
Figyelő • 763

dődi nemcsak „készült” Mandelstamból, ha
nem rokonszenves érzelmi elkötelezettség is 
fűzi a tragikus sorsú költőhöz. A fordítások 
között van néhány kiemelkedő, amelyekben 
megszólal Mandelstam klasszikus vers-zenéje 
(A DRÁGA KÁMEÁMAT NEM TALÁLOM, EGY TA
VAT láttam ÉN) vagy éppen letisztult, rezig
nált hangja (Az ajkam MÉG mozog), iróniája 
(Miféle utca ez?). A fordítások jelentős ré
szében azonban nem tükröződik Mandels
tam poétikai kettőssége, a merész szófüzése- 
ket nem fogja rendbe a szabályos versépítke
zés; ennek következtében a vers gyakran „le
ül”, némely esetben egy bizarr szöveg szó sze
rinti fordításának benyomását keld. (Mint lát
tuk, ez a jelenség nemcsak Erdődinéi jelent
kezik.)

Összefoglalásképpen végül is elmondhat
juk: több okunk van az örvendezésre, mint a 
fanyalgásra. Nemcsak egy fehér folt tűnt el a 
század orosz költészetének hazai tolmácsolá
sában. Szellemi életünk egy olyan költő befo
gadására nyert lehetőséget, aki élete mártíri- 
umával és életműve pátoszával egyaránt hitet 
tett az emberi lét ősi és egyetemes, csak ide- 
ig-óráig háttérbe szorítható értékei mellett, a 
sötétség és a mindenkori pusztító erők elle
nében. Ennek az életnek és életműnek van 
üzenete a mai olvasó számára, s talán nem 
hiú a remény, hogy a „magyar Mandelstam” 
pozitív szerepet játszhat a múlt terhétől és a 
jelen előítéleteitől megtisztuló orosz-magyar 
szellemi kapcsolatok újjáalakításában.

Péter Mihály

SZÓBAN ÉS ÍRÁSBAN 
HEIDEGGERRŐL

Utak és tévutak
A budapesti Heidegger-konferencia előadásai 
Szerkesztette Fehér M. István 
A német nyelvű előadásokat fordította Egyedi 
András, Farkas János László, Zalán Péter 
Atlantisz, 1991. 311 oldal, 210 Ft

Alétheia. Heidegger-szimpózium Debrecenben, 
Vajda Mihály rendezésében, 1991. október 26-30.

Az elmúlt években egymást követték az olyan 
Heidegger-konferenciák, melyeket német és 
magyar filozófiatörténészek közösen rendez
tek. (Költészet és műalkotás, Szeged, 
1989. október, Utak és tévutak -  azaz a 
megjelent és recenzeálandó kötet előadásai -, 
Budapest, 1989. november, A másik kezdet, 
Grassau-Rottau-Messkirch, 1990. október, 
valamint Alétheia, 1991. október.) Én ma
gam jelen voltam mindegyik rendezvényen, 
ezért úgy kívánok hozzászólni a nemrégiben 
megjelent kötethez, hogy eközben szem előtt 
tartom a heideggeri filozófia elevennek vélt 
kérdéseit és kérdésességeit. A recenzió szok
ványos műfaját ugyan túlhaladja ez a szán
dék, de formálisan is lehetőséget nyújt erre 
az az egybejátszás, hogy a kötet éppen a deb
receni konferencia ideje körül jelent meg, 
amikor is tanúi lehettünk annak, hogy ho
gyan fűzik tovább gondolataikat a két évvel 
korábbiakhoz képest az egyes résztvevők, és 
hogyan nyerik el bizonyos kérdéskörök és ér
telmezések a maguk helyét és fajsúlyát.

