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Létmegértés és filozófia – hit és teológia*

Az európai gondolkodás és kultúra történetében filozófia és teológia, illetve filozófia, 
vallás és teológia számtalan vonatkozásban állott kapcsolatban egymással – termé-
kenyítette meg egy mást sokoldalúan vagy folytatott egymással heves vitákat, de az is 
megesett, hogy helyen ként és időnként szinte szétválaszthatatlanul egymásba fonó-
dott. Jelen dolgozat a kölcsönös kap cso lódás egy ilyen esetét szeretné bemutatni: a 
XX. szá zad egyik legnagyobb filozófusának tartott Martin Heidegger gondolkodásá-
ban a filozófia és a teológia lényegének jellemzésé ben fennálló strukturális párhuza-
mokra kívánja felhívni a figyelmet. A filozófia Heidegger fő mű vében adott meghatáro-
zásában teológiai mo tívumok jelenléte mutatható ki, miközben Heideg ger egyúttal a 
teológia feladatát, funk cióját, a valláshoz való viszonyát is tel jes séggel újrafo gal maz za. 
Összegzés és előrebocsátás gyanánt azt mondhatjuk: önmagát Heidegger egy olyan 
újra meg ha tá ro zott filozófiafelfogás alapján tartja filozófusnak, melyet nem csupán teo-
lógiai motívumok szőnek át, de bizonyos értelemben egyenesen teológiai motívu mok 
radika li zá ció jaként áll elő; ennek másik oldala az a folyamat, melynek során Heidegger 
a teo lógia hagyo mányos önértelmezését is – beleértve a filozófiához való viszonyát – 
alapjaiban kérdésessé teszi és újrafogalmazására tesz kísérletet.

Előadásom négy részből épül fel. Először – távolról indítva – némileg részletezem a 
bevezető állítást, mely szerint filozófia és teológia az európai gondolkodás történeté-
ben szám talan vonatkozásban kapcsolódott egymáshoz, érintkezett egymással vagy 
fonódott össze. Má so dik lépésben Heidegger gondolkodásának a teológiához fűződő 
viszonyát avagy filo zó fia és teológia Heidegger gondolkodásában – elsősorban gon-
dolkodásának korai szakaszában – körvonalazódó viszo nyát pró bálom nagy vonalak-
ban áttekinteni. A harmadik – és közép ponti – részben ráközelítek a címben megje-
lölt szűkebb gondolatkörre: konkrét szö veg helyek alapján próbálom igazolni a tézist, 
mely szerint a filozó fia és a teológia feladatának, lényegé nek heideggeri meghatáro-
zásában struk turális párhu za mok mutatkoznak – olyan párhuzamok, melyek helyen-
ként megfogalmazás beli, szövegszerű egyezéseket is eredményeznek, vagy azokban 
jelennek meg. A dolgozat egyik fő tézise, mely egyúttal a cím előzetes magyarázata 
is lehet, s melyet alább a III.2. pont fejt ki, így hangzik: Heidegger nézőpontjából lét-
megértés és filozófia között hasonló viszony áll fenn, mint hit és teológia között: a lét-
megértés úgy viszonyul a filozófiához, miként a hit a teológiához. A negyedik és utol-

 *  A Teória és praxis között avagy a filozófia gyakorlati arcáról címmel a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főis-
kola által 2010. március 26-án rendezett konferencián elhangzott előadás jegyzetekkel kiegészített, erősen 
bővített szövege. A tanulmány elkészülését az OTKA K-75840 ny. számú kutatási projektje támogatta.
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só részben kitekintő jelleggel röviden vázolok további három olyan szempontot, mely 
Heidegger számára közösséget teremt filozófia és teológia között.

I. FILOZÓFIA ÉS TEOLÓGIA AZ EURÓPAI GONDOLKODÁS 
TÖRTÉNETÉBEN

Abból a pontosító megjegyzésből indulhatunk ki, mely szerint filozófia és teológia viszo-
nyát – a teológia oldaláról – megelőzi vallás és teológia viszonya.1 Vallás lehetséges 
persze filo zó fia nélkül is, teológia azonban (a hit fogalmi önértelmezésének, módsze-
res, rendszeres meg vi lá gításának értelmében) aligha. A teológia – mint a vallás fo gal mi 
önértelme zé se – abból a cél ból, hogy a hit fogalmi arti ku lá ció ját kidolgozza (amit legben-
sőbb feladatai egyikének szoktak tar tani), tel jes mértékben rá van utalva a filozófiára, 
an nak fogal mi sá gára, világ lá tá sának ele mei re, miként ténylegesen is azt látjuk, hogy a 
ke resz tény hit a patrisztikában, ill. a skolasz ti ká ban előbb Pla  tón, majd Arisz totelész filo-
zó fiá jára orientálódva vélte kidol goz ni a maga fogalmi önértelme zé sét. A XX. század-
ban Karl Rahner képviselte igen ha tá ro zot tan ezt a fel fogást. Eszerint – Fila Béla összeg-
zését idézve – „a teológia nem csupán megtűri, hanem egye nesen igényli a fi lozófiát”, 
lévén hogy „a teológiában eleve benne rejlik az em ber nek vala mi lyen filozófiai vagy filo-
zófia előtti önértelme zése”, s hogy ily módon „már szükség szerűen filozo fá lunk a teo ló-
giá ban”, mi ál tal végül is „a filozófia a teológiai értelmezés benső és lé nye gi moz za nata.”2 
Vagy, ahogy Fila Béla másutt kifejtette, „a bölcselet erő feszí té se a teo  lógia legbel sőbb 
erőfeszítése”, „a filozófiai gondolkodás a leg bensőbb alko tó  eleme”.3 Ha azonban ez így 
van, akkor nem lehet elszakítani egymástól a kettőt: Mihelyt a teo lógia neki áll értel mezni 
a hitet, máris filozofál, azaz föl hasz nál (akár ha ön tudat lanul) valamilyen fogal mi sá  got, 
nyelviséget, avagy „lo  gi kát”, „ra cionalitást”. „A hit valamennyi teo ló giá ja”, hangzik Hei deg-
gernek egy a vonatkozó tényállást illető megvilágító kijelentése, „csak filozófia alap ján 
le het séges, még akkor is, ha a filozó fiát az ördög műveként utasítja vissza”.4

Hogy a nyugati kereszténység teológiája a maga nemében egyedülálló – s hogy nem 
lett volna lehetséges a görög fi lo zófia, a „hellén szellem” hozzájárulása nél kül – arra 
többen utaltak, a XX. század elején pl. Max Weber hangsúllyal, aki egyúttal hozzátet-
te: „a teológia soha sem egyéb, mint a vallásos üdvkincs ra cio na lizálása”.5 

Ugyan ezt a szoros összetartozást látjuk, ha a dolgot az ellen kező ol dal ról, a filozó-
fia oldaláról vesszük szemügyre. Ami ugyanis a fi lo zó fiát illeti, az európai tradícióban a 
(keresz tény) val lás problémái (Isten léte, a lélek halha tat lansága, az élet és a tör ténelem 
értelme, a jó és a rossz problémája s számos egyéb hasonló kérdés) jónéhány kiemel-
kedő filozófus elmél ke déseinek középponti mag ját alkották. Olyannyira így van ez, hogy 
egy olyan meg fo gal  ma zás sal, miszerint a filo zófia ihletet nyert, avagy ösztönzést merített 
a vallásból, volta kép pen nem is az a baj, hogy ne volna igaz, hanem az, hogy nem elég-
gé ra dikális – amennyiben máris meg bontja, illetve pusztán kül sővé teszi a kettő egysé-
gét. Arra a kérdésre, írja például filo zó fia tör té neti előadásainak bevezetésében Hegel, 

 1  Az itt következő vázlatban felhasználom – részben rövidítve, részben kiegészítve – egy erről a témáról foly-
tatott korábbi beszélgetés egyes részeit; lásd „Filozófia, valláskritika, teológia kapcsolata”, Teológia XXIX, 
1995/3, 157–167. o., itt 160–162. o.

