
kadó alkotó kérdezés és megformálás révén ké~ majd megismerni, azaz igaz
ságába zárni. Ez az elmélyedés a jövő emberét belehelyezi abba a "köztiségbe",
amelyben hozzátartozik a léthez, a létezők között azonban mégis idegen marad.
Hölderlin tudta ezt. Anémetekhez című versét ezzel zárja: .

Életünk ideje bármily szűkre szabott,
éveink számát látjuk és számlálgat juk,

de a népek éveit
halandó' szem látta-e már?

JllIidőn majd lelked, a vágyakozó, saját .
idején atlendül, gyászban bolyongsz hideg

tájon, szeretteidnél,
s nem ismered öket soha

(Fordította KOCH VAL1i:RIA)

FILA BÉLA

A Jét nyomozásának állomásai Martin Heideggernél

Századunk egyik legjelentősebb gondolkodója, Martin Heidegger -1976. május
26-án halt meg. Szülővárosában, Messkírchben temették el. Sírján csak a neve
áll rajta és az életútját átfogó két évszám: 1889-1976. És még valami. Egy
csillag és semmi más. Vajon miért van csupán egy csillag a durván megmun
kált sírkövön? Talán ez világít rá gondolkodásának alaptapasztalatára. Az egyet
len gondolatára, amely egész életében foglalkoztatta, amelyről azonban mégis leg
szívesebben hallgatott volna. Mert ha szólt vagy írt róla, úgy érezte,elárulja
és szükségképp félreértik. Egyetlen lényeges gondolata volt, amelynek monotó
niája sokszor már idegenül hat és mégis vonz. Ez érlelődött egész életében, és
sokszor váratlan fordulatokhoz is eljutott. Műveí ennek az érlelődésnek útjelzői.

Heidegger egyetlen lényeges gondolatát végérvényes formában sohasem tudta ki
fejezni. Erről vallott A gondolkodás megtapasztalásából című költői ihletésű kis
művében; "A gondolkodás: egyetlen gondolatnak a vállalása, amely egyszercsak
a világ égboltján csillagként megállapodik" (i. m. 7. o.).

Heidegger csillaga a lét kérdése, és mindazok a kérdések, amelyek innen in
dulnak ki vagy ebbe futnak össze. Először is a lét és a létezők közötti "onto
lógiai differencia", vagyis az, hogya létezők hogyan nyilvánítják ki létezésükben
a létet, és a lét hogyan mutatkozík meg a létezőkben. Aztán a legnagyobb kér
dés, hogy mit is jelent maga a lét, a végső titok. Heidegger akkor talált rá sa
ját gondolkodó útjára, amikor az emberi "ittlétezés" alapján megkísérelte kidol
gozni a lét értelmének szerinte alapvető kérdését. Az emberi létezés fenomeno
lógiai elemzése azonban nem vezetett. kielégitő eredményre. A hagyományos me
tafizika segítségével nem oldódott meg a Iét kérdése. Ekkor más úton próbálta
meg a lét kérdését kidolgozni, az igazság, a műalkotások eredete, az emberi
egzisztencia, a mai technika, a nyelv és végül a gondolkodó tapasztalat alapján.

Hogyan járta végig ezt az utat? Eredeti módon nyornozta végig az európai
bölcselő gondolkodás történetében a lét kérdését. A bölcseletet úgy fogta föl,
mint a lét történetet, s kereste benne a lét nyomait. Csillaga egyes korszakok
ban a gondolkodók munkássága nyomán megvilágosodott és tisztán fénylett, más
kor meg elhalványodott, sőt némelykor el is tűnt. A lét nyomait és horizontját
kemény munkával kellett föltárni a metatizíkas, hagyományból. Ez volt munká
jának fenomenológiai-hermeneutikai oldala. Még keményebb feladat volt a gon
dolkodó tapasztalat alapján a föltárt nyomokból és részekből megalkotni az egé
S7.Rt, rányitni a végső titokra, kibontani a lét kérdését. A metafizikusok a ha
gyomány és koruk adottságai alapján míndig értelmezték a létezők létét, érint
keztek a léttel, csak nem emelték ki keldőképpen, s nem dolgozták ki önálló
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kérdésként. A lét és a gondolkodás afapvetően egybetartozik. A kettő kapcsola
tát azonban mindeddig nem sikerült egészen föltárni. Pedig a gondolkodás leg
merészebb vállalkozása az volna, ha elgondolhatna és kimondaná azt az elgon
dolatlan, eddig még ki nem mondott Iétalapot, amelyikre támaszkodva egyálta
lán gondolkodhatunk. Heideggert ez a rejtett; míndenben előzetesen alapként ki
villanó lét izgatta. Néhány igen fontos műve alapján szerétnénk létnyomozásá
nak támpontjaira, útirányára és főbb állomásaira rávilágítaní.

ELŰKE:SzVLET A LE:T NYOMOZASARA. Heidegger az első lépést a lét
kérdésének tisztázására a Lét és idő (1927) című torzóban maradt művében kí
sérelte ' meg. Szerinte a bölcselő gondolkodás mindeddig még nem adott kielé
gítő feleletet arra az alapvető kérdésre, hogy mi a lét. A lét általános, megha
tározatlan és üres fogalom maradt. Magától értetődőnek tűnik ugyan, de jelen
tése homályos. Igazán még senki sem tárta föl teljes értelmét és jelentését. A
lét kérdését újra föl kell vetni és ki kell dolgozni most már konkrétabban és
eredetibben. Az emberi létezés alkalmas támpontnak látszik erre a feladatra. Az
embernek kitüntetett és kiváltsagos léthelyzete és létmódja van. "Ha a feladat
a lét értelmének az értelmezése, akkor az ittlétező nem csupán az elsődlegesen

megkérdezeridő létező, hanem ezenkívül az a létező, amelynek létében mindig
is köze van ahhoz, amiről a kérdést föltettük. A létkérdés így aztán semmi más,
mint az it1Jlétezőhöz lényegileg hozzátartozó Iéttörekvés. az előzetes létmegértés
radikalizálása" (i. m. 15. o.).

Ha sikerül kimutatni, hogy miért és hogyan feladat az embernek az ittléte.
akkor a lét értelmének ki kell nyilvánulnia. És hogyan vetődik föl a lét 'kér
dése konkréten az ember létmódjában? Az ember nem csupán megvan, előfor

dul, míként az őt körülvevő természeti adottságole. Létezési módja különbözík
az eszközöktől is, melyek "kéznél vannak". Az ember léttörekvése egzisztenciális;
létét szeretné megérteni és hitelesen megvalósítani. Ezáltal pedig lényegi kap
csolata keletkezhet a létezésben rejtőzködő léttel. Csak ki kell hámozni létmód
jából a lét kérdését. Erre vállalkozik az egzísztencíálís elemzés. Biztos tényállás
nak látszik az, hogy az ember léte önmagának a legnagyobb kérdés, a hitelesen
megvalósítandó feladat. Mindenkinek saját magának szabadon kell döntenie' lété
ről, míntegy választanunk kell saját létünket. A szabad döntésben az emberi lét
lehetőségként tárul elénk. Ittlétezésünk létmódja tehát a Iétlehetőség. Az ilyen
módon meghatározott létező Iétét nevezi Heidegger egzisztericiának. "Az íttlé
t€'ZŐ lényege egzísztencíájában van" (i. m. 42. o.),