A felsorolandó négy kérdés közül elsőként 
a művészetre vonatkozót emelem ki, mivel 
úgy tűnik, ez a heideggeri filozófia máig is 
egyik legaktuálisabb és a továbbfŰzés szem
pontjából talán a legtermékenyebb kérdése. 
Erre a tényre utal már az is, hogy a „tanítvá
nyok” jelentős része ebbe az irányba fordult: 
Gadamer, Biemel, sőt Herrmann munkássá
gában ez nyilvánvaló, nyilvánvaló továbbá 
Badt, Dittmann vagy Gottfried Boehm mű
vészettörténeti munkásságában, illetve a bu
dapesti kötet olyan jelentős szerzőire is áll, 
mint Ottó Pöggelerre vagy Christoph Jani
méra, Walter Biemelre. Biemel szerint Hei- 
degger folytatja azt a schellingi, nietzschei
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örökséget, hogy az 6 filozófiájának is a mű
vészetről való gondolkodásban van a zárókö
ve, ebben teljesedik be. A művészetben 
ugyanis -  Heidegger szerint -  „az igazság lép 
működésbe”, „az ember lakozása válik láthatóvá, a 
világa értelmében felfogott tartózkodása”. (136. 
o.) A művészet így értett lényege azonban ko
rántsem örök és változatlan, hanem egy tör
téneti kérdésre adott válasz: éspedig arra a 
kérdésre, hogy vajon „mi felől határozódik meg 
az a gondolkodás, amely most a művészet eredeté
nek utánagondol?”. (138. o.) Heidegger szerint 
nem kétséges, hogy a modem embernek a 
tudományos-technikai „világképbe” való be
zártsága, a világcivilizáció határozza meg azt 
a kérdést, illetve ennek ellentmondva az a re
mény is, hogy az ember, mint jelenvaló lét, 
lét- és világfeledtségében is, annak dacára is 
képes meghallani a lét hívását, és föltárulhat 
számára a lét műbe rejtett, benne működő 
igazsága. Biemel e mondhatni evidens Hei- 
degger-olvasata csak ezután, e művé
szetfilozófia realizmusának hangsúlyozásával 
válik markánssá, amikor egy sajátos topoló
giában csúcsosodik ki: az igazság műbe rej
tett igazsága eszerint nem más, mint „helyek 
megtestesítő működésbe hozása, és ezekkel a helyek
kel az ember lakozására, az őt körülvevő dolgok 
tartózkodására alkalmas tájékok megnyitása”. 
(145.0.)

„A minket körülvevő dolgok tartózkodására al
kalmas tájékok megnyitásá"- ról beszél Christoph 
Jamme is, Heidegger Rilke- és Cézanne-ér- 
telmezésével konkretizálva ezt a gondolatot. 
Tudjuk, hogy Heidegger Cézanne otthoná
nak, a Saint-Victoire hegyének bejárásával 
közeledett a festő képeihez. E helyek megnyí
lásának tapasztalatából látta meg a cézanne-i 
festményeken azt, hogy a rajtuk megjelenő 
természet immár nem az embernek szolgál, 
s a dolgok maguk ezáltal visszanyerik eredeti 
realitásukat: újra érzékletesek, újra megmu
tatkozik bennük az a csoda, amit Cézanne 
maga a dolgok lelkének, sőt beszédének neve
zett. „Azt hiszik -  írja -, hogy egy cukortartónak 
nincs arculata, nincs lelke. De ez naponta változik. 
Tudni keU fogni őket, körül kell hízelegni őket, eze
ket az urakat. Ezek a poharak, ezek a tányérok be
szélgetnek egymással, meghitt szavakat váltanak 
egyre..." (149. o.) A festő ilyesféle megnyilat
kozásai világosan mutatják, hogy művészete 
rokonságban áll azzal a rilkei költészettel,

mely a  dolgok m egm entésére, végső arcula
tuk  megőrzésére tett kísérletet azzal, hogy 
megkísérelte átváltoztatni őket „romolhatatlan 
szavakká”. (154. o.) A kulcsszó ebben az értel
mezésben is a realizmus, akárcsak Biemel írá
sában, mely a dolgok pártján állást jelenti a 
technikai uralom ra törő  cél-eszköz-racionali- 
tással szemben.

