heidegger azt érti, hogy a jelenvalólét létét nem önmaga hozta létre, hanem magát 
eredendően egy világban találta, melyben már adottak létének alapjai. A belevetettségből következik 
eredendően bűnös léte, hiszen a jelenvalólét, mint lehetőségi lét, lehetőségeinek csak töredékét képes 
beteljesíteni élete során.

19 Heidegger élesen megkülönbözteti a szorongás és a félelem fenoménjét, a különbség azonban első-
sorban nem nyelvi eredetű, hanem magukban a fenoménekben rejlik. A félelem tárgya egy konkrét 
világon belüli létező. A félelem magát a jelenvalólétet félti, abban az esetben is, ha a jelenvalólét féle-
lemének tárgya egy konkrét világon belüli létező, például egy értéktárgy. Miért is? Azt már korábban 
tisztáztuk, hogy a jelenvalólét eredendően világba vetett lét, már mindig is a dolgoknál van, létének 
egysége a gond alapfenoménjében gyökerezik. Ezek tudatában pedig levonhatjuk a következetést, 
hogy bármit féltsen is a jelenvalólét, minden esetben saját nála-létét félti.

20 Vö. Condrau, Gion: Sigmund Freud és Martin Heidegger, ford. Török Tamás, Váradi Péter, Budapest, 
L’Harmattan, 2013, 159.

21 Heidegger, Martin: Lét és idő, ford. Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, 
Orosz István, Budapest, Osiris, 2007, 295.

22 Uo. 295–296.
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lehetőséghez előrefutva lehetővé teszi azt önmaga számára.23 E bizonyosságon Hei-
degger a legkevésbé sem valami kiszámíthatót ért, hanem azt, hogy a halálra vo-
natkozó bizonyos-lét a meghaladás értelmében kívül esik a kéznéllevőkre vonatkozó 
evidenciák fokozati rendjén. A halál bizonyossága (igaznak tartása) lényegét tekintve 
különbözik a kéznéllevő és kézhezálló tárgyakra vonatkozó bármiféle bizonyosság-
tól, mivel ez utóbbi a világban-benne-lét bizonyossága, és az előbbivel ellentétben 
ez nem igényli az egzisztenciát teljes autenticitásában. „A jelenvalólét csak az előre-
futásban bizonyosodhat meg legsajátabb léte felől annak meghaladhatatlan egész-
voltában.”24 A legsajátabb lehetőség azonban egyszersmind meghatározhatatlan is, 
hiszen a halálról amellett, hogy állandóan lehetséges, mégsem tudjuk, hogy mikor 
jön el, ez pedig a jelenvalólétet állandó fenyegetésben tartja. Az egyetlen hangolt-
ság, amely a jelenvalólét ebbéli, állandó fenyegetettségét nyitva tudja tartani, és 
melyből az megérthetővé válik, a szorongás. Az eddig elmondottakhoz hozzá kell 
tennünk, hogy a halálhoz való előrefutással a jelenvalólét elszigeteli magát, hiszen 
csak ennek árán bizonyosodhat meg lenni-tudásának egész-voltáról, Heidegger pe-
dig éppen ezért mondja, hogy a halálhoz viszonyuló lét lényegszerűen szorongás.

Kierkegaard kapcsán korábban nem tértünk ki az életmű halállal foglalkozó 
részeire, mivel nála a halál problematikája nem mutat olyan szoros összefüggést 
a szorongás fenoménjével, mint Heideggernél. Ehelyütt azonban érdemesnek 
véljük megemlíteni, hogy a dán gondolkodó halállal kapcsolatos tézisei is kétség-
kívül hatottak Heidegger filozófiájára. Ugyanis a halál gondolata a Lét és idő-ben 
ugyanúgy pozitív felhanggal bír, mint Kierkegaard műveiben. A dán gondolkodó 
megkülönbözteti a szubjektív és az objektív halál gondolatát. A szubjektív halál 
elgondolásakor önmagunkhoz viszonyulunk, míg az objektív halál elgondolása a 
haláltól és az önmagunktól való elidegenedéssel jár. A halál mindenkit önmaga eg-
zisztenciájában érint, és a saját halál fontolóra vétele értékesebb életet tesz lehetővé. 
Visszatekintve az előző bekezdésekben tárgyalt autentikus és inautentikus halálhoz 
való viszonyulásra, a halál helyettesíthetetlenségére, világosan látható, hogy ezek a 
megfontolások egyáltalán nem állnak távol a Lét és idő Heideggerétől, sőt!