Az egzisztenciálís-strukturálls elemzés arra törekszik, hogy kimutassa a lét
megnyilvánulását az emberi egzísztenciában. Azittlétezés legfőbb [ellernzője az,
hogy "világban-való-Iét". Egy konkrét világba beledobottan létezünk. Otthonosan
és bizalmasan érintkezünk a világ ,dolgaival. Mível a dolgok kezünk ügyébe es
nek, ezért eszközöket is készítünk belőlük. Egzisztenciálisan egybetartozunk és
belenövekszünk a világba, amely egészen sajátunkká lesz. A21 egységes egészet
alkotó dolgok az ember világává lesznek, az ember pedig világban-való létezővé

válik. A "világiság" az emberi létezés egzisztenciája, lényegi meghatározója. A
világiság az ember és a világ kölcsönös vonatkozását és egybetartozását emeli
ki; azt, hogy a világ létlehetőségeink egységes egészét és értelmes rendszerét ké
pezi. Heidegger sajátos fenomenológiát dolgozott ki az egzisztenciális elemzésre.
Ennek lényege a következő: a dolgok és a dolgokra ráfigyelő emberi megértés
lényegileg összetartoznak, egymásra irányulnak. A dolgok jelenségként megmu
tatkeznak előttünk. A megismerő értelemnek ezt a tényállást kell rögzítenie; a
jelenségek magukat jelentik, napvilágra jönnek, fölfénylenek előttünk. (fenomén
-Iosz-tény). A megértésre törekvő embernek szigorúan csak a magukat megjele-o
nítő tényállásokra kell figyelnie. A dolgokra való ráirányulás egzisztenciális
adottságunk. A megértés további menetében az észrevett jelenségeket összegez
zük, értelmezzük és egyre magasabb egységekbe rendezzük. Az embernek "logo
sza" van, eleve értésre és értelmezésre beállított lény. így eleve biztosítottnak
látszik Heidegger előtt a fenomén és a logosz egybetartozása. A világban való
létezés révén eleve hangoltak és nyitottak vagyunk a bennünket körülvevő és
magába fogadó tényleges világra. Az egzisztenciális megértés képesít bennünket
arra, hogy eligazodjunk és kiismerjük magunkat a számunkra adott Iétlehetősé

gek között, A világba beledobva megvilágosodik előttünk létezésünk és meg-
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tervezhetjük önmagunkat. A beszédben létlehetőségeinket ki is mondiuk, létmeg
értésünk míntegy szóhoz jut. A megértésben megragadott jelentésekkel szavak
nőnek egybe, a szó fölnövekszik a megértésben adott [elentésekhez,

Ebben az időben Heidegger még azt reméli, hegy elemzése föltárja a lét
kérdés értelmét. Vagyis abból, hogy hogyan és rniért létezik az ember, megtud
juk, hogy mit jelent a lét kérdése., Személyes és szabad 'teherként, feladatként
nehezedik mindegyikünk vállára a létezés felelőssége. Létmegértésünk révén lé
tünk mintegy önmagunk elé van vetítve. Elszántan kell vállalnunk létünket, ha
hitelesen akarunk létezni. Mdvel létezésünkben maga a lét rejtőzködik, az elem
zés akkor ér el legmélyebb pontjához, az emberi létezés alapjához, ha eljut a
léthez. A világban való létben önmagunkra találtunk ugyan, de Iétünk lényegé
ben véges és időbeli. Ezért aztán az egzisztenciális elemzés összes föltárt ered
ményeit míndenestül az idő horizontján kell elhelyezni, és ott az időbeliség alap
ján átértelmezni. Az idő és a lét ittlétünkben egybetartozík. Ha ennek módját
sikerülne kimutatni, akkor az ittlétezésÜDkbenföltárulhatna' konkréten a lét. Va
lami haldatlanul rnerész és nagy dolog történik az emberi létezésben, benne a
lét időbelivé válik. A lét mintegy belemerészkedik az időben való létezésbec Ha
tehát a lét Időbelisége révén benne rejtőzik létezésünkben, akkor ki is emelhető

belőle, mínt az ittlét konkrét értelme. Az utolsó, lélegzetelállító kísérlet, kimu
tatni azt, h\J<gy mit jelent időben, vagyis "halálra-szántan" létezni. A halál az
ember végső nagy lehetősége és végső határa. A halálra-szántság azt jelzi, hogy
szüntelen úton vagyunk önmagunk végső lehetőségéhez, létünk végső határához.
Így a halál mindíg itt van, és amikor végleg itt lesz,akkor érkezünk el önma
gunk végső egészéhez. A létezés Időbelisége egy eljövendő, de mégis minden pil
lanatban ittlévő megvalósulast jelez. Az emberi létezés konkrét értelme tehát
egyrészt az időre, másrészt a létre mutat, A lét és idő egybevetéséből föl kelle
ne tárulnia a létnek.

A végkifejlet felé, amikor Heidegger az egzisztencia ídöbelíségét megkísérl!
kimutatni, az addigi magabiztos elemzés kezd elbizonvtalanodni. Sőt a nyomozás
megreked. A roppant elegáns és .termékenynek látszó erőfeszítés nem vezetett
kielégitő eredményre. Heidegger elől elszökött a fény. Hol rejtőzködik a lét? Az
egzisztenciális elemzés alapján nem nyilvánult ki jelentése és igazsága. Csak II
véges egzisztencia létmódjára derült fény, csak annak létigazsága derült ki. Meg
még valami rémisztő következmény. Ha az egzisztencia véges, akkor a lét bele
szorult a halálra-szánt véges Iétezésbe és halálos létünk végső veszélybe kerül
ve a semmi szakadékába ránthatná a benne kinyilvánult létet is. Akkor pedig
hogyan nyilvánulhat ki benne?

A szorongatott pillanatban rnost már teljesen '(lilágos Heidegger előtt, hogy
az ittlétezés elemzése nem oldhatja meg a lét kérdését. Igaz, hogy kutatása mák
utcába jutott, de egy roppant horderejű fölismeressel mégiscsak gazdagodott. Sa
ját emberi létezésünkben nem rólunk van szó igazán, hanem \ egészen másról. a
létről. Lételemzésünk így sohasem fogja egyértelműen jelezni magát a létet. Az
egzisztenciális lételemzés csak az emberi létezés létigazságát tárja föl, ami vi
szont rámutat arra, hogy az igazság föltárulása által mégiscsak közünk van a
lét még rejtőzködő titkához, hiszen a létezés "benne áll az igazságban", az -igaz
ság fénye rávetítődlk. Kiderül, hogy egzísztencíánk legmélyebb igénye az igazság,
saját egzisztenciális létigazsága. Az igazság 'pedig nyilván bensőleg összetarto
zik a léttel, hiszen annak a megnyilvánulása. Ezen alapszik az egész bölcselő

gondolkodás: a gondolkodás és a lét összetartozik. Eddig az igazságot még mín
dig csak a létezőkről állították, a metafízíka eddig csak létezők igazságával fog
lalkozott. Ez is roppant nagy eredmény, de tovább kell lépni. Az igazságon ke
resztül szabaddá válik az út magához a léthez. El kell jutnunk a lét Igazságához.
Mert mí más lenne az igazság, mint rnegmutatkozás, föltárulás, nyilvánvalóvá
válás? Ebben a föltárulkozásban a lét jelentkezik. Az egzisztenciális elemzés rá
mutat arra, hogy az egzisztencia nyitott az igazságra. A lét nyoma az igazság
felé mutat, a nyomozásnak arrafelé kell haladnia.

A NYOMOZAS ATFORDVLASA. Heidegger gondolkodását ekkor már as
igazság lényegének kérdése köti le. Az igazság lényegének nyomozása pedig ,,át
fordul" a lényeg igazságának kérdésévé. 1930-ban dolgozta ki döntő jelentőségű

előadását Az igazság lényege címmel. Ennek szempontjai alapján lehet a lét
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nyomozasát folytatni. Az egzisztenciális elemzés kimutatta. hogy az ember léte
zéséhez hozzátartozik az igazság földerrtése. A továbbiakban tehát az a feladat,
hogy az igazság Iényegét föltárjuk. Az igazság hagyományos fogalmát a közép
kor dolgozta ki Arisztotelész nyomán. Az igazság eszerint valamilyen megíelelésí
viszony: egyrészt az értelem megegyezése a tényállással (a kijelentés igazsága).
másrészt a tényállás megegyezése saját eszméjével (Iétigazság), Arisztotelész sze
rínt az értelem Ideaszerű, vagyis megegyezik a dolgokkal, a lélek képes a dolgo
kat befogadni. A középkorí teológia szeránt a dolgok ideaszerűek, megegyeznek
a teremtő isteni értelemmel, Az igazságfogalom körül csak az újkorban támadt
zavar. A kettős alap ugyanis feledésbe merült és csupán a megegyezés formális
szempontját vették figyelembe: azt, hogy az igazság az értelem megegyezése a
dolgokkal. Ez a formális felismerés egy ideig magától értedődönek látszott, de
egymagában megalapozatlan volt. Heideggert pedig éppen az alap kérdése iz
gatja. Milyen alapon beszélhetünk egyáltalán megegyezésről? A kérdés az igaz
ság alapjára nyúlik vissza. Ha sikerül a visszanyúlás. akkor ismét új fényben
ragyoghat az igazság. Fénye újból beragyoghatja az ember lényegét és a lét
titkát.