A m agam részéről hajlok a rra , hogy eze
ket a  gondolatokat tekintsük a heideggeri fi
lozófia legelevenebb üzenetének. É ppen 
ezért bizonyos m értékig kénytelen vagyok 
egyetérteni Walter Biemellel abban, hogy 
am ikor az em ber az újraolvasások során nap 
m in t nap  szembesül ezzel a nagyszabású terv
vel, a  vele szemben felhozott kritikák „vala
hogy mindig nevetségesen hatnak”. (136. o.) Gya
korlatilag ezt tapasztaljuk, és korántsem  elvi
leg van így, hiszen egyébként én  magam is 
term ékenyebbnek vélném a kritikai viszo
nyulást. De hogy m ennyire nem  látszik lehet
ségesnek a  továbbhaladás, a rra  hadd  hivat
kozzam most csupán az em lített konferenci
ákon elhangzott kritikai gesztusokra, jo seph  
Rauscher Szegeden a dolog, eszköz, m ű el
határolását kifogásolta a  m odern  művészet 
felől, úgy vélem, a  fentiek alapján belátható
an  teljesen indokolatlanul. Karol Sauerland 
(Szegeden) és T atár György (a kötetben) pe- 
dig egyaránt azon a gondolaton botránkozott 
m eg, hogy A műalkotás EREDETÉ-ben leírt 
görög tem plom  olyan nyűt vonatkozásokat 
gyűjt m aga köré, melyeknek tevékeny tágas
s á g a , , ^  történelmi nép világa”. Míg Sauerland 
ebben rasszizmust, veszélyes küldetéstudatot 
vélt felfedezni, addig T atár György éppen  el
lenkezőleg, a „történelm i nép” jelzőt kívánta 
elvitatni a  görögségtől a „választott n ép ” ja 
vára. (279. o. skk.)

Ámde tekintsünk most el a szó hagyomá
nyos értelmében vett „tévutaktól”, melyeket 
a kötetet kiadó Fehér M. István így jellem
zett: „Utakról és távútokról gondosabb szemügy- 
revételkor legalább három szinten van szó: egyrészt 
a gondolkodók [...] útjairól és tévútjairól, másrészt 
a kutatás, illetve a különböző kutatási és recepciós 
irányok által járt utakról; végül e kötet tanul
mányaiban kitaposott vagy megkezdett utakat ille
tően.” (17. o.) Ehelyett tekintsünk végig azon 
az írrén, „bolyongáson”, mely együtt jár az 
igazsággal, mely mint „tévedés" az igazságnak, 
mint elrejtetlenségnek az elrejtettsége.
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Hogyan tartoznak tehát szükségképpen 
hozzá a heideggeri és heideggeriánus utak
hoz a tévutak, a Holzwegéhez az írre} Nézzük 
először a „theóriát” mint „aletheiologiát”.

Az igazság lényegére (Wesen), illetvê  meg- 
történésére (Wesen mint ige) föltett kérdéssel 
foglalkozott az 1991 októberében Debrecen
ben a Vajda Mihály által rendezett szimpózi
um. A nyitóelőadáson az ezúttal személyesen 
is jelen lévő Walter Biemel azt a megfordu
lást (Umkehr) vizsgálta, mely a következő 
heideggeri mondatban fogalmazódik meg: 
„Dos Wesen dér Wakrheit ist die Wahrheü des We- 
sens”, azaz az igazság lényege a Wesen (azaz 
a Seinnal rokon értelmű Wesen, a jelenvaló 
levés) igazsága. Ez a megfordulás arra mutat 
rá, hogy a megismerésnek a dologgal való 
megegyezése, mint az igazság közönséges, el
koptatott lényege csupán azért lehetséges, 
mert van ennek a megegyezésnek egy mé
lyebben rejlő alapja, az, amit Heidegger elő
ször „alétheiá”-nak, majd „Iichtung”-nak ne
vezett. Biemel professzor ez irányú kommen
tárjai pontosan folytatták az imént idézett bu
dapesti előadását, éspedig, úgy vélem, azért, 
mert a dolog és a megismerés közötti meg
egyezés mögé való kérdezést Heidegger a 
mű és világ közötti hagyományos mimetikus 
viszony kritikájával együtt építi ki. Amint a 
műalkotás fölállít egy világot, és nem egy már 
meglévőt képez le, és amint ez a fölállítás ős
viszályban van azzal, amin alapulhat ez az 
alapítás, azaz az elrejtő földdel, ugyanígy 
csak kiküzdöttnek, egy ősvitában megtörté- 
nőnek tekinthető a dolog igazsága is. Ezt a 
polémiát juttatja kifejezésre az a-létheia priva- 
tív képzése is: mint „nem elrejtettség”, „elrej- 
tetlenség”, mely azután az ontológiai differen
cia felől úgy értelmezhető, hogy a létező, 
azáltal, hogy előlép, mintegy elébe is lép an
nak, ami által előléphetett, s így az maga rejt
ve marad, megvonja magát. „Mivel: azonban a 
létező, iüetve a létezőként ismert a fénylő tisztáson 
áll, ezért bizonyos módon mégis lelepleződik a Lét. 
Megmutatkozik, és ezzel egyszersmind megvonja 
magát. Ez a vonakodó önmegvonás az, ami a tisz
tásban (Lichlung) felfénylk, és amire többnyire 
nem figyelmezünk. [...] Amennyire a nyitottság 
nemcsak a létező nem elrejtettsége, hanem az elrej- 
tekezés számára való tisztás (lichtung), ugyan
ennyire nemcsak puszta nem jelenlét a rejtekezés,