 2  Fila Béla: „A teológia transzcendentális megalapozása Karl Rahner nyomán”, Teológia XXVIII, 1994/3, 
138–145. o., itt 140–141. o.

 3  „Életút, történelem, üdvösségtörténet. A Teológia beszélgetése Fila Bélával”, Teológia XXVIII, 1994/2, 
85–94. o., itt 91. o.

 4 Heidegger SA 61. o.; lásd magyar ford. 112. o.
 5  M. Weber: „A tudomány mint hivatás”. Weber: Állam, politika, tudomány. Budapest: Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó, 1970, 153. o.
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„hogy a filozófia történetében tekintettel kell-e len nünk a vallásra”, azt kell válaszolni, 
hogy e tekintet be  vétel ténylegesen már rég megtörtént: nem nekünk kell tekintettel len-
nünk reá, hanem „maga a filozófia volt tekintettel a vallásra, az utóbbi meg az előbbire. 
Mivel a kettő a történelemben nem hagyta egymást érintetlenül, így nekünk sem sza-
bad ezt megtennünk”.6 Egy sor ki emelkedő gondolkodó élet műve egy sze rűen elkép zel-
hetetlen, értel mez hetetlen a ha gyo má  nyo san vallásinak neve zett tema tika nélkül. Ám a 
ke resz tény ség még a val lás sal szem beforduló, sze ku la ri zált gon do lat rendszereken is raj-
ta hagyta a maga lenyomatát; hogy a szeku la rizált tör té ne lem fi lozófiák valamilyen érte lem-
ben az üdv tör té neti optika befolyása alatt áll nak, azt Karl Löwith mutatta ki Welt ge schich-
te und Heilsge schehen [Világtörténelem és üdvtörténet] című művében.7 A marxizmus 
sem kivétel ez alól, olyannyira nem, hogy például Bertrand Russell egy sor meg fe lelést 
vélt felfedezni ke resz tény ség és marxizmus között, konkrétan: Jahwe és a dialektikus 
materi alizmus, a Messiás és Marx, a kivá lasz tott nép és a prole ta riátus, az egyház és a 
kom munista párt, a második eljö vetel és a forra dalom, a pokol és a kapitalis ták megbün-
tetése, s végül az ezeréves birodalom és a kom mu nista tár sadalom között.8 S mégha 
e megfeleltetések némelyike mes   terkéltnek vagy eről te tett nek hat is, aligha kétséges, 
hogy Marx gondolkodá sá ban számtalan vallási elem rejlik. Erre utalt egy ízben Jürgen 
Haber mas, amikor úgy fogalma zott: „»A bukott természet feltámadásának« a zsidó és 
protestáns misztikából ismert ígérete [...] oly toposz, mely [...] a sváb pietizmuson keresz-
tül hatolt be Schelling (és Baader) filo zó fiájába, [és] Marxnál a Párizsi kéziratokban tér 
vissza [...]”.9 Karl Löwith összefoglaló tézise pedig így hangzik: „A történelmi materia-
lizmus a nemzetgazdaságtan nyelvén megfogal ma zott üdvtörténet”; „a kommunista hit 
nem más, mint álruhát öltött zsidó-keresztény messianiz mus”.10

Ha a sztenderd nyugati filozófiatörténeteket kinyitjuk, melyek a preszokratikusoktól 
a mai napig vaskos kötetekben ábrázolják a filozófia történetét, rendre olyan nevek-
kel találko  zunk bennük, mint Augustinus, Johannes Scotus Eriugena, Anselmus, 
Abelard, Aquinói Ta más, Eckhardt, Duns Scotus, Ockham, s még azt sem lehet mon-
dani, hogy művüket általában kétfelé vágnák, egy filo zó fiai s egy teológiai félre, hiszen 
a filozófia tör téneti kézi köny vek ben éppenséggel többnyire ugyanazokkal a műve-
ikkel szerepelnek, mint amelyek a teológiában is maradandóvá tették a nevüket.11 

6  G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, in: uő, Werke in zwanzig Bänden, Theorie 
Werkausgabe, szerk. E. Moldenhauer, K.M. Michel, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1970, 18. köt., 85. o.; magyarul 
lásd G.W.F. Hegel: Előadások a filozófia történetéről, ford. Szemere Samu, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977, 
I. köt., 67. o. Lásd ehhez Karl Löwith alapos tanulmányát: „Hegels Aufhebung der christlichen Religion”, in uő., 
Sämtliche Schriften, Bd. 5: Hegel und die Aufhebung der Philosophie im 19. Jahrhundert – Max Weber, Stuttgart: 
Metzler, 1988, 116–166. o., különösen 118. sk. o. és 120. o.: „Az igazi filozófia már maga »istentisztelet«”.

    7 Lásd Karl Löwith: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der Geschichts-
philosophie, in uő., Sämtliche Schriften, Bd. 2: Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Zur Kritik der 
Geschichtsphilosophie, Stuttgart: Metzler, 1983, 7–240. o. Magyarul: Világtörténelem és üdvtörténet. A tör-
ténelemfilozófia teológiai gyökerei, ford. Boros Gábor és Miklós Tamás, Budapest: Atlantisz, 1996. A tézis így 
hangzik: „minden történelemfilozófia teljességgel a teológiából táplálkozik, azaz a történelemnek üdvtörténet-
ként való teológiai értelmezéséből” (német kiad., 11. o., magyar ford. 39. o., lásd még uo. 218., ill. 257. o.).

  8  Bertrand Russell: History of Western Philosophy and Its Connections with Political and Social Circumstances 
from the Earliest Times to the Present Day, London: Allen and Unwin, 1946, 383. o.

  9  J. Habermas: Technik und Wissenschaft als „Ideologie”, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 2. kiadás, 1969, 54. o.
10  Löwith: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei, id. kiadás. 85., 87. o. Lásd még uo., 

253. o.: „A radikális ateizmus is [...] csak a keresztény tradíción belül lehetséges. Mert az a nézet, hogy a világ teljesen 
Isten nélküli és Istentől elhagyatott, egy teremtményeinek gondját viselő, transzcendens, teremtő Istent feltételez.”