Az igazságban tehát megegyezést állapítunk meg a kijelentés és a dolog kö
zött. Ez valamilyen viszonyt tételez föl közöttük. De egyáltalán mílyen alapon
jöhet létre ez a viszony? Az igazságot megállapító értelem maga elé állítja,
míntegy elképzeli a dolgokat, amelyek így jelenvalóvá lesznek számára. Tény
az, hogy a megismerő értelem szembetalálkozik a dolgokkal, előttük kitárulkozik,
rájuk irányul, a dolgok meg szemben vannak velünk, - nuntegy ránk találnak. Az
értelem nyitottá válik "a megismerésben és a dolgok megmutatják magukat, je
lenségekké válnak. Sajátos nyitottság és megvilágosodás keletkezik a megismerés
ben. Talán csak az érti meg Heidegger fejtegetéseit, aki ismeri sajátos feneme
nológiáját, És talán még az, aki már átélt valami hasonlót ahhoz, mínt amit
Heidegger mindennap átélt a schwarzwaldí hegység erdőiben magányos sétáín.
Ha valaki elgondolkozva járt már nagyobb erdőben. akkor érdekes élménye le
hetett. Hirtelen az erdő fái között egy tisztás nyílik meg. Az er~ő fáinak lomb
jai között a megazűrt fény bevetődik egy kis tísztásra. A beszűrődött fényben
egyszerre váratlanul nyitottság, föltártság keletkezik. És ebben a nyitottságban
a dolgok, a létezők tisztán kirajzolódnak, megmutatkoznak és a figyelő szem lát
a fényben. Az erdő fái között pedig a fény és az árnyék játéka honol. De az
esemény hirtelen megváltozik A megvilágítás megszűník, Ekkor rninden újra
homályba borul. A keletkezett fényben a létezők megmutatkoztak, de egyszers
mind el is rejtőztek figyelő tekintetünk előtt. Valami nagyon lényeges esemény
történt velünk.

Egyszeru adatrögzítés és leírás lenne mindez? Nem. Annak a rejtélyes jelen
ségnek és eseménynek a föltárása és értelmezése, ami a megismerésben tényle
gesen végbemegy, amikor az értelem találkozik a létezőkkel és föltárul a lét. Mí
is történik tulajdonképpen, amikor egy igazságot kijelentünk? A létező jelenség
ként megmutatkozik, az értelem megvilágosodik ésa létező lényege nyilvánvaló
lesz, Az eseménynek tehát két oldala van: a megismerő értelem megnyílik, en
gedi a létezőt szabadon megmutatkozni. a létező pedig megjelenik. Az esemény
két tényezőjének egybejátszása révén derül ki az igazság. A megegyezés végső

lehetőségét keresve már-már föltárul az igazság alapja. A végső alap felé köze
lítve azonban váratlan és meglepő fordulat következett be.

Heidegger ekkor már az igazság alapjára kérdezett rá. Milyen alapon lehet
séges a megegyezés? Mi az igazság lényege? Miért jön létre nyitottság és meg
nyílás? A válasz a kérdésekre: szabad emberi magatartás hagyja szabadon meg
jelenni a létezőket. A szabad magatartásban keletkezik nyilvánvalóság és ebben
mutatkozhat és tárulkozhat föl a létező: "Az igazság lényege a szabadság" (i. m,
12. o.), A szabadság teremti meg a megismerés transzcendenciáját, és a szabad
ság- az igazságra irányuló kérdések alapja. Az igazság alapjának föltárulása meg
hozta a fordulatot. Az igazság lényegére irányuló kérdés átfordult a kérdező lé
Jlyegére, magára az emberre.

Heidegger még tovább kérdez. Mi teszi lehetővé a szabadságot? Egyáltalán
hogyan kell elgondolnunk a szabadságot, hogy az igazság alapja lehessen? A lé
tezők nyilvánvalóságának alapja tehát az, hogy a megismerő szabadon. nyiltan
engedte és hagyta, hogy a létezők megjelenjenek. Annak az eseménynek és tör-
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ténésnek, amelyben az igazság kiderűl, lényegi feltétele a szabadság. A szabad
eseményben történik meg az, hogy ami eddig elrejtett volt, most kilép el rej tett
ségéből az "elrejtetlenségbe"; nyilvánvaló lesz és megmutatkozik. Ami eddig lep
leiett volt, az most lelepleződik. Ami eddig elfelejtett volt, az most újból elő
bukkan. A szabad esemény lényege a rejtőzködő lelepleződés és a lelepleződő el
rejtőzés. Mínden Iöltárulkozásban és kinyilvánulásban azért mindíg marad vala
mi, ami még nem mutatta meg magát, ám a .kínvílvánulás alapja mlndig is
titok marad. Ekkor fogalmazza meg Heidegger az igazság lényeget, mint az "el
rejtetlenséget", Ugy tartja, hogy a görög gondolkodók fedezték föl először ezt,
és az általuk megfogalmazott "alétheia" (léthé = elfelejtett, elrejtett, leplezett)
a "léthé" fosztóképzővel ellátott alakja fejezi ki az igazság lényegét, Az elrej
tetlenség azt fejezi ki, hogy ami eddig elrejtett és leplezett volt, az most egy
szabad esemény révén lelepleződött és kinyilvánult, de úgy, hogy valami elrej
tettség és leplezettség mégis visszamaradt. Amennyiben itt együtt szerepel az el
rejtett és az elrejtetlen, annyiban nemcsak a létezők, hanem a lét igazságáról
is beszélhetünk. A létező mint elvejtetlen egyszersmind kinytlvánítja a lét elrej
tett igazságát is. Azért lehet elrejtetlensegről szó, mert a létező föltárja ugyan
Iétével a lét igazságát is, de egyszersmind el is rejti, mert nem tárja föl telje
sen, csak rámutat és jelzi. Az ittlétezésben a lét van itt, történetileg szabadon
jelenik meg; de mégis távol is marad, mert még nincsen itt teljességében, fl ma
ga egészében még nem nyilvánult ki. Ezért mondhatjuk azt, hogy a Tét megmu
tatkozott és mégis elrejtőzködött megmutatkozásában, mert az Ittlétezesbe- nem
fért bele teljes nyífvánvalósága. Különös ugyan, de' a gondolkodásban mindíg
számolnunk kell a "nem igazsággal" és a tévedéssel is, mint történetileg fölté
telezett gondolkodásunk szűkösségével és nyomorúságával. A lét teljes titka so
hasem fért bele és nem is fog beleférni az ember által megfogalmazott igaz
ságba. A lét elrejtetlen lesz a létezők igazsága révén, mégis rníndig rejtőzködő

titok marad. .

Úgy látszik a lét igazi nyomára akadtunk. Az elrejtetlenség képes a létet
kinyilvánítani. A metafizika eddig mindig csak a létezők igazságával törődött. Az
igazság lényegí alapjának kimutatása azonban rámutatott a lét "tartózkodási he
lyére", minden tárgyi ismeret, tárgyiasított igazság végső forrására, a lét egyre
jobban lepleződő titkára. Az igazsággal küszködő emberi megismerés egyre éle
sebben látja és igényli az igazság Iényegét és lényegi föltételeit. Az igazság lé
nyege felé eltolódó kérdés pedig egyre világosabban az igazságra szabadon rá
kérdező ember lényegével fonódik egybe. Igy válik az igazság lényege a lényeg
igazságává. Ez csupán szójáték lenne vagy pedig a lét nyomának fölfedezése?
Heidegger biztos a dolgában. Gondolkodása már a létre irányul, hiszen már ta
pasztalata van arról, hogya gondolkodás és a lét hogyan tartozik össze. Az igaz
ság lényege nem valami üres elvontság vagy merev időtlenség, hanem a lét di
namikája; az igazság alapját szabad magatartás tárja föl, melyben a lét megje
lenik és el is rejtőzik. Az igazság kutatása a. lét történetére bukkant és azt tárja
föl. Az igazság' történetisége egyben a lét történetiségét is jelenti. Az emberiség
gondolkodásának történetében egyre mélyebben hatol az igazságba, ezáltal pedig
egyre mélyebben kinyilvánul a lét.