Mindezt figyelembe véve korántsem meglepő, hogy Vajda Mihály az egész 
heideggeri fundamentálontológiát a kierkegaard-i egzisztencializmussal való vias-
kodásnak állítja be. A halál, a szorongás, a lelkiismeret vagy a bűn a két filozófus 
életművében megjelenő fogalmainak párhuzamba állítása valóban erre engednek 
következtetni, természetesen azzal a döntő különbséggel, hogy Heidegger a kier-
kegaard-i egzisztenciálékról szisztematikusan választotta le a dán gondolkodó dog-
matikáját.25 Mindez már csak azért is említésre méltó, mert Heidegger a Lét és idő 
46. paragrafusának lábjegyzetében név szerint említi Kierkegaard-t, aki szerinte jól 

23 Condrau, Gion: Sigmund Freud és Martin Heidegger, ford. Török Tamás, Váradi Péter, Budapest, 
L’Harmattan, 2013, 167–170.

24 Uo. 308.
25 Heidegger az egzisztencia fogalma helyett az ek-zisztencia műszót vezette be, mellyel saját gondolko-

dását elsősorban Jaspers egzisztencia-filozófiájától és Sartre egzisztencializmusától kívánta megkü-
lönböztetni.
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átgondolta az egzisztenciaproblémát, azonban az egzisztenciális problematika te-
kintetében Hegel és az antik filozófia hatása alatt áll; és Heidegger inkább tartja őt 
vallásos gondolkodónak, mint par excellence filozófusnak.26

Kierkegaard filozófiai előzményektől mentes szorongás-fogalma nemcsak Hei-
deggerre, hanem a dán gondolkodót nagy tiszteletben tartó Sartre filozófiájára is 
jelentős mértékben hatott, a hatás azonban közel sem merül ki a szorongás fogal-
mának a sartre-i filozófiában való megjelenésével. Nem túlzás azt állítani, hogy a 
francia gondolkodó műveiben újraéled a kierkegaard-i értelemben vett egziszten-
cialista attitűd, és önálló filozófiai programmá lesz. Sartre Heideggerhez hasonlóan 
leválasztotta a dán gondolkodó filozófiájáról a dogmatikát. A francia szerző filozó-
fiáját illetően nemcsak kierkegaard-i, de egyértelmű heideggeri hatásról is beszélhe-
tünk. Sartre többször is említi Heidegger Mi a metafizika? című előadását, melynek 
a semmi problematikájával foglalkozó részei bevallottan is hatottak filozófiájára.27

A filozófus A lét és a semmi „A semmi eredete” című fejezetében Heideggert is 
említve hivatkozik Kierkegaard szorongásról alkotott téziseire, utóbbinak adva 
igazat. Sartre a dán gondolkodóval egyetértve különbözteti meg a félelem és a szo-
rongás fenoménjét. Míg előbbi a világban adott létezőktől való félelem, addig a szo-
rongásban az ember önmagától, saját szabadságától szorong, és végső soron ebben 
a szorongásban tudatosul az ember számára önnön szabadsága.28

Sartre megkülönbözteti a jövőtől és múlttól való szorongást. A sartre-i érte-
lemben vett szorongás felfogásának tárgyalása előtt azonban szükségesnek véljük 
a filozófus szabadságról vallott nézeteit néhány mondatban összefoglalni, hiszen 
ezek adják a kulcsot a szorongás fenoménjének megértéséhez. Ehhez azonban egy 
lépéssel visszább kell tekintenünk A lét és a semmi korábbi fejezeteire, ahol Sartre a 
tudat semmítő tevékenységét tárgyalja. A tudat, állítja szerzőnk, a semmítés révén 
képes elszakadni a világtól, s így szabad döntéseket hozva végül öntudatra ébred. 
Ez az elszakadás kétpólusú, hiszen az ember újra és újra elszakad egyrészt a világ-
tól, másrészt önmagától is. A filozófus szerint a tudat nem egy dolog a többi közül, 
amely létében megelőzné a semmítést, hanem a tudat léte azonos a semmítő tevé-
kenységgel. Ezen a ponton kerül képbe a szabadság mint a semmítő tevékenység 
legfontosabb aspektusa. A szabadság tehát folytonos elszakadás önmagunktól és a 
léttől, és voltaképpen ez ébreszt szorongást.