11  „[...] a vallásban találkozunk kifejezett filozófiákkal is,” írja Hegel, „mint amilyen pl. az egyházatyák filozófiá-
ja. A skolasztikus filozófia lényegileg nem volt más, mint teológia; s itt teológia és filozófia olyan összekap-
csolódását, ha úgy tetszik, összevegyülését látjuk, amely bizony zavarba ejthet bennünket” (G.W.F. Hegel: 
Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I, in uő, Werke in zwanzig Bänden, Theorie Werkausgabe, 
szerk. E. Moldenhauer, K.M. Michel, Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1970, 18. köt., 84. o.; magyarul lásd G.W.
F. Hegel: Előadások a filozófia történetéről, ford. Szemere Samu, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977, I. köt., 
66. o.). Kicsit később Hegel a „teológián belüli filozófiáról” beszél (uo., 85., ill. 67. o.).
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Ami az újkort illeti, itt van Leibniz Teodiceája, Kant, Fichte, Schelling, Hegel vallás-
filozófiai írásai – Hegel egész művét, nem csupán annak Vallás fi lo zó fia elnevezésű 
részét lehet például filozófiai teológiaként megjelölni, így pl. Karl Barth sajná la tos-
nak tartotta, hogy Hegel nem vált azzá a protestáns világ számára, mint ami Aquinói 
Tamás lett a katolikus világ számára12 –, s persze Male branche, Pascal, Berke ley; a 
XIX–XX. század tár gya lá sá nál olyan irányzatokkal találkozni, mint a neo sko lasz-
tika, a neo tomizmus, a perszo na lizmus, s olyan nevekkel, mint Teilhard de Chardin, 
Maréchal, Mercier, Maritain, Ser til lan ges, Sentroul, Rudolf Otto, Rahner, Barth, 
Bultmann, Buber, Ro sen zweig. Mármost Augustinus, Anselmus, Schleiermacher 
vagy Kierke gaard filozófus volt-e vagy teológus? Mondjuk egy Schleier machernél 
még többé-kevésbé elkülöníthető filozófiai és teológiai munkás sá ga, a töb bi nél azon-
ban aligha; és Schleiermachernél sem biztos, hogy éppenséggel cél ravezető avagy 
ter mékeny dolog elkülöníteni a kettőt. A Vallo má sok, a Proslogion, a Vagy-vagy, a Zarat-
hust ra vajon teológiai vagy inkább filozófiai, netán irodalmi művek? Ha a kérdést így tesz-
szük fel, nyomban világossá válik, hogy inkább a tár gyi kérdések elemzésének, diszkusz-
sziójának kell elsőbbséget adnunk – ez egyébként a heideggeri-gadameri herme neu tika 
álláspontja is, amely eleve idegenkedik az ún. „fogalmi” kérdésektől13 –, s hogy besoro-
lási prob  lé  mák legföljebb másodlagos jelentő ségűek.

A német idealizmusban a filozófia teljességgel vallási telítettségű, a megismerés-
fo ga  lom sok kal inkább a vallási megismerésre orientálódik: a hegeli abszolút meg-
ismerés, a dia lekti ka középpontjában teljességgel a keresztény világlátás raciona-
lizálása, fogalmi eszkö zök kel való feldolgozása áll. A filozófiának a vallással való 
ilyen jellegű viszonya azt a sok szor és a leg kü lö nbözőbb előjellel szóvá tett kétér-
telműséget hordozza magában – amiért vallásos szellemek számára a hegeli filo-
zófia hol olyannyira vonzó, hol olyannyira taszító színben tűnik fel –, hogy a filozófia 
Hegel számára egyfelől nem akar semmi mást, mint a keresztény ség igaz sá gát fi lo-
zó fiailag igazolni, miáltal Hegel egész filozófiája – nem csupán annak a „Vallásfilo-
zófia” el ne vezésű része – nem más, mint filozófiai teológia;14 másfelől viszont – épp 
ezen törekvése révén – önmagát a vallás igazságának filozófiai kifejezése által óha-
tatlanul a vallás helyébe állítani, s ezáltal a vallást az abszolút filozófiai megisme-
rés felé vezető út alacsonyabbrendű állomásaként kiszorítani, meghaladni törekszik. 
Míg más filozófiák, pl. a neokantianizmus helyet biztosít a vallásnak, annak ellené-
re, hogy – avagy éppen azért, mert – elfordul a vallási kérdésektől, inkompetensnek 
nyilvánítva magát, a hegeli filozófia teljességgel magába fogadja a vallási kérdése-
ket, s ezáltal a vallás helyébe lép.

Ha Heidegger jelen előadás témája, hangsúllyal kell utalnunk arra, hogy szerinte a 
német idealizmus tanulmányozásakor az akkori teológiai szi tuá cióból kell kiindulnunk. 
„Fichte, Schelling és He gel teo lógusok vol tak”, írja egy helyen, „és Kant (föltéve, hogy 
nem akarjuk egy ún. epis ztemológus zörgő csontvázát csinálni belőle) csak teo ló gi ai-

12  Karl Barth: Die Protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte und ihre Geschichte, Zürich: 
Evangelischer Verlag Zollikon, 1946, 379. sk. o.

13  Lásd Heidegger 1919-ben elhangzott felszólítását: „[Kérem,] csak semmiféle szabadon lebegő, talajtalan 
fogalmi kérdést! ” („[...] keine freischwebenden, unfundierten Begriffsfragen!”; GA 56/57, 126. o.; kiemelés 
az eredetiben.)

14  Lásd ehhez Karl Löwith. „Hegels Aufhebung der christlichen Religion”, in uő., Sämtliche Schriften, Bd. 5: Hegel 
und die Aufhebung der Philosophie im 19. Jahrhundert – Max Weber, Stuttgart: Metzler, 1988, 116–166. o., itt 
118. o.: „A »vallásfilozófia« kifejezés félrevezető, jegyzi meg nyomban előadásai elején Hegel, mivel azt a lát-
szatot kelti, mintha a vallás számos tárgy egyikeként állna a filozófiával szemben; míg valójában a filozófia mint 
olyan és teljes egészében már maga vallás, úgyhogy »amikor a vallást explikálja, csupán önmagát explikálja« 
[...]”. Vö. Hegel: Werke in zwanzig Bänden, Theorie Werkausgabe, 16. köt., 27. skk. o.
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lag érthető meg”.15 Egy a német idealizmust tár gyaló későbbi művében pedig azt írja: itt 
nem egyedi gondol ko dók ese tenkénti „teológiai” hajlamairól, kiruccanásairól van szó, 
nem is csak arról, hogy „Schelling és Hegel először is teo ló gu sok voltak, hanem arról, 
hogy Európa történetét a keresz tény  ség határozta meg s hatá roz za to vább ra is meg, 
még akkor is, ha az a maga hatalmát már elvesz tette volna”.16 

Schleiermacher legalább annyira volt teo ló gus, mint filozófus, Schelling Berlinben a 
kinyilatkoztatás filo zó f iájáról tartott elő a dá sokat, s bizony ember legyen a talpán, aki 
meg mondja, hol vég ző dik itt a filozófus s hol kezdődik a teológus (vagy hol végződik 
a teológus, s hol kezdődik a filozófus). A kü lönb ség talán az ins ti tucionális háttérben 
áll, abban, hogy a teo ló gusok az egyházhoz in téz ményes szálakkal kötődnek, míg a 
fi lo zó fusok a kereszténység (vagy annak egyes tételei, dogmái) értel me zé sében ilyen 
kötött sé gek től mentesek, s tanaikat nem ritkán az adott korban éppen hiva ta los egyhá-
zi tanításokkal vitatkozva, velük szem ben állva, azok kri tikájaként (esetenként szenve-
délyes kritikájaként) fejtették ki. Filozófusok ilyesfajta kritikáinak motivá ció ja – tehetjük 
hozzá – nem ritkán mélységesen vallási volt. Miként a filozófiának, úgy a teológiának 
is számtalan meg ha tá ro zása lehet aszerint a szem pont szerint, amelyet épp válasz-
tunk vagy adódik. Szociológialag talán jobban elhatárolható a filozó fiá tól mint pusztán 
gondolatilag („fogalmilag”). 