Az igazság lényegének átgondolása. az igazságot kereső emberi lényeg mé
lyebb megértése közelebb vitte-e Heídeggert a lét titkához? A végső titok még
rejtve maradt előtte, de élesebb lett a nyoma, egyértelműbb a nyomozás iránya.
Egyre sürgetőbb az igény, hogya gondolkodás a létre irányuljon és azt gondol
ja el. Az igazságot is csak akkor tudjuk meg, ha a lét igazságát keressük. A lét
nyomozásában. a létezők létének kutatása közben a fölvillaqó fényre és a meg
világításra kell figyelnünk. A lét fénylő titkából tölszabaduló Iénysugarat ken
egyre jobban fürkésznünk, arra várakoznunk és azt őriznünk. Ez lesz az elkövet
kező évtizedek gondolkodásának útjelzője. A megtalált úton tovább kell haladni,
egészen addig, amíg a létezők közepette, egy tísztáson a lét titka fölténylik.

TOVABBHALADAS A DÖNTÖ NYOMON. ,-l935-ben dolgozta ki Heidegger a
Műalkotások eredete című művét. Ebben a műalkotás eredetének kérdéséből in
dul ki és a lét igazilágánál köt ki. A műalkotásokbéü halad a művészet felé és a
rnűvészettől vissza a műhöz. A műalkotások a világ dolgainak lényegét ábrázol
ják, a dolgok lényege meg az igazságra utal, az igazság végül rámutat a lét el-
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rejtétlenségére. A művészek alkotásaíloban egy-egy létezőt ragadnak meg, müvészí
ábrázolásuk erejével megláttatják a létező dolgok Iényegét, napvilágra hozzák
rejtett szépségüket, Eseményszerűen és konkréten figyelhetjük meg a művészi

ábrázolásban azt a történést, ahogyan a művész fölfedezte és megragadta a dol
gok Iényegét, igazságát. Ahol pedig a létezők igazságáiról van szó, ott míndig uta
lás történik az elrejtetlenség révén magára a létre is. Azért jelentős a műalkotás,

mert benne érzékelhetővé válik. az, hogya művész hogyan élte át egy dolog
igazságát, és ezt hogyan testesítette meg a műben. Azt az eseményt érjük tetten,
amelyben az igazság megszületík és létrejön. Minden alkotó és teremtő tevékeny
ségaz igazságot nyilvánítja ki érzékelhető és eredeti módon. A műalkotás szem
lélése közben közvetlenül átélhetjük a létezők igazságát és ennyiben magának az
igazságnak is közelébe f'érkőzhetűnk. Ekkor. azonban nemcsak az igazság derül
ki, hanem lényegesen több is. Földerül a világ és a föld tágas horizontja. A mű

vészet mánden korszakban sajátos víláglátást, nyitottságot teremtett a világ dol
gai felé, és rálátást adott az alapra is. Az anyag is megmutatkozik anyagiságá
ban. Ezt nevezi Heidegger a föld előtűnésének. A remekművek anyagisága konk
réten előlépteti a vizet, a szíklát, az égboltot. az embereket. Mindarra fölnyitja
szemünket, amiben már eleve otthonosan és bizalmasan benne tartózkodunk, Iga
zán otthonunkká lesz így a föld és dolgai. Helyreáll bennünk és körülöttünk a
föld iránti érzék. Műalkotásaink segítségével visszatalálunk az eredethez.

Mindez azonban feszültséget teremt a gondolkodásban. A művészí ábrázolás
ban J;T1egjelen'Ó igazság eredetibben érzékelteti a már megfogalmazott igazság-lé
nyeget, az elreitetlenséget, A műremekek napvilágra hozzák míndazt, amit a föld
méhében eddig még rejtve őrzött és szüntelenül visszavont önmagába. Elevenen
érezték ezt az ókori görögök a "füzisz" élményében. Egy-egy világ-horizont a
föld adottságaira alapozódik; a föld az,amelyból valami megjelenik. A fölnyíló
és aztán önmagába visszahúzódó történés testet öl,t és reprezentánssá válik egy
korszakalkotó műalkotásban. Ekkor érzékeli a gondolkodás a feszültséget, ami
a lét fölvillanó eseménye.

A műremekek a maguk módján ugyanazt nyilvánítják ki, amit egzisztenciá
lisan az emberi létezés: a létezők igazságát. Az igazságban a dolgok lényege tá
rul föl, az emberben pedig nyíltság és nyílvánvalóság jön létre. A kettő egybe
játszása eseren a lét rnegvílágosodása történik. A műremek értésének és élvezé
sének pillanatában egy eddig még el nem gondolt Iétágazság ' derül ki. Értjük az
igazságot, melyet a mű ábrázol és feltételére is rálátunk A műremek fénybe bo
rul, a művészí megvilágítás Ieleplezte a rejtőzködő lét igazságát, és mi is megvi
lágítottan állunk a mű szemlelésében. Tárgyilag megfogalmazott igazságot nem
képvisel a létnek szépségben fogant kinyilvánulása, csak fölvíllanást észlelünk és
megragadottság-élményt érzünk. A remekművek szépségének fölcsillanása konk
réten alkalmat ad alétigazság megragadásához. A szépség az igazság egyik ki
emelt lehetősége és megtestesülése, elvezet az igazság, az elrejtetlenség. végső so
ron a lét nyomára. A remekműben megtestesül az igazság és rní igen fogéko
nyak vagyunk aszépenmegvalósult és előadott igazságra. Az igazság lényege
míndíg az, hogy a létezők igazsága legyen. Ebben nagy szolgálatot tesz a művé
szek által kidolgozott létezők igazsága, A szépség áttetszővé teszi a létezőt és eb
ben az áttetszőségben hatásosabban jelenik meg az igazság.

Másképp derül föl az igazság a képzőművészetben, a muzsikában és másképp
a költészetben. A művészí nyitottság mindig cselekvésre, alkotásra is indít; el
sősorban arra, hogy beleálljunk az igazságba. Ekkor történik meg az átfordulás
a létezők igazságából a lét igazságába. Különösen a költészet mutat rá a nyitott
ságban megjelenő igazságra. A költő az, és itt Heidegger elsősorban Hölderlinre
gondol, aki közvetít az emberi és az isteni között. Költői szó hozza létre a nyi
tottságot, mert ő talál rá arra a szóra, melyben a létező igazsága föltár-ul. Ami
kor a létezőkről való költői tapasztalatunkat kimondj uk, a kimondott szóban a
létező lényege megvilágosodik. Háromféleképpen is megtörténik ez az esemény.
A költői szó ajándékozás, alapozás és kezdés. Ajándék, mart valami újra nyit
rá, ami sohasem verethető le a már meglévőből, és megsejteti az eddig még föl
nem tárt teljességet. Alapozás, mert benne az ember kifejezi önmagát, létrehoz
za sohasem sejtett lehetőség,ejt.És kezdés is. Altala visszatérhetünk a rejtett
alaphoz és visszahozhatjuk a kezdet frisseségét és eredetiségét. A műalkotás lé-

184



nyegének tisztázása új fényben mutatott rá ·a létezők igazságán átszűrődő lét
igazságára. De hol van maga a lét, honnan és hogyan szűrődik át fénye? A mű

alkotás megazűrt fénye is közvetít. - Lehet-e még továbbjutni. és hogyan, a lét
teljesebb megvilágosodása felé?