hanem vonakodó önmegvonás” -  írja H eidegger 
a GRUNDFRAGEN-ben (210. sk.)

Az igazságnak ezt a paradoxiáját Heideg
ger a legtömörebben úgy fogalmazza meg, 
hogy az alétheia nem más, mint „ Unverborgen- 
heit des Verborgenen”, azaz „az elrejtettségnek 
az elrejtetlensége”. A Hérakleitosz-előadások e 
gondolatát kommentálva Vajda Mihály azt a 
már a budapesti ülésszakon is más formában 
elhangzott értelmezését fejtette ki, hogy az 
igazság mint elrejtetlenség Heidegger szerint 
tehát annak a megmutatkozása, hogy „vala
mi” (a Lét?) megvonja, elrejti magát, hogy a 
gondolkodás nem juthat túl az elrejtettség, a 
feledés felismerésén. Ezzel Heidegger egy
szersmind rezignáltan konstatálja a valami
lyen igazságot hirdető (kvázi „világmegvál
tó”) filozófiák végét, és szerénységre, gondol
kodói alázatra szólít fel. A heideggeri filozó
fiát a posztmodernnel rokonító budapesti 
előadásban Vajda ezzel kapcsolatban a szub
jektumfilozófiák átfogó kritikájáról beszélt, 
arról, hogy az ember szubjektum voltát csak 
tirannisz formájában, „az objektív igazságot ki
sajátító egyed által valósíthatja meg”. (271. o.) S 
ez mindaddig így is marad, amíg az ember 
nem meri elveszíteni a szubjektumfilozófia 
nyújtotta biztonságát, s nem tudatosítja, hogy 
„az ember nem a létezők ura", hanem csak „a Lét 
pásztora”. Ebben a kevesebben azonban nem 
elveszít valamit, hanem éppenséggel nyer, 
amennyiben „elnyeri a pásztor lényegi szerénysé
gét, akinek abban áll a méltósága, hogy maga a lét 
választotta ki őt igazságának Önzőjéül”. (Weg- 
marken 338, idézve a kötet 267. oldaláról.)

Nemcsak az idézett H umanizmus-levél- 
ből, de H eidegger számos más írásából is ki
olvasható, hogy azzal a felismeréssel együtt, 
hogy az igazság „az elrejtettség elrejtetlensége”, 
egy kitüntetett valakire vonatkozik, vagyis rá  
van bízva az em berre, egyszersmind lényegi 
változásnak kell bekövetkeznie az em berlét
ben  m agában. H eidegger e reménységével 
azonban élesen szemben áll az a  léttörténeti 
tapasztalata, mely a  m odern  kor egyre nö
vekvő létfeledtségére és világpusztítására, a 
technika lényegére, m int elszabadult racio
nalitásra, a  „csinálmány” ura lm ára  vonatko
zik. A BeitráGE néhány évvel ezelőtti meg
jelenésével m ég inkább nyilvánvalóvá válik 
előttünk az, hogy milyen mélységben látott
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bele Heidegger e világtörténésbe. Herrmann 
kötetbeli rekonstrukcióját idézem:

„Heidegger három pályát nevez meg, melyeken 
a lét általi elhagyatottság és az újkori csinálmány, 
mint az újkori létező létezőségének meghatározása 
történik, de úgy, hogy ezek mint olyanok elfedőd- 
nek. Az első pálya a számítás (Berechnung), melyet 
mint olyat, »csak a technikának a matematikában 
gyökerező csinálmánya juttat uralomra«. (I. m. 
120. o.) A második pálya a gyorsaság, melyen Hei
degger a »technikai sebességek mechanikus fokozá
sát* (i. m. 121. o.) érti. Harmadik pályaként a tö
megszerű uralomra jutása (Aufbruch des Massen- 
haften) mutatkozik meg, mely a szám és a kiszámít
ható primátusában gyökerezik. Az e pályákon hala
dó lét általi elhagyatottság és csinálmány »a világ 
elsötétüléséhez és a föld pusztulásához« (Weltver- 
düsterung und Erdzerstörung) (i. m. 119. o.) ve
zet. Világon itt a világszerű értelemvonatkozások 
nyitottságát, földön pedig azt a magába zárkózót 
kell érteni, mely a világ nyitottságában ezeket rej- 
ti/őrzi (birgt). Az újkori tudomány és a modem 
technika előrehaladása »ma még elképzelhetetlen 
állapotokig (fokozza) a föld kizsákmányolását és ki
használásál, valamint az ember tenyésztését és ido- 
mításáu. (I. m. 156. sk. o.) A természettudomány 
által a létezőről leválasztott természet a technika ál
tal »a vége felé gördülő pusztulás « (i. m. 277. o.) 
állapotába kerül. Heidegger azt mondja, ez nem
csak a technikát fejleszti, hanem »hatalmát a mérték- 
telenségig és a feltartózlathatatlanságig fokozza« (i. 
m. 391. o.).’’ (Idézve a kötet 49. oldaláról.) De 
vajon ki kiálthat megállj!-t ennek a monst
rumnak? Mely kő zúzhatja össze ezt a gigászi 
kolosszust, ha a világ végleges elsötétülésé- 
ben és a föld elpusztulásában egyneművé vá
lik fény és sötétség, egybezuhan az elrejtett 
az elrejtetlennel egy „határtalan mennyisé
get” alkotva? Vajon milyen lehetőségei van
nak a filozófiának, ha szembenéz ezzel a le
hetőséggel?

A Heideggerhez közel állók elfogadják, 
hogy vége van a filozófiának, ha filozófián a 
Platónnál és Arisztotelésszel kezdődő és a 
transzcendentálfilozófiában beteljesedő me
tafizikát, mint „perspektivikus szubjektiviz
must” értjük. Ezzel a beismerésükkel azon
ban véleményük szerint egyszersmind erede
ti jogába juthat a gondolkodás, noha, mint 
Heidegger írja, „még nem tudjuk, hogy mit is je
lent gondolkodni”. Az azonban tudható róla, 
hogy várakozás jellegű, hogy nyitott a léttől 
való megszólítottság megtörténésére, az

Ereignisre. Abban lakozik, mint „kímélés”, „je- 
lenvaló-lenni-hagyás” (Anwesenlassen) a maga 
aktív-passzív vagy ahogy Heidegger görögö
sen nevezné: mediális jelentésében. Ki-ki ma
ga döntse el, mennyiben válasz ez az ő sze
mélyes kérdésére. Ámbár talán éppen azok 
lennének a leginkább zavarban egy ilyen 
döntés élesre állításánál, akik a kívülállókkal 
együtt tudják, hogy a heideggeri filozófia 
éppúgy nem folytatható és nem művelhető 
iskolaszerűén, mint a legtöbb újkori nagy fi
lozófia. Ezért fordul oly könnyen önmaga el
lentétébe a proklamált szerénység: vagy a 
művészetet stilizálja föl, patetikusan, az ere
detekkel érvelve egy hamis szakralizálás irá
nyába, vagy dühöngő világkritikával prófé
tába az emberi „lakozás” helyreállításának 
egyedül járható útját, vagy pedig olyannyira 
van füle a heideggeri gondolkodás kvázi-val- 
lásos tendenciáinak meghallására, hogy vagy 
egy jezsuita olvasatnál lyukad ki, vagy pedig 
a new age szellemében istenválasztásba csap át, 
legyen ez a hölderlini nyomon haladva a gö
rög theos vagy pedig a Kelettel folytatott dia
lógusban elmerülve -  vagy puszta ernyedt
ségből? -  Zen istene. Engedtessék meg, hogy 
most érvelés és bizonyítás nélkül is idesorol
jam Heidegger úgynevezett posztmodern 
követőit is, akik véleményem szerint csupán 
abban térnek el a többiektől, hogy nem tart
ják tisztázhatónak, hogy egyáltalán kihez is tér 
meg az istenválasztó. (Talán éppen ebben a 
mondhatni gnosztikus démoniában rejlik a 
posztmodern hatása és vonzereje is.)