Filozófia és teo ló gia vi szonyának meg hatá ro  zását illetően Karl Rahnernál is meg ta lál-
juk a viszony hagyományos teo ló gi ai meg kö zelítésétől való hatá ro zott el ha tá rolódást: 
a filo zó fia olyan esz  kö zökkel vizsgá ló dik, írja, melyeket „együttesen az »ész ter mé sze-
tes fé nyé nek« szokás nevezni” – majd ezt a valamelyes distanciálódást már kétség-
kívül sugalló megfo gal mazást egy csatlakozó jegyzetben még nyilvánvalóbbá teszi, 
kije lent ve: „A fi lo zó fi ának ezt a jellemzését senki ne te kintse adek vátnak”.17 Ez az elha-
tárolódás megtalálható Rahner filozó fiai mesterénél, Martin Heideggernél is, s Rahner 
vélhetően éppen tőle merítette. A „Fe no me no lógia és teoló gia” című Heidegger-írás 
ugyanis e szavakkal kezdődik: „Teo ló gia és filo zó fia viszo nyá nak közkeletű felfogása 
szívesen vesz alapul olyan ellentétformákat, mint hit és tudás, kinyilatkoz tatás és ész. 
A filozófia [eszerint] a kinyilatkoztatástól távoli, hitmen tes világ- és életértelme zés, a 
teológia ezzel szemben a hitszerű, esetünkben keresztény világ- és életértelmezés 
kifejeződése. Az ilyenformán értett filozófia és teológia akkor két világ nézeti pozíció 
közti feszültség és harc kifejeződése [...] A viszony problémáját mi azonban kezdettől 
fogva másképp fogjuk fel [...]”.18 

II. FILOZÓFIA ÉS TEOLÓGIA HEIDEGGER GONDOLKODÓI ÚTJÁN

A fiatal Heidegger útja a teológiától vezetett a filozófia felé. A katolicizmus, s köze-
lebbről a kibontakozó neoskolasztika szellemi légkörében nevelkedett if jú tanulóéveit 
a szűkös családi körülmények közepette a gimnáziumtól az egyetemig, majd az egye-
temi stúdiumokon és az azokat lezáró disszertáción át egészen a habilitációig egy-

15  M. Heidegger GA 61, 7. o. Ez a hivatkozás másutt is megimétlődik, lásd PIA 250, o. (= PIA-R 36. o., ill. GA 62, 
369. o.), majd másfél évtizeddel később: SA 175. o. (magyar ford. 304. o.)

16  M. Heidegger SA 175. o. (magyar ford. 304. o.)
17  Karl Rahner: Az Ige hallgatója, ford. Gáspár Csaba László. Budapest: Gondolat, 1991, 182. o. (Kiemelés 

F.M.I.).
18 M. Heidegger: „Phänomenologie und Theologie”, in GA 9, 47. o.
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házi ösztöndíjak támogatása kí sér te végig.19 A családi hátteret s a szülőhely szocioló-
giai-szellemi klímáját tekintve papi hivatás kínálkozott számára életpályaként,20 s ennek 
megfelelően az 1909-ben letett érettségi vizsgát köve tően – rövid, kéthetes jezsuita novi-
ciátus után – Heidegger a freiburgi egyetemen teo ló giai stúdiumokat folytatott.21 Mivel 
a filozófia iránti érdeklődése azonban egyre erő sö dött, s a teológiai karon hallgatott 
filozófiai előadások egy re kevésbé elégítették ki, négy sze mesz ter után megszakítot-
ta teológiai tanul mányait. Érdekes mó don azonban nem az éppen újjá alakult, önálló 
filozófiai karra iratkozott át, hanem az abból kivált ter  mészettu  do mányi-matematikai 
karra, s tanulmányait 1913-ban formálisan is matematika szakos hall gatóként fejezte 
be.22 Utolsó egyetemi éveiben Heideg  ger „a német katolikusok nagy filozófiai re mény-
ségének”,23 a középkori filozófia témájában írott habilitációs írásának 1915 júliusában 
történt megvédése, a próbaelőadás és a magántanári cím ennek megfelelő elnyeré-
se után pedig egy ideig a frei burgi egyetem katolikus filozófiai tan széke várományo-
sának számított. Noha ez a várakozás nem vált valóra, mivel az utóbbi helyet végül 
1916-ban a húsz évvel idősebb Josef Geyser nyerte el,24 gon do lati orientációját tekint-
ve Heidegger ebben az időben katolikus vi lág  né zetfilozó  fus hírében állt – így számolt 
be róla pl. Edmund Husserl a marburgi neokantiánusok vezető képvi se lő jé nek, Paul  
Natorp nak,25 amikor az 1917-ben Heidegger iránt érdeklődött.

19  Lásd Hugo Ott vonatkozó írásait: „Der junge Martin Heidegger. Gymnasial-Konviktszeit und Studium” és „Der 
Habilitand Martin Heidegger und das von Schaezler’sche Stipendium. Ein Beitrag zur Wissenschaftsförderung 
der katholischen Kirche.” Freiburger Diözesan Archiv 104 (1984), 315–325. o. és 106 (1986), 141–160. o. 

20  Ld. ehhez Heidegger-Jahrbuch Bd. 1: Heidegger und die Anfänge seines Denkens, hrsg. A. Denker, H.-H. Gander, 
H. Zaborowski, Freiburg/München: Alber, 2004, 31., 49., 106., 348. o.; Alfred Denker – Elsbeth Büchin: Martin 
Heidegger und seine Heimat, Stuttgart: Klett–Cotta, 2005, 124. o. A korábbi irodalomból lásd John D. Caputo: 
Heidegger and Aquinas. An Essay on Overcoming Metaphysics, New York: Fordham University Press, 1982, 15. 
skk. o.; uő.: „Heidegger’s God and the Lord of History”, The New Scholasticism LVII, 4, 1983, 439. o.

21  Vö. Thomas Sheehan : „Heidegger’s Early Years: Fragments for a Philosophical Biography.” Th. Sheehan 
(szerk.): Heidegger. The Man and the Thinker. Chicago: Precedent, 1981, 4. o.; Hugo Ott: „Der junge Martin 
Heidegger”, id. tanulmány, 323. o. 