A NYOMOZASBAN FÖLMERŰLT NEHÉZSÉG LEK()ZDÉSE. Heidegger mía
dig érezte, hogy gondolkodásában feloldhatatlan feszültség lappang. Ez onnan
adódik, hogyalétezőkből akar eljutni a Imig. Az alapvető nehéz:{g ott rejlik,
hogy a lét semmiképp sem azonosítható semmilyen valóságos létezővel. Mi pedig
megszoktuk, hogy a létezőket valóságosaknak tekintsük, mindazt pedig, ami nem
-létező, rnínt nern-valóságost elutasítsuk. Ennélfogva a lét nem-létezőnek, sem
minek látszik. Vagy talán lehet :beszélni a "semmi revelácíójáról", illetve a sem
mi fátyla! mögött rejtőző létről? Heidegger ezen a ponton szembekerül a hagyo
mányos metafizikai gondolkodással. s erősen bírálja azt. Egyes korszakokban va
lamelyest ugyan a felszínen tartotta a lét kérdését, de csak az általános fogalom
szírrtjén. Az ontológiai ditferenclát míndíg föloldotta, pedig az valóságos különb
séget állapít meg a létezők léte és a lét között. A lét egészen más, inkább sem
mi, mirit valamilyen korlátozott létező. Még az emberi létezés sem azonosítható
a léttel. A létezők léte alapján rákérdezní a létre azt jelentené, hogya létező

lesz a lét horizontja. Pedig pontosan fordítva van: a lét a létezők horizontja.
A létezők léte a Lét nélkül elveszítené alapját, vagyis semmivé válna. A teoló
giai megoldás túl hamar jut túl messzire. Egyszeruen azonosítja a léttel Istent
rnint a legfőbb létezőt, és megteszi mínden létező létalapjává. A bölcselő gon
dolkodás legföljebb az ísteníhez, a szenthez, az istenség előcsarnokába hatolhat
be, és nem az "isteni" Istenhez.

De akkor mit jelent a lét és hol találhatjuk meg? Egyáltalán mire gondol
Junk vele kapcsolatban? Ha ezen az alapvető nehézségen sikerül túllépni, akár
a metafizika túlhaladásával is, akkor megkísérelhetnénk a Iényegi gondolkodást,
amely már egyszerűen csak a lét elgondolásával foglalkozna. Igy talán csak a
görög bölcselők gondolkodtak kezdetben, akik az egyedül gondolkodásra méltö
ról és olgondolandóról vettek tudomást, amikor l1ácsodá:l.koztaka létre. A gondol
kodás még megrendülést is [elentett, mert a létet gondolta el. A metafizika át
vette örökségüket, de különösen az újkorban beleragadt a szubjektum-objekturn
széthasítottságába, és Hegel grandiózus kísérlete sem tudott ebből kiemelkedni.
Nietzschével aztán a szubjektumra beállított modern gondolkodásnak a kétely
től a bízonyosságig feszülő íve a végéhez ért. Itt lenne már az ideje, hogy új
ból elkezdjünk a létről gondolkodni. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor az
ún. metafizikus gondolkodásnak vége, lejárt az ideje. A lét nyomozása így zá
tonyra futhat.

A vázolt nehézség képezte hátteret az ún. humanizmus kérdésnek. 1946-han
J. Beaufret kérdéseket tett föl levélben Heideggernek a humanízmusra vonat
kozóan. Levél a humanizmusTól című válasziratában Heidegger kifejtette, hogyan
kell gondolkodnunk az ember lényegéről. A humanizmus minden fajtája (keresz
tény, marxista, Sartre stb.) mindig egy bizonyos metafizikaí értelmezésen alapul.
A különféle értelmezéseknek azonban közös alapfeltételük van; az ember lénye
géről alkotott nézeteik De hogyan lehet az ember lényeget hitelesen meghatá
rozni? Heidegger már túl van a hagyományos metafizikai értelmezésen. és az
ember lényegét a léttel való kapcsolatból vezeti le. A kérdés megoldásához volyan
megvilágításra van szükség, amelyet csak a lét adhat meg. A kérdés most az.
hogy az ember hogyan viszonyul ehhez a megvílágításhoz, mit jelent az, ha a
lét oldaláról értelmezzük az emberi létezést? Hogy az ember számára bármilyen
létező 'igazsága nyilvánvaló legyen, és léte önmaga számára is megvilágosodjék,
ahhoz meg kell nyílnía, önmagából ki kell lépnie, túl kell haladnia önmagán,
azaz "ek-szisztálnia" kell. Ebből adódik az ember újra átgondolt és már kizáró
lag a létre vonatkoztatott lényege: az egzisztencia. Az ember lényege így a
lét közelébe, nuntegy "szomszédságába" került. Itt is megtörtént a fordulat, ami
azt jelenti, hogy az ember Iényegét a lét szempontjából értelmezzük. A lét ren
delkezik az emberrel. Az embernek bele kell állnia a lét megvilágításába. hogy
bármit megérthessen, Feladata ezentúl az, hogya történetileg adott megvilágí
tást földolgozza és őrizze. Az ember így vált a lét "helytartójává, őrzőjévé és'
pásztorává",
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Már nagy gondolkodó tapasztalatra tett szert Heidegger a lét nyomozásában.
Útközben egyszerűsödött és letisztult. Maga mögött hagyott már sok míndent, a
tudományt, . a metafizikát is. Egyszeruen csak gondolkodni akar a létről. Már
biztosan tudja azt is, hogy a gondolkodáshoz szükséges a fény, a megvílágítás.
És ez csak a lét felől jöhet. Erre bizony engedelmesen és türelmesen várakozni
kell. A lét elgondolása azt jelenti, hogy a gondolkodás a ;,lét eseménye", egé
szen a léthez tartozik. Az ember Iényegét akkor valósítja meg, ha egzíszten
ciaját megvalósítja; ha készségesen figyel és hallgat a lét szavára és rendelke
zéseíre. Az ember nem egyszerűen szubjektum, hanem egzisztencia. Történeti és
sorsszerű lényegében a lét eseménye nyilvánul ki és ez határozza meg létét. Ez
az emberlét méltósága, története pedig a lét története. Láthatóan sikerült a
nehézséget legyűrni, sőt egészen a lét közelébe férkőzní. És lehetne-e köreiebb
az emberhez a lét, mint lényegében kinyilvánulva? De lehetne-e távolabb is
tőle, hisren nem azonosulhat vele, sőt egészen más jellege nyilvánult ki? Az
embernek egzisztálnia kell, teljesen ki kell lépnie önmagából és túl kell halad
nia önmagán, hogyalétét meghatározó létet megközelítse és hozzá hűséges le
gyen. Pe miért reitözík el szüntelen a lét és meddig fog még rejtőzködní? És
az ember egzisztálásával el fogja-e egyáltalán valaha is érni titkának leleple
ződését? A nyomozást tovább kellene folytatni az egyre élesebben fölvillanó
fényben. Heidegger már 57 éves. És van-e még ene ideje és ereje? A csülag
közel-távolban ragyog. Még folytatnia kell a nyomozást.

EGY NAGYON AKTUALIS NYOM. Akármilyen különösen is hangzik, de
Heidegger a mai világ arculatán is felfedezi a Iét visszaverődő fényét. Az atom
korszak technikai vívmányaiban is rábukkan a lét nyomára. Szembe kellett néz
nie a mai korszakváltás tényével is, hiszen a döntő változásoknál, a töréspon
tokon a lét új jelentkezésére lehet számítani. Olyan szívesen foglalkozott az ere
det gondolkodóíval, mélyen .ismerte a középkor szellemét, elmélyülten kutatta
az újkor gondolkodását. De vajon megértette-e saját korát, a technika korsza
kát? 1953-ban adta ki A technikára irányuló kérdés című fontos írását. Szokása
szerínt ebben mindjárt egyszeruen a lényegre kérdez. Mi a technika lényege?
Föltárva a technika Iényegét, rámutat a benne kinyílvánuló lét igazságára.