A másik út a tradicionalizálóké, akik be 
akarják építeni Heideggert a filozófiatörté
netbe. Kritikusan reflektálnak a görög kezde
tet ismétlő második kezdetre alapozott heideg
geri eszkhatológiára, s rámutatnak, hogy 
Heidegger maga is feladta később a „léttörté
netet", mint „a metafizika résén való átbújást”. 
Úgy értelmezik a kései írásokat, hogy élete 
végén Heidegger újra hitet tett a fenomenoló
gia mellett. A jelen kötet szerzői közül Klaus 
Held és Tengelyi László képviseli ezt az állás
pontot, továbbá a debreceni ülésszakon 
emellett érveltek Rombach struktúrafenome
nológiájának hívei is. Held a Lét és iDŐ-t a 
husserli fenomenológia radikalizmusának te
kinti, Tengelyi László pedig fenomenológus- 
ként értelmezi mindenekelőtt Kant és Schel- 
ling bűnértelmezését, hogy azután Heideg- 
gerrel szólva „a véges szabadság sorseseményé
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nek" nevezze azt. A hermeneutikába és poszt
modernbe olvadó irányokkal ellentétben a fi
lozófiának egy olyan saját lehetősége vetődik 
itt fel, hogy legyen az, ami mindig is volt: fe
nomenológia. Mint Heidegger maga is írja: 
a fenomenológia „lényege szerint nem irányzat. 
Hanem olyan időről időre változó és ezáltal mégis 
maradandó lehetősége a gondolkodásnak, mely meg 
akar felelni az elgondolandónak”. Ez az elgon
dolandó pedig a létre föltett kérdéstől és a 
léttörténettől búcsút vevő Heidegger számá
ra nem más, mint a megjelenő, a phainome- 
non, a maga megjelenésében. Illetve az es gibt 
rejtélyes esje.

Végezetül egy harmadik, Heideggerrel 
szemben kritikusabb továbbgondolási lehető
ségről szólok, melyet a budapesti konferencia 
gyűjteményes kötetében mindenekelőtt Ta
tár György, de gyengébben Fila Béla is kép
viselt. Kérdésük az, hogy mi felé lépjen ki a 
kritikai racionalizmusban csődöt mondott fi
lozófia örökébe lépő gondolkodás. A vála
szuk is egybehangzó: Isten felé. Ezután azon
ban már élesen elválnak az utak. Az egyik út 
az önmagát már rég túlélt tradicionális ke
resztény theológiába vezet. A másik pedig ab
ból a felismerésből indul ki, hogy „Isten nélkül 
a metafizika nem meghaladható”. (287. o.) Két
ségkívül a heideggeri filozófia továbbgondo
lásának egyik legizgalmasabb kérdése az, 
hogy vajon egy ilyen irányra céloznak-e Hei
degger ez irányú elszórt megjegyzései. Gon
doljunk például a Tatár György által kom
mentált Nietzsche-írásban a nihilizmusba ve
zető metafizikus kereszténységnek (Christen- 
tum) a keresztényi élettől, az őskeresztények 
bibliai gondolkodásától (Christenheit) törté
nő elválasztására, vagy a „költői lakozás” fejte
getése kapcsán ama hölderlini gondolat átvé
telére, hogy e lakozásnak csak egyetlen mér
téke lehetséges, a Biblia kinyilatkozó Istene. 
Ezek az elszórt megjegyzések azonban egy 
éles elhatároláson alapulnak, mellyel Hei
degger maga is elválasztotta egymástól a fi
lozófiát és a theológiát, mondván, hogy ha 
valaha theológiát írna, nem szerepelne ben
ne a „lét” szó. Ugyanerre mutatott rá Micha- 
el Franz is, megállapítva, hogy a bibliai hit fe
lől teljesen értelmetlennek bizonyulnak a fi
lozófia alapkérdései, például a metafizikáé, 
hogy ti. „miért is van a létező, és miért nincs in
kább semmi”} Ezek a megjegyzések, valamint