22  Ez utóbbi négy szemeszter folyamán filozófiai tárgyú előadások – logika és ismeretelmélet, bevezetés az 
ismeretelméletbe és a metafizikába (előadó: Rickert), valamint filozófiatörténet mellett Heidegger többek 
között a következő tárgyakat hallgatta: analitikus geometria, integrálszámítás, kísérleti fizika, analízis, a dif-
ferenciálegyenletek elmélete, szervetlen kísérleti kémia. Tanulmányai befejezése után, 1913-ban „A számfo-
galom logikai lényege” című munkán dolgozott, melyet habilitációs írásként kívánt benyújtani. Husserl korai 
munkája, a Philosophie der Arithmetik – mint habilitációs kérelméhez csatolt 1915-ös önéletrajzában írta – 
„a matematikát egészén új megvilágításba helyezte” számára (vö. Bernhard Casper: „Martin Heidegger und 
die Theologische Fakultät Freiburg 1909–1923”. R. Bäumer – K. Suso Frank – Hugo Ott [szerk.]: Kirche am 
Oberrhein. Festschrift für Wolfgang Müller. Freiburger Diözesan Archiv 100 [1980], 537. sk. o.; Hugo Ott: „Der 
junge Martin Heidegger”, id. tanulmány, 324. o.). A Heidegger által látogatott órák jegyzékét illetően lásd újab-
ban „Martin Heidegger als Student”, Heidegger-Jahrbuch Bd. 1: Heidegger und die Anfänge seines Denkens. 
szerk. A. Denker, H.-H. Gander, H. Zaborowski, Freiburg/München: Alber, 2004, 15. sk. o.

23  Lásd Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Frankfurt / New York: Campus Verlag, 
1988, 75. o.

24  A katolikus filozófiai katedra sorsáról lásd Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Frank-
furt / New York: Campus Verlag, 1988, 90. skk. o.

25  Lásd Husserl Natorpnak írott 1917. október 8-i levelét, melyben „felekezetileg elkötelezettnek” írta le Heideggert, 
aki a katolikus történész Heinrich Finke védnöksége alatt áll, és akinek a neve a katolikus filozófiai tanszék 
betöltésénél is fölmerült (E. Husserl, Briefwechsel [Husserliana: Dokumente III/1-10.], Bd. V: Die Neukantianer. 
In Verbindung mit E. Schuhmann hg. von K. Schuhmann. Dordrecht / Boston / London: Kluwer, 1994, 131. o.; lásd 
ehhez Thomas Sheehan, „Heidegger’s Early Years: Fragments for a Philosophical Biography”. Heidegger. The 
Man and the Thinker. Szerk. Th. Sheehan. Chicago: Precedent, 1981, 3–19. o.; lásd 7. o.). Habilitációs eljárásá-
hoz mellékelt önéletrajzában Heidegger azt írta, „filozófiai alapmeggyőződéseim megegyeznek az arisztotelé-
szi–skolasztikus filozófia alapmeggyőződéseivel” (Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 
86. o., lásd most GA 16, 38. o.), így joggal lehet azt állítani, hogy „Heidegger még 1915-ben is az arisztotelé-
szi–skolasztikus filozófia hívének vallotta magát” (Johannes Schaber OSB: „Heideggers frühes Bemühen um 
eine »Flüssigmachung der Scholastik« und seine Zuwendung zu Johannes Duns Scotus”, in Heidegger und die 
christliche Tradition. Annäherungen an ein schwieriges Thema, hrsg. Norbert Fischer und Friedrich-Wilhelm 
von Herrmann, Hamburg: Meiner, 2007, 91–127. o., lásd itt 120. o; lásd ugyancsak Alfred Denker: „Heideggers 
Lebens- und Denkweg 1909–1919”, Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 97–122. o., itt 111. o.: „Noha Heidegger egyre 
behatóbban foglalkozott a modern logikával, elsőre hű maradt az arisztotelészi–skolasztikus filozófiához”).
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Aligha mellékes, noha a források késői, lassú és hiányos hozzáférhe tővé válása 
miatt még ma is kevéssé tudott és kiértékelt az a tény, hogy egyetemi évei alatt a fiatal 
teológiahall  gató Heidegger számos írást jelentetett meg, ezek jó részében pedig – főleg 
kezdetben – a keresz tény ség, pontosabban a katolicizmus elkötelezett, időnként har-
cos apo logétá jaként lépett fel. Olyan hitvédő ként – helyenként Abraham a Sankta Clara-
hoz hasonló hitvédő ként, akiről egyébként egyik első írása szól26 –, aki a kor ban éppen 
beinduló újskolasz tika szelle mé ben ostorozza a modern világot és életérzést, szólít fel 
a középkorhoz való visszatérésre, és he lyez kedik szembe a modernizmus, azaz a szub-
jektivizmus, az indi vidu a liz mus, a biologiz mus és a pszichologizmus minden formájá-
val. „Heidegger korai mun káin, melyek részben az anti mo der nista meßkirchi újságban, 
a Heuberger Volksblattban je lentek meg”, olvasható egy a té má ra vonatkozó újabb tanul-
mány ban, „ke resz tülhú zódik a jelenkor szellemi és kulturális hanyat lá sának, az elidege-
nedett és elidege nítő nagyvárosi életnek újra és újra szenvedélyesen meg nyil vánuló 
kritikája.”27 A hitvédelem, az apológia Heideggernek csu  pán a múlt század végé től újra 
megtalált és felfe de zett ifjúkori – még egyetemi hallgató ként megjelent – írásait tel jes-
séggel áthatja. Az egyik ilyen írásban kifejezetten is megfogal mazódik – éspedig a tárgy-
hoz illő apo dik tikus, azaz apologetikusan tü rel metlen hang nemben –: „Valamely alapo-
sabb apologe tikus képzettség sürgető szükség szerű sége felől nem állhat fenn semmi 
kétség”.28 Heidegger ezen írásait az a meggyőződés hatja át, mely szerint csak egy igaz-
ság van: a katoli kus egyház dogmá inak igazsága; az utóbbiak és a tudományos kutatás 
ered ményei között nem állhat fenn konfliktus; elvileg lehetséges egy a dogmának ellent-
mondó tudományos ered ményt tudo má nyosan cáfolni.29 Heidegger akkori barátja, Ernst 
Laslowski egy 1911-ben Hei deggerhez írott levélben épp azt emeli ki, hogy Heidegger 
megnyilatkozásaiban és munkáiban uralkodó az apologetikus vonás.30 

26  Lásd Heidegger: „Abraham a Sankta Clara (1910)”, in uő.: Denkerfahrungen, hrsg. Hermann Heidgger, Frank-
furt/Main: Klostermann, 1983, 1–3. o. (lásd ugyancsak in GA 13).

27  Holger Zaborowski: „»Herkunft aber bleibt stets Zukunft.« Anmerkungen zur religiösen und theologischen Dimension 
des Denkweges Martin Heideggers bis 1919”, Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 2004, 123–158. o., itt 141. o. Heidegger 
anti-modernista érzülete, írja Zaborowski, találkozik az akkori teológia őskereszténység iránti érdeklődésével (uo., 
142. o.). Ugyanakkor a modernizmus ostorozása nem jár együtt a fiatal Heideggernél az egyház dicsőítésével – fia-
talkori versei éppenséggel válságokat tükröznek –, elutasítja az agnoszticizmus-ateizmus versus triumfáló egyház 
és skolasztika alternatíváját, s a válság pillanataiban egyedül a kegyelemben bízik (uo., 134. o.).

28  Heidegger: „Zur philosophischen Orientierung für Akademiker”, Der Akademiker. Monatsschrift des Katholischen 
Akademiker-Verbandes, III, nr 5 (März 1911) 66–67. o.; lásd most GA 16, 12. o.: „Über die Dringlichkeit einer 
gründlicheren apologetischen Durchbildung herrscht kein Zweifel.” Figyelemre méltó még az, ami a filozófiá-
ról az első mondatban elhangzik: „Die Philosophie, in Wahrheit ein Spiegel des Ewigen [...]”. A filozófia, mely 
valójában „az örökkévaló tükörképe”, Heidegger későbbi gondolkodói útján visszafordíthatatlanul belebonyo-
lódik az idővel való viszonyba.