Sartre a tériszony példájával arra világít rá, hogy a szakadék szélén álló ember 
szorongását nem a zuhanás veszélye váltja ki, hanem annak a lehetősége, hogy be-
levetheti magát. Látnunk kell, hogy a szakadék szélén való állás önmagában még 
26 Heidegger, Martin: Lét és idő, ford. Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, 

Orosz István, Budapest, Osiris, 2007, 274.
27 Sartre nemcsak merített Heideggertől. Élesen bírálta ugyanis a német filozófust a tudat fogalma kap-

csán, hiszen míg Heidegger úgy vélte, a Lét és idő-vel sikerült kivezetnie a filozófiát a tudat börtönéből, 
addig Sartre szerint a jelenvalólét létmódjai egybeesnek a tudat világhoz való viszonyulásának mód-
jaival. Sőt, Heidegger tudatfelfogását a karteziánus-kantiánus hagyomány egyenes ágú leszármazott-
jának tekinti.

28 Sartre, Jean-Paul: A lét és a semmi, ford. Seregi Tamás, Budapest, L’Harmattan Kiadó – Szegedi Tu-
dományegyetem – Filozófiai tanszék – Magyar Filozófiai Társaság, 2006, 65.
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nem vált ki szükségszerűen szorongást, csak annyiban, amennyiben az ember nem 
bízik az adott szituációra adott reakciójában. Ez a bizalmatlanság azonban nem az 
egzisztencia gyengeségének, hanem épp végtelen szabadságának következménye!

A szorongást ebben az esetben a félelem előzi meg, ez felelős a tériszony kiala-
kulásáért. A szakadék szélén az ember megbotolhat, elindulhat alatta a föld, meg-
szédülhet, és pillanatok alatt a mélybe zuhanhat. Ezekben a szituációkban az em-
ber passzív, egy világbeli tárgy, ahogy a filozófus fogalmaz, tárgyként pedig kívül 
esik saját lehetőségei körén. A fenyegető szituációt kiváltó félelemre adott reakció 
reflexív lesz, ugyanis az ember megpróbálja minél inkább lecsökkenteni az esetle-
ges veszélyeket. Az elkerülési módok választása azonban már a saját lehetőségeinek 
körébe tartozik. Ezek a lehetőségek, illetve magatartásmódok azonban csak lehet-
ségesek, és nem képesek önmagukat fenntartani. Éppen ezért jelentkezik a szoron-
gás, „[a]bban a pillanatban, mikor saját magamat a szakadéktól rettegőnek tartom, 
ennek a rettegésnek mint lehet séges magatartásmódjaim szempontjából nem meg-
határozónak vagyok tudatában.”29 A félelem elkerülésére, úgy tűnik, nincsen vég-
ső stratégia. A kiutat egyedül a reflexió garantálja, amely azonban nem tud többel 
szolgálni a meghatározhatatlan jövőnél. A saját lehetőség választása nem kényszer, 
ahogy a szóban forgó magatartásmód fenntartása sem. Azonban, veti fel Sartre, a 
keskeny úton a cél felé haladva a szituációban levő létét illetően fennáll egy bizo-
nyos viszony a jelen és a jövő között: az ember nem az, aki majd lesz.30 Egyfelől azért 
nem, mert az idő is elválasztja későbbi önmagától, másfelől a jelenlegi létem – és az 
ebben szabadon választott lehetőségeim – nem határozzák meg jövőbeli létemet. 
Viszont, mondja Sartre, valamilyen értelemben mégiscsak az vagyok, ami leszek, 
„különben nem lennék érdekelt abban, hogy ilyen vagy olyan legyek. A nem az 
lenni módján vagyok az, ami leszek. [...] Amit szorongásnak nevezünk, pontosan a 
nemlét módján saját jövőjeként létező tudat.”31 Ha tehát semmi sem kényszerít arra, 
hogy a magatartásmódomat fenntartsam, úgy nincs semmi, ami megakadályozzon 
abban, hogy leugorjak a szakadék széléről. Végső soron tehát az a magatartásmód, 
mely miatt elhúzódom az ösvény szélétől, vagy levetem magam, egy olyan én saját-
ja, aki még nem vagyok. A jelen énje a jövő énjétől függ, fordítva azonban ez nem 
áll. Ez a függési viszony implikálja magát a tériszonyt. A szorongást az öngyilkosság 
meg tudná ugyan szüntetni, csakhogy az öngyilkosság – voltaképpen hatástalan 
– lehetőségével szemben megjelenő ellen-szorongás megszünteti az előbbit. Az el-
dönthetetlen szituáció pedig végül mégis döntéssel zárul.