Heideggernek a kereszténység és görögség 
vegyes házasságát, az ontotheológiát ért bírá
latai arra engednek következtetni, hogy a 
heideggeri filozófiának a görögség felé for
dulásában több rejlik, mint amit látni szoktak 
benne, illetve amit Heidegger maga is beval
lott. Több az a gesztus, mint a filozófia egyet
len kezdetének a megismétlése, megenged
ve, hogy akár jövőbelinek nevezzük ezt a kez
detet. Ugyanis végül is az a mentség rejlik 
benne, hogy a filozófia, lévén eo ipso görög 
dolog, mindenkor megelőzi a kereszténységet, 
s így legfeljebb csak előkészítheti a Lét közel
ségéből való gondolkodásával azt a dimenzi
ót, amelyben újra megjelenhet az önmagát 
kinyilatkozó „isteni Isten”, de ő maga nem 
gondolhat ezzel az Istennel. Kitérés ez, mert 
ugyanakkor bízik is abban, hogy a gondolko
dás a költészettel együtt előkészítAeh ezt a pa- 
rusiát, mely a csődbe jutott emberiség egyet
len mentsége -  amint ezt a Spiegel-beszélge
tésben kicsit zsurnaliszta könnyedséggel állít
ja. Ha mármost, mi magunk, Heidegger el
lenében, mégis Istennel együtt akarunk gon
dolkodni, akkor jórészt tanácstalanok mara
dunk a filozófiát illetően. így jár Tatár 
György is, amikor egy sajátos zsidó messia
nizmust állít szembe „minden vendégek legfélel
metesebbjével”, a nihilizmussal; és így jár Fila 
Béla is, amikor ahhoz a sovány toleranciaesz
ményhez lyukad ki, hogy „Isten szolgájának” 
meg kell hallania „bölcselő üzenetét", éspedig 
úgy, hogy eközben mégis „a saját Urára hall- 
gat”.

A filozófia végére vonatkozó heideggeri 
kijelentésnek tehát legalább három értelme
zése van. Az egyik szerint minden filozófia 
egyaránt érvényes, akár hermeneutikusan, 
akár úgy, hogy választunk egyet, „fogadunk” 
egyre. A másik értelmezés szerint van egy sa
játos, mindig újra megújuló és érvényes filo
zófiai gondolkodás, amit fenomenológiának 
nevezhetünk. A harmadik értelmezés szerint 
(Hegelt plagizálva, mutatis mutandis) arról 
van szó, hogy a filozófia ugyan látszólag to
vábbél, hiszen továbbra is vannak filozófu
sok, születnek filozófiai művek, de mégis 
megszűnt a szellem legmagasabb rendű for
mája lenni, mivelhogy nem abszolút szükség- 
szerű a léte. Ha pedig ez így van, akkor nem
csak az úgynevezett metafizika tűnik „Irre”- 
nek, azaz az igazság szükségképpeni másik



768 • Figyelő

oldalát képező doxának, hanem az is, hogy 
ez most történik, és nem történt meg talán 
már réges-rég.