29  Alfred Denker: „Heideggers Lebens- und Denkweg 1909–1919”, Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 97–122. o., itt 104. 
Lásd részletesebben Heidegger: „Dem Grenzbot-Philosophen die zweite Antwort”, Heuberger Volksblatt, 13, 
Nr. 43, 1911. ápr. 4, 1. o.; újranyomva in Alfred Denker – Elsbeth Büchin: Martin Heidegger und seine Heimat, 
Stuttgart: Klett–Cotta, 2005, 72. o.

30  Lásd Heidegger-Jahhrbuch 1, 2004, 29. o. Behatóan tárgyalja ezt a vonást az apologetika különböző értel-
mezéseinek hátterében Johannes Schaber OSB „Heideggers frühes Bemühen um eine »Flüssigmachung 
der Scholastik« und seine Zuwendung zu Johannes Duns Scotus” című tanulmányában, in Heidegger und die 
christliche Tradition. Annäherungen an ein schwieriges Thema, hrsg. Norbert Fischer und Friedrich-Wilhelm von 
Herrmann, Hamburg: Meiner, 2007, 91–127. o., lásd itt elsősorban az 1. és a 2. pontot: „Der Theologiestudent 
Martin Heidegger und die katholische Apologetik”, 93–101. o. és „Martin Heideggers Philosophie aus dem 
Geist der katholischen Apologetik”, 101–108.o. Lásd még Alfred Denker: „Heideggers Lebens- und Denkweg 
1909–1919”, Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 97–122. o., itt 103. skk. o.; Holger Zaborowski: „»Herkunft aber bleibt 
stets Zukunft.« Anmerkungen zur religiösen und theologischen Dimension des Denkweges Martin Heideggers 
bis 1919”, uo., 123–158. o., itt 139. o. E szellemi beállítottságot lehet „harcos katolicizmusnak”, Heideggert pedig 
„defensor fidei”-nek is nevezni, amint azt Philippe Capelle teszi, aki egyúttal hozzáfűzi: „Heideggernek a kato-
likus ügy melletti militáns föllépését nyilván semmi sem volt képes [akkoriban] fékezni” (lásd Philippe Capelle: 
„»Katolizismus«, »Protestantismus«, »Christentum« und »Religion« im Denken Martin Heideggers”, Heidegger-
Jahrbuch Bd. 1, 346–370. o., itt 349., 350. o.).
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A Der Akademiker c. folyóiratban megje lent ifjú kori írá saiban, melyek a feledés ho má -
lyá ból – mint ezen elsüllyedt kontinens első hirnökei – csupán a nyolcvanas évek végén 
kezdtek napvilágra kerülni, Heidegger kri tikusan említi az indivi dua lizmust – melyet „hamis 
élet nor má nak” nevez –, az úgymond „kor látok nélküli auto nómia gondolatát” [schranken-
loser Autono mismus], továbbá a „fel ma gasz talt személyiségkul tuszt”.31 A modern élet 
jelenségei „deka denciára utal   nak”,32 hang zik egy másik jellemző helyen, a habilitá ciós 
írás záró fejezetében pedig az olvas ható: míg a középkorra a magasba pillantó tekintet 
volt jellemző, addig a jelent egyfajta „síksze rűen kiterjedő” élet felfogás és életvitel jel-
lemzi, mely nek a számára „a növekvő bizonyta lanság és a teljes irány vesztás lehetősé-
gei [...] egyenesen határta lanok”.33 „Mi mo der nek el vesz tettük az érzékünket az egy-
szerű dolgok iránt”, hangzik egy másik kisebb írásban, „vonz minket az, ami bonyolult, 
ami kérdéses; innen a [...] tökéletes érzéketlenség a keresztény világnézet és a kato-
likus hit felemelő egyszerűsége és csendes nagysága iránt”.34

1912-ben a fiatal egyetemista Heidegger recenzálta a neoskolasztika egyik legismer-
tebb filozófiai tankönyvét, Joseph August Gredt Elementa Philosophiae Aristotelico-
Tomis ti cae című művé nek első kötetét,35 ám Arisztotelész-ismeretei jóval korábbra 
nyúlnak vissza. Egyik legelső filozófiai olvasmányként Conrad Gröber konstanzi lel-
kész, az ottani konviktus rektora, később freiburgi érsek 1907-ben adta az akkor 18 
éves ifjú kezébe Franz Brentano Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden 
nach Aristoteles című 1862-es disszertációját. Arisztotelésszel és a létnek Heidegger 
későbbi gondolati útja számára megha tározóvá váló kérdésével a még középiskolás 
diák először Brentano művéből ismerkedett meg. E mű címlapján a következő Ariszto-
telész-idézet állott: „A létező (létére tekintettel) többféle módon nyilvánul meg.”36 Arisz-
totelész maga nem használta ugyan a metafizika k ifejezést, de ilyen címen áthagyomá-
nyo zott művében több helyen beszél egy olyan tudo mány ról (az ún. „első filozófiáról”), 
melynek tárgya a lét mint lét és an nak legáltalánosabb megha tározásai; s az Arisz-
totelészre épülő, elsősorban skolasztikus ha gyo mány ban is eleven maradt a lét ilyen 
értelemben felfogott objektív tudományának, éppenséggel a metafizi ká nak – későb bi 
elneve zéssel az ontológiának vagy általános metafizikának – az eszméje. A filo zó fiá-
ban első lépéseit tevő ifjú számára adott volt tehát a kérdés: ha a lét Arisztotelésznél 
többféle ér te lem ben szerepel, akkor mi a lét egységes, többszörös jelentését átfogó 
egyszerű meghatározása; mit jelent akkor a lét, „melyik a vezető alapjelentés?”37

31  „Per mortem ad vitam (Gedanken über Jörgensens ‚Lebenslüge und Lebenswahrheit’)”; „Rezension: Förster, 
Fr. W., Autorität und Freiheit”, Der Akademiker, II. (1910), Nr. 5. (március), 73., Nr. 7. (május), 109. o. (lásd 
most GA 16, 5., 7. o.)

32  M. Heidegger: „Abraham a Sankta Clara (1910)”, in uő: Aus der Erfahrung des Denkens (GA 13), 3. o.
33  M. Heidegger GA 1, 409. o. Ha 1910-ben „dekadenciáról” esett szó, akkor egy diagnózis a harmincas évek 

második feléből így hangzik: „A mi óránk a hanyatlás [Untergang] kora” (Beiträge zur Philosophie, GA 65, 
397. o.; vö. uo. 118. o.). 

34  M. Heidegger: „Das Kriegs-Triduum in Meßkirch”, Heuberger Volksblatt, 17. Jg., Nr. 6, 1915, január 13., 2. sk. 
o. Lásd most Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 22–25. o., itt 25. o.: „Wir Modernen haben vielfach den Blick für das 
Einfache verloren, uns reizt das Komplizierte, Fragliche; daher [...] die völlige Undisponiertheit für die grandiose 
Einfachheit und stille Größe der christlichen Weltanschauung und des katholischen Glaubens.”