Némileg más a helyzet Sartre másik példájában. A katona, akit újra a frontra 
hívnak, félhet a haláltól, de még gyakrabban attól fél, hogy félni fog, vagyis ön-
maga előtt szorong. A filozófus elismeri, hogy a fenyegető szituációk a félelem és 
a szorongás érzésén keresztül is megközelíthetőek, aszerint hogy az ember hat-e 
a szituációra, vagy a szituáció az emberre. Mégis, a francia gondolkodó szerint a 

29 Sartre, Jean-Paul: A lét és a semmi, ford. Seregi Tamás, Budapest, L’Harmattan Kiadó – Szegedi Tu-
dományegyetem – Filozófiai tanszék – Magyar Filozófiai Társaság, 2006, 67.

30 Uo. 68.
31 Uo.
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két fogalom végső soron kizárja egymást, „mivel a félelem reflektálatlan rettegés 
a transzcendenciától, a szorongás reflexív rettegés önmagunktól, az egyik a másik 
szétrombolásából születik, s normális lefolyása (...) az egyikből a másikba tartó ál-
landó átmenet.”32

A múlttól való szorongást Sartre a szerencsejátékos példáján keresztül illusztrál-
ja,33 aki életének egy korábbi szakaszában úgy döntött, hogy felhagy a szenvedé-
lyével. Csakhogy amikor a szerencsejátékos a játékasztal mellett áll, korábbi dönté-
se megkérdőjeleződik. Az egyszer már meghozott döntés folyamatosan ott van, s 
így a játékos annak tartja magát, aki a döntést meghozva nem akar játszani többé. 
Azonban az asztal mellett akképp eszmél magára, mint aki a döntést meghozta. 
Ilyenkor a játszás vagy a nem játszás csak puszta lehetőség. Ahhoz, hogy döntését 
továbbra is fenntartsa, újra kell élnie korábbi félelmeit (ti. hogy mindenét elveszt-
heti, adósságba verheti magát és családját), hiszen faktikusan semmi sem gátolja 
abban, hogy játsszon. Ez az érzés, vagyis a szabadságtudat tölti el szorongással a 
játékost. Mindkét példában a szorongás forrása a totális szabadság, hiszen éppúgy, 
ahogy a szakadék szélén állót nem köti a jelen, ugyanúgy a szerencsejátékost sem 
köti múltbéli akarata.

Sartre-nak kétségkívül igaza van, amikor azt állítja, hogy a múlt is képes szoron-
gató érzést kiváltani. Mégsem állíthatjuk azonban, hogy a szerencsejátékos a múlt-
tól szorong, amennyiben ez az érzés a jövő egy szituációjára vonatkozik. Hiszen a 
játékosban sem korábbi szenvedélye váltja ki az érzést, hanem annak bizonytalan-
sága, hogy korábbi döntése mellett ki fog-e tudni tartani. Itt tehát éppoly fontos a 
jövő dimenziója, mint a szakadék szélén álló ember példájánál. A játékos az asztal-
nál nem a múlttól, hanem bizonyos értelemben a jövőtől szorong.