Altalában a technikát, eszközként értelmezik. Olyan eszköz, amely az ember
uralmát és kényelmet biztosítja a dolgok fölött. Ha bölcselő veti föl a technika
kérdését, akkor a lényeget szeretné megragadni. Aki pedig a technika Iényegét
fogja vallatóra, az a gondolkodás révén közvetlen viszonyba kerül vele, és meg
találhatja a léthez való viszonyát is. Az arisztotelészi okság átgondolása nyomán
a technika lényegét a létrejövésben kell látnunk. Amikor valami létrejön, akkor
olyasmi keletkezik, ami eddig még nem volt, valami megnyilvánul és ki.lép ed
d~gi elrejtettségéből. Ekkor már a lét nyomán vagyunk. A mai technikai vívmá
nyokat is a föltárulkozásnak, az elrejtetlenségnek. az igazságnak a szintjén kell
énelmeznünk. De hogyan is jönnek létre a technikában a dolgok? A létezők ho
gyan mutatkoznak meg általa? A technika előállítás, kivitelezés, termelési műve

let. Az újkori tudományos 'szemléíet a létezőket mint tárgyakat kezelte eikülö
_ítve módszeresen egyes szaktudományos területekre. Manapság a technika már
nem a tárgyi tudás feltételeit és területeit nyomozza, hanem ezen túlmenően a
létezőt mínt készíthetót és kivítelezhetőt állítja előtérbe. Lassanként egy egészen
új vídág keletkezett, a technika önállósult világa. A létezők tárgyiasított világá
ból létrejött a technikailag fönnálló létbirodalom. Nem csupán fokozati itt a kü
lönbség az előző korok szemléletéhez viszonyítva. Lényegesen új té.!!yál1ással kell.
számolnunk. Heidegger kísérletet tesz ennek az új világnak értelmezésére, hogy
a technika is elfoglalja az őt megiűlető helyét a lét történetében.

Gyökeres változás állott be az emberiség életében a technika megjelenésével.
A technika korszakában túl sokat cselekszik az ember, és túl keveset gondolko
dik. A technika lényege egyre több gondolkodni valót ad föl, mí pedig ezt el
mulasztiuk, és ez egyre nagyobb veszedelemmé válhat. A technikailag létrejött
létezők világa a. lét új kinyilvánulását seitett. Az új nyilvánvalóságot, ennek
gyökeresen újszerű módját Heidegger egy régies és színte lefordíthatatlan SZÓIval
"Gestell"-nek (létesítmény) nevezi. Nem valamilyen előállított dologra kell itt
gondolnunk, hanem a lét kínyílvánulására, az emberi sorsra. A technikai fordu
lat lényeges változást idézett elő az emberi magatartásban. Másképpen éríntke-
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zik az ember a létezőkkel, más lett a viszonya saját létéhez és ezzel együtt a
lét is másképp jelentkezik, másképpen rendelkezik a lét az emberrel. És milyen
követelményt támaszt velünk szemben a lét a technika világában? Nem az a
feladatunk, hogyegyszerűen hasznosítsuk a technika vívmányait, és a létezőkkel

merőben technikai kapcsolatokat létesitsünk, hanem inkább az, hogy visszatalál
junk a technika lényege révén magához a léthez. annak elrejtőző és lepleződő

kinyilvánulúsához, Úgy kezeljük a technikát, olyan áhítatos tisztelettel, hogy
benne is a lét igazságát fedezzük föl. Ekkor teszünk eleget történetileg adott
sorsunknak és rendeltetésünknek. Az ember nem csupán kivitelezője és haszno
sítója, hanem "hírnöke és őrzője" a lét éppen most és éppen így földerült igaz
ságának. Itt tesz különbséget Heidegger az ún. számító és fontolgató, a dolgok
értelmét földerítő gondolkodás között. Nagy veszélynek teszi ki magát az ember,
ha kizárólagosan a számító gondolkodás rabságába esik, amellyel csak számará
nyokban mérí föl helyzetét és csak ígyalkalmazza a technika eredményeit. A
ráérző, fontolgató gondolkodás a technikailag előállott új helyzetben is megőrzi

a lét értelmének elsőbbséget, és azt keresi, hogy létének értelmét hogyan ta
lálja meg az új Iéthelyzetben. Igaz, úgy tűnt a számító gondolkodás. perspek
tívájában, hogy a technikai világban az ember abszolút ura lett a világnak, és
már a természetben is csak saját hatalmával találkozik, De ez a lényeg súlyos
félreértése lenne. A lét igazságára kell ráéreznünk. A lét szólító hangját kell az
eseményekből, saját alkotásainkból kíhallani, Ha ez nem történne meg, akkor
hirtelen beláthatatlanul súlyos helyzet állna elő. Nem is kell az atomháboru bor
zalmara gondolnunk. Az ember saját gépiesített civiUzáFiójával önmagát föl
emészti. Megrontjuk a föld levegőjét, beszennyezzük a föld elemeit. A túlnépe
sedés, a városi-ipari környezet megfosztja az embert természetes környezetétől.

A föld és a világmindenség nem lenne többé az ember természetes otthona, mert
nem a lét kinyilvánulási helye lenne. A technika pusztító erővé válna. Össze
kuszálódnának a lét megnyilvánulásainak, igazságának tiszta vonalai. Ha az em
ber csupán a világot átalakító munkáját értékelné. és ennek önmagára való visz
sza hatását venné csupán számításba, akkor saját romlását készítené elő. Vissza
kell térní az ősi alapokhoz, a Jét jelenlétének fölismeréséhez. Ha nem ezt tenné
az ember, akkor elárulja saját lényegét,arnelyben a lét kinyilvánította magát.
Sajnos az ember már sokszor élmulasztotta története folyamán a döntő válto
zásokban az események alapjában rejlő Jétmegnyilvánulásokra visszakérdezni.

Heidegger az utolsó percekben szeretné figyelmeztetni az emberiséget hely
zetének komolyságára és súlyosságára. Vegye észre a technika lényegében rejlő

és megmutatkozó Iétdgazságot. A technika legyen az ember szolgája, az ember
pedig a Iét engedelmes "helytartója". Túl kell haladnia az embernek önmagán,
ha a lét igazságának eleget kiván tenni. Elő kell készítenünk szabadulásunkat
gondolkodásunkban. Ahol a legnagyobb a veszély, ott a legközelebb a szabadulás.
Ha már megéreztük a veszélyt, akkor már keressük a szabadulás útját. És hol
van ez az út? A gondolkodás változásában. Hagyjuk a létezőket szabadon meg
mutatkozni és ebben a föltárulkozásban fontoljuk meg az egyetlen elgondolásta
méltót, a lét földerülő igazságát. Ha erre figyelünk, akkor a fölénk tornyosult
végzetes veszedelem szétoszlík, és megvilágosódík a lét megszabadító igazsága és
jelenléte.

AZ UTOLSO NYOM. A gondolkodás és a nyelv benső összefüggése alapján
kísérli meg Heidegger az utolsó létnyomot kideríteni; azt, hogya nyelvben ho
gyan rnondja ki magát a lét. Az újkori szubjektívitás nemcsak az alany és a
tárgy egységét szakította szét, hanem ezzel a gondolkodás és a lét összetartozá
sát is, és ebből következően a gondolkodás és a nyelv kapcsolatában is zavart
okozott. 1957-ben dolgozta ki Heidegger A nyelv lényege című alapos tanulmá
nyát. A nyelv, különösen a költő nyelve, elsősorban Hölderliné, a lét nyomára
vezet. Amikor a lét nyomozása elindult, még úgy látszott, hogy a metafizika meg
tisztított nyelvezete képes a Iét értelmének kimondására. Menet közben kiderült,
hogya metafizíkaí értelmezés nyelvezete a technikai-számító-információs eszköz
színtjére süllyedt Ie. Az igazság kimondása helyett a nyelv csak a közlés. az
információk, a hasznosság és a propaganda szolgálatába állott. A gondolkodás
lényegi fordulatával a nyelv szerepe is megváltozott. Ha a gondolkodás tényleg
a lét értelmét keresi és a lét hangjára. figyel, akkor az ember nyelvét, beszédét
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is alkalmassá kell tenni a lét kimondására. A legnagyobb nehézséget is vállalni
kell, hogy visszaállítsuk a pyelveredeti épségét és szerepét, Összeszedettség, hall
gatni tudás, csendben maradás szükséges a nyelv és lét kapcsolatának kialakí
tásához. Gondolkodó útjának végefelé úgy érezzük, hogy Heidegger már nagyon
magára maradt; léptei szinte alíg követhetők, szavainak értelme alig érthető.