35  M. Heidegger: „Rezension von J. Gredt O. S. B., Elementa Philosophiae Aristotelico-Tomisticae. Vol I. Logica, 
Philosophia Naturalis. Editio. II.”. Der Akademiker, 4, Nr. 5 (März 1912), 76–77. o. Lásd most GA 16, 29. sk. o. 
A kétkötetes tankönyv első kiadása 1899-ben és 1901-ben jelent meg – Heidegger a második kiadás első 
kötetét recenzálta –, s a mű a múlt század hatvanas éveiig további 13 átdolgozott és javított kiadást ért meg. 
Gredt műve a mai napig világszerte a 20. századi „tomista filozófia klasszikus kézikönyvének” számít (Paul 
Wyser: Der Thomismus, Francke, Bern 1951, 28. o.; lásd David Berger: Gredt, Joseph August, in: Biographisch-
Bibiographisches Kirchenlexikon, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 1990-től, Band XXI (2003) 538–540. 
hasáb. Lásd http://www.kirchenlexikon.de/g/gredt_ j_a.shtml).

36  Vö. Martin Heidegger: US 92. o.; Frühe Schriften. GA 1, 56. o.; William J. Richardson S.J.: Heidegger. Through 
Phenomenology to Thought. Preface by Martin Heidegger. The Hague: M. Nijhoff, 31974, XI. o. 

37 Vö. SD 81. o.; Richardson, i. m. XI. o.
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Heidegger gondolati útjának középponti kérdése, a létre vonatkozó kérdés tehát a 
sko lasztikus hagyományból vált Heidegger számára hozzáférhetővé, ám abban, hogy 
Hei degger a filozófiai tradíciót egy ekképpen felfogott metafizika, illetve ontológia értel-
mében fogadta magába, nem kis szerepe volt egy másik döntő hatásnak, mely szintén 
utolsó gimnáziumi évében érte: ekkor olvasta a freiburgi egyetem dogmatikatanárá-
nak, Carl Braignak a Vom Sein. Abriß der Ontologie (1896) c. művét. Braig – a katoli-
kus tanításoknak, mindenekelőtt a pozitivizmussal és az újkori filozófiával szembenálló 
éleselméjű védelme zője, aki elsőnek beszélt Németországban modernizmusról38, s aki-
nek az előadásait egyetemi tanulmányai első két évében Heidegger is látogatta – művé-
nek mottójául egy hosszabb Bonaventura-idézetet választott, melyben többek között ez 
olvasható: „Miként a szem, mely a sokféle különböző szín felé fordul, nem látja a fényt 
[...] úgy szellemünk szeme, midőn a [...] létezők [...] felé fordul, nem veszi észre magát 
a létet [...], noha csupán a lét által jelenik meg minden más számára.”39 Az idézett hely 
előlegzi azt, amit Heidegger később ontológiai differenciának nevez: „a lét és a létező 
közti ama megkülönböztetést, mely megtiltja, hogy a létet egyfajta »legmagasabb léte-
zőként« fogjuk fel, avagy a »létező egészével« cseréljük össze.”40 Braig az ontológiát – 
mint „első filozófiát”, mint „a létre általában vonatkozó tudo mányt” – egyúttal Fundam
entalwissenschaftnak nevézi,41 s akkor a fiatal Heidegger meg erősítve láthatta magát 
abban a vélekedésében, hogy a lét a filozófiának nem csupán elsőd le ges, középponti, 
hanem egyúttal az összes többi diszciplína számára alapvető, fundamentum ként szol-
gáló témája. Braig értekezése – igen általános szempontból – Heideggert az ontoló-
giai problematika irá nyá ba orientálhatta, s egyúttal Heideggernek a létre vonatkozó – 
a bren tanói disszertáció által keltett – lappangó kérdését mindjárt egy meghatározott 
irányba is terel te – olyan irányba, mely egyébként Brentano Arisztotelész-értelmezé-
sének az irányvonalával is egybevágott; abba ti., hogy a létre vonatkozó kérdés annak 
egységes jelentésére irányuló kérdésként kristályosodjon ki.42 Heidegger olyan tanár-

38  Vö. Franco Volpi: Heidegger e Brentano. L’aristotelismo e il problema dell’univocità dell’essere nella formazione 
filosofica del giovane Martin Heidegger, Padova: Cedam, 1976, 69. o. és uő.: „Alle origini della concezione 
heideggeriana dell’essere: Il trattato Vom Sein di Carl Braig”, Rivista Critica di Storia della Filosofia 1980/2, 
183–194. o. Lásd még Richard Schaeffler: Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katholische 
Theologie, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978, 3. sk. o. Braiggal kapcsolatban vö. még John 
D. Caputo: Heidegger and Aquinas. An Essay on Overcoming Metaphysics, New York: Fordham University 
Press, 1982, 45. skk. o.

39  Itinerarium mentis in Deum, v, 4. Lásd C. Braig: Vom Sein. Abriß der Ontologie, Freiburg i. Br.: Herder, 1896, 
V. o. Bonaventúra művét magyarul lásd: A lélek zarándokútja Istenbe, in Barsi Balázs O.F.M. – Várnai Jakab 
O.F.M.: Szent Bonaventúra misztikus művei, Szent István Társulat, Budapest, 1991, 31–72. o. (az idézett rész 
az V. fejezet 4. pontjában található, vö. 59. o.).

40  Schaeffler, Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katholische Theologie, 7. o. Vö. Caputo, 
Heidegger and Aquinas. An Essay on Overcoming Metaphysics, 51. skk. o. 

41  Vö. Braig, Vom Sein. Abriß der Ontologie, 5. sk. o. 
42  Nem pedig – miként azt egy szigorúbb arisztotelianizmus nézőpontjáról Franco Volpi véli – jelentéseinek sokféle-

ségére irányuló kérdésként. Lásd F. Volpi: Heidegger e Aristotele. Padova: Daphne, 1984, 63. o. – Brentano sko-
lasztikus interpretációja – írja korábbi könyvében Volpi – a lét többértelműségének arisztotelészi tételéből indul 
ki ugyan, ám végkicsengésben a lét egyértelmű interpretációjának irányába mutat, amennyiben a négyféle létje-
lentésből a vizsgálódása középpontjában álló kategoriális lét különbségeit „pusztán észbelinek, racionálisnak” 
tartja, noha elismeri, hogy Arisztotelésznél a különbség nem pusztán racionális (Volpi: Heidegger e Brentano, 
i. m. 14. sk. o.): A skolasztikus Arisztotelész-interpretációkban – amennyiben azok a létjelentések arisztotelé-
szi sokféleségét, s ezekből is a középpontban álló kategoriális létet egy alapvető jelentésre, általában a szubsz-
tanciára igyekeznek visszavezetni, illetve egyáltalán egy átfogó létfogalom irányába törekednek – a szigorúbb 
arisztotelianizmus körében mozgó szerzők neoplatonikus befolyást fedeznek fel (így például Aquinói Tamásnak 
Isten summum esse-ként való felfogásában is). „Braig – írja Volpi –, úgy tűnik, megőrzi az ipsum esse elméletét, 
s ez azt a gyanút kelti, hogy a lét jelentéseinek sokféleségét illető arisztotelészi felfogásra nála is ráhelyeződik a 
létfogalom hiposztazálására, s ily módon egyértelművé tételére irányuló – neoplatonikus eredetű – skolasztikus 
tendencia” („Alle origini ...”, id. tanulmány, 191: o.). Pierre Aubenque egyenesen úgy véli, igen erős érvek találhatók 
Arisztotelész műveiben, melyek közvetve vagy közvetlenül a lét mint lét tudományának lehetetlenségét bizonyítják 
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ra akadt Carl Braig sze mé lyé ben, aki a kato likus teológia és a filozófia köl csö nös egy-
másra hatásának ügyét kü lö nös kép pen a szívén viselte.