Az Utak ÉS TÉvuTAK-hoz visszatérve né
hány formális kritikát kell tennem. A fordí
tások minőségének bírálatakor szem előtt 
kell tartanunk, hogy Heidegger jószerével le- 
fordíthatadan. Tehát nem is annyira olyasmi
ket kifogásolok, hogy például a technika lé
nyegének tekintett Ge-stellt a fordító nemes 
egyszerűséggel állványnak magyarította 
(hogy hol kötőjellel, hol anélkül, ez már per
sze következetlenség); értse meg, aki tudja. 
Sokkal inkább olyan félreértelmezésekre 
gondolok, mint a Wesen hangsúlyozottan két
féle értelmének nem megkülönböztetésére 
(lásd a fentebb idézett kulcsmondat félrefor- 
dítását a 130. oldalon: „az igazság lényegének 
keresése közben a lényeg [sic!] igazságához érkez
tünk”), vagy a Vertellennek a Vorsteüemíel való 
összekeverésére (a 132. oldalon), vagy a Lich- 
tungnak „fénylés"-sel való, sajnos már bevetté 
vált visszaadására, noha Heidegger élénken 
tiltakozott az ellen, hogy a köznyelvben 
egyébként tisztást jelentő szó kapcsolódna a 
fénymetaforikához, és nem a nyitottságra, a 
tágasságra asszociálna. Másutt a Weltentwurf- 
ról tudjuk meg, hogy az „világkép”, „világfel
fogás” vagy esetleg „projektálás”, nem gondol
va e kifejezések hangsúlyozott heideggeri bí
rálatával. (140. o.) Nem értem a Kehre „egy- 
másbafordulás”-sai való visszaadását sem, hogy 
ne soroljam tovább a példákat. Ugyanis az 
ilyen részleteken túlmenően a leglényege
sebb baj a szövegek teljes lektoráladansága, 
sokszor önmagukban is, de egymáshoz viszo
nyítva viszont teljes anarchiája. Ki hinné, 
hogy ugyanarról a Wesungról van szó, amikor 
egyszer „tartózkodás"-t, másutt sogaf „történeti 
tartózkodás”-t, illetve megint másutt „jelenvaló
ság"-ot olvas az olvasó? Nem hiszem, hogy 
mindig lehetséges az egyértelmű megfelelés, 
mert nem terminusokról van szó, de a telje
sen kaotikus, lektorálatlan és megszerkesztet- 
len összevisszaság csak azt eredményezi, 
hogy az, aki ezekből a szövegekből legalább 
a Heidegger-magyarázatokat meg akarja ér
teni (ha már a „mestert” nem is), legfeljebb 
téved: de hát: út vagy tévút, úgy tűnik, egyre 
megy. Sajnálom, hogy mindebből az egyéb
ként ígéretes Adantísz Kiadóra is háramol
nak konzekvenciák.

Kocziszky Éva

BEHÁLÓZVA
Pemeczky Géza: A háló*
Héttorony [1991]. 300 oldal, 500 Ft

Az egér, ahogyan lassan, akadozva, a maga 
összevissza tévelygő egér módján (nem volt 
valami céltudatos állatka) átrágta magát a 
könyv tekintélyes, friss enyv- és festékszagtól 
kissé büdös papírmennyiségén (a minőségről 
később), a 141. oldalon rátalált erre a mon
datra: „Ez a belső mozgás [ti. Vittore Baroni 
Reál Correspondence nevű levelezési lán
cának belső mozgásáról van szó] pedig azért kí
vánatos, mert egyfajta szociális hőt, emberi hőt ger
jeszt maga körül. ” Az egér abbahagyta a rágást, 
nagy eszével és érzékeny szívével arra gon
dolt, ez lenne itten a kulcsmondat. Múló pil
lanat volt ez csupán, mert amint további szor
gos munkával eljutott a 227. laphoz (Jegyze
tek), a 231.-hez (Th e  Magaziné N etwork), 
a 237.-hez (Irodalomjegyzék/B ibliogra- 
phy), a 244.-hez (Megjegyzések), a 247.- 
hez (Művészfolyóiratok tematikus jegy- 
zéke/T hematical Register of Periodi- 
cals), a 271.-hez (Archívumok , informáci
ós források/Ar t  Archives, Sources o f  In 
formation), a 274.-hez (Művészfolyóira- 
to k  alfabetikus jegyzéke/Alphabetic 
Register o f  Periodicals) és végül a 298.- 
hoz (Az angolból v ett  idézetek eredeti 
szövege), egérszíve megrettenve és irigyen 
megdobbant: TUDOMÁNYOS MÚ, JESZ- 
SZUSOM!

Mi tagadás, Pemeczky Géza művé
szettörténeti munkát írt, tudományos köny
vet, többéves kutatásainak, célirányos levele
zésének, célratörő utazásainak, őrjítő szorgal
mú kartonrendszereinek eredményeit gon
dolta végig és foglalta össze. A maga számá
ra? a szereplők számára? a barátainak? az ol
vasóknak? -  mindegy is; a fontos csak az, 
hogy a hang, amelyen itt a szerző tudo
mányos téziseit előadja, a baráti levelezések, 
a háziasszonyi morfondírozások, a ráérős 
könyvlapozgatások és a színes papírokkal va
ló vacakolások házias és bensőséges és ottho
nos atmoszféráját sugározza. így azután nem 
is látszik rajta, hál’ istennek (legalábbis első 
pillantásra nem, másodikra is alig), hogy ko
moly, sőt alapvető opusszal állunk szemben,

* A könyv neoizmusról szóló fejezete megjelent a 
Holmi 1990/5. számában.