Kiinduló kérdése a szokásos: mi a nyelv lényege és hogyan szerezhetünk
gondolkodó tapasztalatot anyelvről? Mílyen a gondolkodás viszonya a léthez?
Talán a nyelv érinti a legmélyebben a gondolkodást. Hogya lét igazzá és igaz
sággá lényegüljön és ez kinyilvánuljon, ebben a nyelvnek döntő jelentősége van.
A szó egyébként az emberi szellern legsajátosabb és legnagyobb rejtélye. Sza
vaink lehetnek üresek, de lehetnek jelentéssel telítettek is .. Heidegger gondol
kodása egyébként is igen szekatlan. Legnagyobb problémái köre tartozott kezdet
től fogva, hogy gondolkodásának kifejezésére hiányzott a megfelelő nyelv. Az ál
tala bogozott létkérdés, a lét történetének, a lét kinyilvánulásának és elrejtőzésé

nek, és a létről való "elfelejtkezésnek" a kérdései, és míndennek a nyelvi kife
jezése a nyelv legvégső határáig elmennek, Heidegger szinte széttörí az általános
szóhasználatot, és sokszor teljesen új értelmet erőltet rá a szavakra. Szó sincsen
arról, hogy nyelvtudományi ismeretekkel gazdagítsa tudásunkat. Azt mindnyáian
megtapasztaljuk, hogya nyelv közvétlenül hozzánk tartozik, benne és általa tör
ténik a gondolkodás, otthonosan mozgunk közegében. A nyelv lényegének megál
lapításánál a költők az illetékesek, nekik kiváitságos viszonyuk van a nyelvhez.
Heidegger meg is szóíaltat egy költöt, Stefan Georgét, és A szó című versét
elemzi. A vers első hármas szakasza a költő teremtő hatalmát idézi, aki szavá
val megnevezi a dolgokat, a létezők a szavakon keresztül megjelennek. A máso
dik hármas szakaszban a költő szárnyalása megtörik. Amákor a "drága ékszert",
a létet kellene megnevezni, a költő erre már nem talál nevet és alkalmas szót,
Vállalnia kell a megnevezésről való lemondást. De ebbe mégsem nyugodhat bele.
A szó új és eredetibb módját kell megkísérelníe, új tartományba kell beleme
részkednie. Ekkor a költőnek meg kell tapasztalnia, hogy valójában nem ő neve
zi meg a létezőket, hanem a lét mondja ki magát bennük. Így már nem ura a
költő a szónak, hanem csak "intézőj,e". Ezen a szinten a nyelvnek különös ön
állósága van. A fordulat itt is bekövetkezik. Nem az ember rendelkezik a nyelv
vel, hanem a nyelv, melyben a lét kimondta magát. rendelkezik az emberrel..
Érezzük a költő határélményét. Már annak közelébe jutott, ami kivonta ugyan
magát megnevező hatalmából, de ugyanakkor bejelentette a lét lepleződő érkezé
sét és jelenlétét. Ha a nyelv Jénvégét fölfedeztük, akkor a nyelvet, mint a lét
igazságának organonját tekinthetjük. A nyelv a "lét háza" lesz, a "nyelv beszél",
és nem az ember.

A nyelv lényeges változásai mögött a lét történésének eseménye áll. Ezt a
változást csak a költő nyelve érzékeli és fejezi ki. Ha aztán az elrejtetlenség,
az igazság kínyilvánulásának eseménye megtörtént, akkor a mí "nyomorúságos
időnkben" is, a létről valóelfelejtkezés korszakában is megcsillan a reménység:
a költő eredeti lendületével újra a lét közelébe kerülhetünk, ismét visszahozhat
juk és megfogalmazhatjuk a lét kérdését. A nyelv az érintkezés és az infor
mácíó szintjén még csak a felszínen mozog, A nyelv mélyebb rétegeiben kell föl
fedeznünk az "ősigéket", a lényeges szavakat, melyek a lét [elenlétét zárják ma
gukba és azt őrzik. Ilyen szavak föltáró, megjelenítő és láttató erővel rendelkez
nek. Ha sikerül kimondani a lényeges szót, akkor egyszersmind az ember lénye
gét is kimondjuk, azt a szót, amely az embert a léttel hozza kapcsolatba, A
nyelvben lappang az ember lényege, mert ott "tartölliodik" a lét. Először úgy
tűnik, hogy az ember' értelmes lényege nyilatkozik meg a nyelvben, hisz annyira
szerves része természetűnknek. De amikor a lét hangja megcsendül, akkor a lé
nyeg átfordul. Az embernek engedelmeskednie kell és a megszólalt hang szol
gálatába állni, ahogyan ezt a költők teszik. Ekkor történik meg az áttörés a lét
igazságához. A nyelv lényege a lényeg nyelvévé válik. Ismerős már ez a külö
nös fordulat. A "nyelv lényege" kifejezésben a lényeg szó a nyelv mibenlétét je
löli, megnevezi a létező dolgokat, egybegyűjti jelentésüket, a megértett lényegekét
szavakkal vkörülhatárolja, fogalmakba és tételekbe rögzíti. A "lényeg nyelve" ki
fejezés nem csupán szójáték, a szavak merő átfordítása, hanem valami nagyon
lényeges fordulatot jelez: a nyelvi kifejezés végső lehetőséget és határát. Hei
degger a végsőkig erőlteti a nyelvi kifejezés lehetőségeit. Archaizáló jelentések-
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kel, egészen szekatlan etimológiai értelmezésekkel kísérletezik. Igyekszik földerí
teni a "lét topológíáját", amelyben már a lényeg nyelve uralkodik, a lét szava
hangzik, amely átfogja és magába öleli az ember Iényegét, Talán az emberi szó
már homályba burkolódzó végső ormára jutott itt föl a bölcselő? Eljutott volna
a végső eredményhez, ahol az értelmezés kiköthet? Már elss játította a létre hall
gatózó csönd "hangtalan nyelvét"? Fölfogta a lét hangját, amely a végső titok
érkezését jelenti be? Már csak a lét szavára figY!€'l a szent csöndben?

A végső nyomhoz érkezett a kutatás, a lét földerítése, A lét megszólalt, e.
gondolkodó elhallgatott. A gondolkodó és a költő összefogása révén sikerült vég
re biztositani a lét és a gondolkodás benső összetartozását. De sikerült-e megha
tározni a lét igazságát? Heidegger már tudja: a lét meghatározhatatlan. A lét
nem lehet a gondolkodás tárgya és témája. A lét kimondhatatlan. A nyelv kife
jező ereje is elégtelen. A lét titok. A titkot pedig csak megközelíteni lehet. A
gondolkodásnak el kell hallgatni a titok előtt. Várakozni kell, amíg a titok meg
nyilatkozik.