Sartre azonban nem gondolja, hogy a szorongás feltétele a pszichológiai de-
terminizmusról való nem tudás lenne. Egyrészt azért, mert a szorongás nem a 
szabadság bizonyítéka, viszont a szabadság szorongásban fedi fel magát. A szo-
rongáson keresztül megnyilvánuló szabadság, mint ahogy azt a szerencsejátékos 
példája mutatja, az Én állandó újraalkotásának kényszerével jár. A szorongásban 
az önmagunktól (attól, ami van) való elszakadást tapasztaljuk meg, vagyis olyan-
ként tagadjuk meg magunkat, mint „aki saját magát teszi lehetővé, mint olyat. (...)  
A szorongásban a szabadság önmaga előtt szorong.”34 A szabadság reflexív módon, 
tehát a szorongásban ragadja meg önmagát.

A szorongásra kétféle válasz adható. Egyrészt menekülhetek a szorongás elől, 
vagy választhatom önmagamat, és a szabadság terhét viselve cselekedhetek. A me-
nekülés azonban a jövőtől és a múlttól (illetve a jövő és a múlt fenyegetéseitől) való 

32 Uo. 66. Sartre szerint létezik továbbá a szorongásnak olyan formája is, melyet nem előz meg és nem 
követ félelem. Szoronghatok ugyanis egy rám ruházott új pozíciótól, arra gondolva, hogy nem leszek 
képes megfelelni az irányomban támasztott elvárásoknak, eközben viszont nem szükséges félnem a 
kudarcom következményeitől.

33 Vö. Dosztojevszkij, F. M.: A játékos, ford. Szabó Endre, Budapest, Aliena, 2012.
34 Sartre, Jean-Paul: A lét és a semmi, ford. Seregi Tamás, Budapest, L’Harmattan Kiadó – Szegedi Tu-

dományegyetem – Filozófiai tanszék – Magyar Filozófiai Társaság, 2006, 67, 72.
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elvonatkoztatással jár. Azt az állapotot, amikor a szorongás elől menekülve magun-
kat kívülről, mint egy dolgot ragadjuk meg, Sartre rosszhiszeműségnek35 (kishi-
tűség) nevezi. A rosszhiszeműség öncsalás, mely elfedi az ember elől a valóságot, 
elhárítja a felelősséget, és szabadságra ítéltetettként kibújik a választás felelőssége 
alól.

Az előzőekből világosan kirajzolódhatott, hogy a szorongás fenoménjének ku-
tatása során a fogalom eredetének keresésekor Kierkegaard-ig kell visszamennünk. 
A dán gondolkodó érdeme azonban korántsem merül ki abban, hogy bevezette a 
szorongás fogalmát a filozófiai diskurzusba, hiszen hatása és gondolatainak reví-
ziója egyértelműen kimutatható Heidegger és Sartre filozófiájában. 

Abstract

In my paper entitled “The Evolution of Anxiety – Kirkegaard’s effect on Heidegger’s and 
Sartre’s interpretation of anxiety” I examine the appearance of the concept of anxiety in 
philosophical discourse. The main authors I relied on were Jean Paul Sartre, Soren Kier-
kegaard and Martin Heidegger. My goal was to show that the concept of the origin of the 
phenomenon of anxiety hails from Kirkegaard’s works, who was the first thinker to discuss the 
term “anxiety” in a philosophical and critical way. I concluded that the Danish philosopher’s 
merit is not limited to introducing the concept of anxiety in philosophical discourse, since his 
impact and thoughts can also be clearly demonstrated in Heidegger’s and Sartre’s work.

35 Sartre több ízben kritizálta Freud pszichoanalitikus elméletét annak determinisztikus jellege miatt. 
Számára a determinizmus egy a rosszhiszemű magatartásmódok közül, hiszen a döntés – a szabadság 
által ránk rótt – terhét megpróbálja áthárítani. A rosszhiszeműség voltaképpen a freudi cenzúra alter-
natívája.
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