
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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re. A bölcselet nem képes semmilyen hatással lenni a világhelyzet közvetlen
megváltoztatására. És ez nem csupán a bölcseletre érvényes, hanem minden me
rőben emberi megfontolásra és törekvésre. Már csak egy Isten menthet meg mín
ket. Egyetlen lehetőségünk az maradt, hogya gondolkodást és a költészetet ké
szenlétbs helyezzük Isten megjelenésére, avagy Isten távollétére ..."

Erre a megdöbbentő kijelentésre a riporterek kérdésekkel állottak elő. "Va»-e
összefüggés Heidegger gondolkodása és ennek az Istennek a megérkezése között?
Van-e oksági összefüggés? MijJen segíthetünk ? A bölcselet régen kösvetlen és
közvetetten nagy hatással tudott lenni az akkori áramlatokra. és manapság rniért
nem?" Heidegger megkísérelte a záporozó kérdésekre a választ megadni: "Nem
vagyunk képesek gondolkodásunkkal Istent megidézni. Legföljebb a várakozás
készenletét ébreszthetjük föl. Az első segítségnek a készenlétbe helyezésnek kell
lennie. Sem az ember által, sem az ember nélkül nem lehet a világ az, 'ami,
és olyan, amilyen. Nézetem szerint ez azzal függ össze, hogy az, amit én egy
régről ránk hagyományozott, sokrétű és most lejáratott kifejezéssel "a létnek"
nevezék, az rászorul az emberre, hogy kinyilvánuljon, megőrzödjék s kialakul
jon. A technika lényeget én Gestell-nek - létesítménynek - nevezem, talán ne
vetséges és esetlen kifejezéssel. A létesítmény uralma azt jelenti, hógy az embert
megidézi, igénybe veszi és kizsákmányolja egy olyan hatalom, amelyen nem tud
úrrá lenni. A gondolkodás nem is kíván többet, csak erre abelátásra elsegíteni.
A bölcselet egyébként véget ért. Egy másféle gondolkodás közvetett hatása le
hetséges, de közvetlen hatás semmiképpen sem, úgy, mintha a gondolkodás okoz
hatná a világhelyzet megváltozását. Gondolkodásunkkal nem tudjuk Istent sem
megidézni, csak várakozásunkat ébreszthetjük föl, - hogya nyitott magatartás
készenletét előkészítsük Isten érkezésére . vagy távolmaradására. A távolmaradás
tapasztalatat sem lehet semminek venni, mert az is az ember megszabadítása
attól, amit én a Lét és időben a létezők szántjére való visszahanyatlásnak ne
veztem. Az említett készenlét előkészítéséhez tartozik az, hogy alaposan megfon
toljuk azt, amí ma van."

Ha Heidegger szerínt a bölcselet véget ért, akkor mí váltja föl szerepét? 
kérdezték a riporterek. Heidegger ezt válaszolta: "A bölcselet eddigi szarepét a
tudományok vették át: A gondolkodás hatásának megfelelő tisztázására mély
rehatóbban kellene kifejteni, hogy rnít nevezünk hatásnak és odahatásnak. A
bölcselet fölbomlott szaktudornányokra; lélektanra, logikára, politológiára.• A böl
cselet helyét a kibernetika foglalja el. Ez azonban semmiképp sem bölcselet töb
bé. Ez egy másféle gondolkodás. A bölcseleti építmény befejeződött. Azonban
számunkra mégsem semmisült meg, mert a párbeszéd révén újra jelenvalóvá
lesz. Az elmúlt harminc évben az előadásokban és' a szemínáríumokon egész
munkásságom elsősorban arra irányult, hogya nyugati bölcseletet értelmezzem.
A gondolkodás történeti alapjaihó z való viszonyulás, a görög bölcselet eddig még
ki nem bogozott kérdéseinek átgondolása. mindez semmiképp sem elszakadás a
hagyománytól. Én azonban állítom, hogy az áthagyományozott metafizika gondol
kodásmódja, amely Nietzschével lezárult, semmilyen lehetőséget nem nyújt arra,
hogy a most megkezdődött technikai korszak alapvonásait gondolkodva kíta
pinthassuk."