A NYOMOZAS VÉGSO SZAVA. A lét nyomozásában a végső szót Heidegger
talán 1964-ben mondotta ki A bölcselet vége és a gondolkodás feladata című ta
nulmányában. Ebben számadást készített. Vissza-és előrenézett. Visszafelé tekint
ve fölmérte a metaflzikai gondolkodás több ezer éves küzdelmét, hogya létező

Iétét, a létezők végső okait és alapját, a legfőbb létezőt föltárja és értelmezze.
Új eredményeket szerinte immár nem várhatunk a metafizíkától. Vajon a böl
cselet roppant szellemi erőfeszítése tényleg a végéhez ért és utolsó lehetőségeit

is kimerítette? És milyen eredményre jutott el? A metafizikából a tudományok
kiszakadtak, és lassanként teljesen önállósultak, birtokba vették a létezők egy-egy
területét. Ami a metafizikai kérdésföltevésből. a létezők létének kérdését illetően

közvétlenül megoldható volt, azt a szaktudományok megoldották. A metafizika
pedig kiüresedett, tárgy nélkül maradt. ElfeJ.ejtkeztek azonban a legfőbb kérdés
ről, a metafizika tulajdonképpeni kérdéséről: hogy mí a lét. Pedig mínden tudo
mányos kérdésnek ez lenne a legvégső alapkérdése, amelyet az már nem tisz
tázhat. Azzal, hogy a tudományok a 'létezők létének -kérdését kidolgozták, a me
tafizikai gondolkodás beteljesedett volna? Ezzel tényleg kimerültek volna szelle
mi lehetőségeink? Vagy talán csak most ébredhetünk rá az egyetlen lényeges és
igazi Iehetőségünkre? Rejtőzködik még valami kifejtetlenül ? A legvégső alap és
a végső titok? Lehetséges lenne az, hogy az emberi gondolkodás eddigi teliesís
ményeiben még mindig nem gondolta el az egyetlen elgondolásra méltót? Heideg
ger kegyetlen szívóssággal 'és világosságot derítően tud kérdezni, Hogy a felve
tett kérdésekre választ adhassunk, a bölcseleti gondolkodást mint léttörténetet
kell figyelembe venni. Ami eddig történt a gondolkodásban, az mínd csak előké

szület volt egy igazi, végső nagy lehetőségre. Ennek megjelenése és kinyilvánu
lása már küszöbön van. Most már képesek vagyunk a lét történetének, illetve
a róla való elfeIejtkezésnek az ismeretében figyelni arra az eddig elgondolat
lanra, az elrejtetlenségre, aminek alapján mímden eddigit elgondoltak és kirnon
dottak. Igaz, ennek leplezetlen Iepleződése, fölcsillanó fénye itt-ott már kivillant,
de teljes kinyilvánulása még nem történt meg. Ennek fényében mutatták meg
magukat a létezők, ez alapján váltak érthetővé. De pontosan az, aminek erejé
ben megmutatkozhattak, még föl nem tárt titok maradt. Most már tudjuk, hogy
nem a gondolkodás teremtette a fényt, a nyitottságot és a nyídvánvalóságot, ha
nem az a lét rejtőző titkából sugárwttki.

A lét végső titka eddig még meg nem mászott és meghódítatlan hegységként
áll előttünk, melynek orma felé legfeljebb ösvényeket vágtunk és ezeket egy-eg,y
szakaszon megmásztuk. De messze vagyunk még a csúcstól. Nagyon szokatlan,
kemény és izgalmas feladatra vállalkozott Heidegger. Mindig a lét sugárzó fénye
adta gondolkodásának belső dinamikáját. Mindig ebben a fényben történik egyéb
ként a gondolkodás. De ha erre a fényre rákérdezünk, akkor feneketlen mély
ség nyílik meg kérdező gondolkodásunk előtt. A fényben a lét igazsága és titka
rejtőzik, amelyet a gondolkodás még nem közelitett meg, csak elővételezett, elő

zetes jelenlétében történt a gndolkodás. A nyomozás közben mindig érezhető vólt,
hogy az elrejtetlenség nem azonos egyszerűen az igazsággal, de nem is különbö
zik tőle. Most a nyomozás végén már tisztán látszik, hogy az még mélyebbre
utal. A megvílágításban, az elrejtetlenség megfoghatatlan eseményében a lét ma-
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ga, a végső titok jelentke:rett és rejtőzött el. A gondolkodás legvégső feladata
az, hogy erre ráébresszen, és ennek tudatát elevenen tartsa bennünk. A nyomo
zás véget ért. Ez a nyomozás végső eredménye. Erre a nyomozásra tette föl egész
életét M. Heidegger, és ebben a feladatban oldódott föl teljesen földi élete. Ez
szabta meg gondolkodásának útját és állomásait. Heidegger az a gondolkodó volt,
akinek neve immár egybeforrt a gondolkodás ügyével.

S lehet-e végeredményről beszélni. akkor, amikor a végső titok megjelenését
készítjük elő, és arra várakozunk? Ha igazán titokról van szó, akkor annak ma
radandó titoknak kell lennie. A titok kinyilvánulása éppen az, hogy az mint ti
tok nyilvánul kJi. Nem az a fontos, hogy ezt nem értjük, hanem az, hogy mínt
titkot fogjuk föl. Minél világosabban fölismerjük ezt, annál teljesebb róla a be
látásunk. A maradandó titokból ennyi jutott kinyilvánuláshoz és szóhoz Heidegger
gondolkodásában. Mit széljunk ehhez? Talán pontosan idevág a keresztény hit
állítása. Amikor elérkezett az idők teljessége, Betlehem fölött fölragyogott egy
különös fényű csillag. Fény-e ráragyogott Valakire, aki egyszerűen. érthetően és
határozottan kimondotta a végső titkot, a lét végső titkát.

"Már csak egy lsten menthet meg minket"
Interjú Martin Heideggerrel

A Spiegel riporterei - R. Augstein és d. Wolff - beszélgetést folytattak
M. Heideggerrel 1966. szeptember 23-án. Heidegger kívánságára a beszélgetés csak
halála után jelenhetett meg a Spíegel 1976. 23. számában.

A riporter először Heidegger személyes életének fordulatai ról érdeklődött.

rektorságáról, személyét ért támadásokról, és Heideggernek Husserllel és Jasperssel
való kapcsolatáról. Majd a techníkára, mint korunk egyik fő kérdésére terelték
a szót. A mai technika fenyegető veszedelmével kapcsolatban a következő kér
dés merült föl: "Még nincsen olyan szernléletünk, amely a technika lényegének'
megfelel. Igaz, mínden funkcionál. Egyre több villamos erőműtelep épül. Ezek
egyre többet termelnek. A föld e részén a magas szintű technikai szervezettség
az embereket jól ellátja. Jólétben élünk. Mi hiányzik még itt?" Heidegger erre
a következő nyilatkozatot adta: "Minden funkcionál. Éppen ez az ij~sztő. Az,
hogy funkcionál, és a funkcionálás egyr-e további funkcionálásokra törekszik. És
hogya technika egyre jobban elszakítja az embert a· földtől és gyökértelenné
teszi. Nem tudom, Önöket nem rémisztette-e meg, engern mindenesetre igen;
most láttam fölvételeket a Holdról. Nincsen szükségünk már atombombára sem,
az ember elgyökértelenedése máris bekövetkezett. Már csupán technikai kapcso
lataink vannak. Ez a föld már nem is föld, amelyen az ember él. Nemrég hosz
szasan elbeszélgettem René Charral Provence-ban. Önök is tudják, hogy költő

és részt vett az ellenállásban js. Provence-ban most rakétakilövő állomások lé
tesülnek. A költő, aki semmiképp sem gyanúsítható szentimentalizmussal vagy
valamilyen idilli állapot magasztalásával, azt mondta nekem, hogy az ember el
gyökértelenedése, amely most játJszódik le, ez a vég; hacsak a gondolkodás és a
költészet nem jut erőszakmentes hatalomra."

A riporter felvetette a lehetőséget, hogy az ember eljut más égitestekre is, és
ott fogja életlehetőségét megtalálni. Heidegger ezt válaszolta: "Amennyire én tá
jékozódhattam, emberi tapasztalatunk és történelmünk szerínt úgy tudom, hogy
minden lényeges és nagy dolog abból származott, hogy az embernek volt otthona
és gyöketet verhetett egy hagyományban",

Ha ilyen veszélyes helyzet állott elő a technika által, akkor természetszerű

leg fölvetődik a kérdés, hogy hol a megoldás ? Talán "egy világméretű mozga
lom, amely létrehozza az abszolút technikai államot", vagy talán "egyetlen em
ber, akár a filozófia, vagy a kettő együtt képer-e befolyásolni az egymásbafo
nódó kényszermozgásokat?" Heidegger véleménye: "Ha megengedik. röviden és
talán kissé tömören, de hosszas megfontolás alapján válaszolnék erre a kérdés-
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