A továbbiakban a riporterek érdeklődtek Heidegger gondolkodásának "U]

módszeréről", arról, hogy hogyan lehet azt megvalósítanl, milyen segítséget vár
hat a reformra vagy esetleg fcrradalomra szoruló emberiség ettől a gondolko
dástól. Heidegger válaszában óv attól, nehogy a gondolkodást ,:olcsón kiárusít
suk". "A megvalósítás útját most még nem tudom áttekinthetővé tenni. Semmit
sem tudok arról, hogyan hat az ilyen gondolkodás - már amilyenre én vál
lalkozom, Lehetséges az is, hogya gondolkodás útja ma oda vezet, hogy el hall
gassunk, mert csak így óvhatjuk meg attól, hogy egy év leforgása alatt olcsón
kiárusítsák. Lehetséges, hogy háromszáz évre is szükség lesz ahhoz, hogy hatni
tudjon." Közvetlen segítséget Heidegger nem ígér: "Az én kérdéseim olyan sú
lyosak, hogy gondolkodásom kitűzött feladata értelmetlenné válnék, ha nyilvá
nosan föllépnék prédikálni és erkölcsi cenzúrákat osztogatni. Talán szabad azt
a tételt 'megkockáztatnunk: a technika még el nem gondolt lényege olyan titok
zatos hatalomra tett szert a földön, és ezzel szemben gondolkodásunk annyira
ideiglenes és homályos. De meg kell kísérelnünk az elgondolátlanon elgondol
kodni. ....- Semmilyen utat nem ismerek a jelenlegi világhelyzet közvetlen meg-
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változtatására, föltéve, hogy dlyen emberíleg egyáltalán lehetséges lenne. Azon
ban nekem úgy tűnik, hogya kívánt gondolkodás Képes lenne az említett ké
szenlétet fölébreszteni, tisztázni és megszílárdítanl, Nem arról van szó itt most,
hogy várjunk addig, amíg háromszáz éven belül valami közbeszól, hanem arról,
hogya jelen korszak alig megfontolt alapvonásaiból az eljövendő időkre a jö
vendölés igénye nélkül előre gondoljunk. A gondolkodás nem tétlenség, hanem
maga is cselekvés, amely párbeszédet kezd a világ sorsáról. Számomra úgy lát
szik, hogyametafizikából származó megkülönböztetés a teória és a praxis kö
zött, és a közöttük lévő átmenet lehetetlenné teszi az utat ahhoz abelátáshoz,
amit én a gondolkodáson értek. Talán szabad utalnom arra az előadásra, amely
1954-ben jelent meg Mit jelent gondolkodni címen. Talán az is jellemzi korun
kat, hogy ez a legkevésbé olvasott összes írásaim között. Hölderlint én nem csu
pán egy költőnek -tartom a többi között, akinek művével az irodalomtörténet
foglalkozhat. Hölderlin számomra az a költő, aki a jövőbe mutat, aki Istent
várja, és aki ennél fogva nem rekedhet meg a Hölderlin-kutatás tárgyaként az
irodalomtörténetkategónáiban."

A beszélgetés befejező részében a gondolkodó, a költő és művész szerepéről

és feladatáról esett -szö, Heidegger a következő gondolatokkal zárta nyilatkoza
tát: "Ahogyan én látom, senki sincsen abban a helyzetben, hogy a világot egé
szében úgy átlátná, hogya gondolkodás felől gyakorlati útmutatásokat adhatna,
különösen, ha szembenéz a saját feladatával is, hogy a gondolkodás alapját meg
találja. Az önmagát komolyan vevő és a hagyományra ráépülő gondolkodást túl
eröltetné az, aki még útmutatásokat is várna tőle. Különben is milyen illetékes
ség alapján tehetné ezt a gondolkodás? A gondolkodás területén nincs semmi
lyen tekintélyi állítás. Egyetlen mérce a gondolkodásban maga az elgondolandó
dolog. S éppen ez az, ami minden másnál kérdésesebb. Hogy ezt a -tényállást
beláttassuk, legelőször is szükség volna a tudományok és a bölcselet közti kap
csolat kifejtésére. A tudományok technikai-gyakorlati eredményei a bölcseleti ér
telemben vett gondolkodást egyre inkább fölöslegessé teszik. Az a súlyos helyzet,
amibe a gondolImdás' saját feladatát tekintve került, pontosan megfelel annak
a gondolkodással szemben kialakult elidegenedésnek, amelyet pedig éppen a tu
dományole által elfoglalt hatalmi helyzet idézett elő. És annak a kivánságnak,
hogy a gyakorlati-világnézeti kérdésekre naprakészen megválaszoljon. ellent kell
állania. A gondolkodás legnagyobb ínsége abban' áll, hogy manapság, már ameny
nyire én ezt' láthatom, még egy gondolkodó sem szólalt meg, aki eléggé nagy
volna ahhoz, hogya gondolkodást közvétlenül és sajátos megjelenésében saját
ügyévé tegye és ezzel a saját útjára vezesse. Számunkra manapság túlságosan
nagy az elgondolandónak a nagysága. Talán csak azon fáradozhatunk. hogy kes
keny és rövid, átmeneti ösvényeket keressünk".

(Fordította FILA Bi!LA)

A SZERKESZTŰSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) kűldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrtünk meg és nem küldünk vissza.
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