Braig antimodernista polémiájában Kant és a kantianizmus merő szubjektiviz-
musként jelenik meg; annak a régi prótagoraszi tételnek az újkori filozófia nyelve-
zetébe való átülte tő je ként, mely szerint „az emberi szubjektum [...] a lét mértéke”.43 
A fiatal Heidegger 1912-ben megjelent első szorosabban vett filozófiai tárgyú filo-
zófiai dolgozata is – mely jellemző mó don a realitás problémáját tárgyalja az újko-
ri filozófiában44 – Kantot hasonló értelemben, „a feno me nalizmus klasszikus képvi-
selőjeként” említi.45 Heidegger első filozófia tanulmányai és recenziói kétségkívül az 
arisztotelészi-skolasztikus filozófia nézőpontjából íródtak. „Az arisz tote liánus-sko-
lasztikus filozófia, mely kezdettől fogva realisztikusan gondolkodott, nem fogja szem 
elől téveszteni ezt az új ismeretelméleti irányzatot”, hangzik az írás utolsó mon data, 
a Charles Sentroul Kant-könyvéről írott recenziója pedig sajnálattal állapítja meg, 
hogy „a tu do mányelméleti beállítódás mind a mai napig hiányzik az arisztote lészi-
skolasztikus filo zófiából”, valamint hogy „komolyan tudományos, alapos Kant-stúdi-
umokban katolikus részről egyál talán nem bővelkedünk”.46 Mindazonáltal Heidegger 
szellemi nyitottságára jellemző, hogy a neo skolasz tiká hoz való kapcsolódás nem 

  (Iásd P. Aubenque: Le probléme de l’ętre chez Aristote. Paris: P. U. F. 1972, 207. o.). Heidegger azonban csak 
annyiban kapcsolódik a skolasztikus Arisztotelész-értelmezéshez – amint arra közvetve Volpi is utal (Heidegger 
e Aristotele, 51. o.) –, amennyiben ez utóbbi sugallta volna számára magát a kérdést; saját Arisztotelész-értel-
mezésében s a létproblematika artikulálásában azután számos ponton radikálisan eltávolodik a skolasztikus 
Arisztotelész-értelmezéstől, sőt voltaképpen az egész ontológiai hagyománytól. Mindkettőt az jellemzi ugyan-
is, hogy a lét sokféleségét a kategoriális lét sokféleségére szűkítik, s ezáltal a másik három jelentés fölött vagy 
egyszerűen elsiklanak, vagy különbőző módon a kategoriális létbe olvasztják őket: Kantnál például, amint maga 
Heidegger kritikusan megjegyzi (1. Aristoteles, Metaphysik Θ 1–3. Von Wesen und Wirklichkeit der Kraft, GA 33, 
9. o.), valóság és lehetőség a modalitás kategóriái – s ezzel az ontológiát a kategóriatanra redukálják, illetve a lét-
problematikát a kategóriatan keretében kimerítően vélik tárgyalhatni (a kategóriákon belül pedig a szubsztanciá-
nak adják a vezető szerepet). Volpi úgy véli, hogy a kategoriális létmegkülönböztetés alapvető voltának brentanói 
tézise a századvég és a századelő német filozófiájában termékeny talajra talált; megtalálható így többek között 
Stumpf, Husserl, Meinong, Lask és Nicolai Hartmann filozófiájában (Heidegger e Brentano, 27. sk. o.). „Bizo-
nyosan létezik – írja Heidegger nézeteit explikálva Jean Beaufret – egy »szűk értelemben vett« ontológia, ahogy 
azt Heidegger nevezi, ami épp a kategoriális ontológia. Arisztotelész ontológiája azonban nem redukálható erre” 
(J. Beaufret: Dialogue avec Heidegger. Philosophie grecque. Paris: Editions de minuit, 1973, 116. o.). Lásd ennek 
szemléltetésére Heidegger fent idézett Arisztotelész-interpretációját, amelynek 9. oldalán Heidegger hangsúlyoz-
za például, hogy a dünamisz és energeia értelmében vett létre vonatkozó kérdés nem kategóriakérdés (a „szűk 
értelemmel” kapcsolatban lásd uo. 16. sk. o.). 1926-os előadásában Heidegger kifejezetten is állást foglalt az 
ontológiának kategóriatanra, illetve – ha magukat a kategóriákat az első kategóriára vezetik vissza – szubsztan-
ciatanra, usziológiára történő, elsősorban a skolasztika által végbevitt leszűkítésével szemben. A lét többértel-
műsége, húzza alá erőteljesen, nem pusztán a kategóriák sokféleségére vonatkozik, hanem a másik három jelen-
tésre is (lásd F. Volpi: „Heidegger e la storia del pensiero greco: Figure e problemi del corso del semestre estivo 
1926 sui »Concetti fonda-mentali della filosofia antica«“. Itinerari 1986/1–2, 253. o.; lásd ugyancsak Heidegger 
1931-es előadását, ahol „közönségesnek” nevezi azt a nézetet, mely szerint „Arisztotelész létre vonatkozó taní-
tása »szubsztanciatan« volna” [GA 33, 45. o. Vö. még GA 31, 77. sk. o.]). Manfred Riedel más összefüggésben 
hivatkozik a heideggeri létkérdés genezisének platóni hátterére. A Lét és idő felé vezető úton, írja, Platónnak a 
jóra vonatkozó és Arisztotelésznek a létre vonatkozó kérdése kapcsolódik egybe (M. Riedel: „Zwischen Plato 
und Aristoteles. Heideggers doppelte Exposition der Seinsfrage und der Ansatz von Gadamers hermeneutischer 
Gesprächsdialektik”, Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 1986/3. 10. o.) – A következőkhöz lásd Richard 
Schaeffler: Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katholische Theologie, IX. old.

43  C. Braig: Jesus Christus. Vorträge auf dem Hochschulkurs Freiburg im Breisgau 1908. Freiburg, 1908. Idézi: 
Schaeffler, Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die katholische Theologie, 5. o. 

44  Ha meggondoljuk, írja Claudio Baglietto, hogy a katolikus neveltetés és háttér filozófialag általában egy tág 
értelemben vett realista álláspont felé hajlik, akkor nem csodálható, hogy a fiatal Heidegger ebben az írásban 
a külvilág léte iránt kétséget támasztó filozófiai álláspontok ellen száll síkra, velük szemben igyekszik érveket 
gyűjteni. Ugyanakkor, teszi hozzá Baglietto, Heidegger már kezdettől fogva figyelemre méltó szellemi nyitott-
sággal igyekszik ezt az igényt kielégíteni: nem csupán a neoskolasztika azon áramlataihoz közeledik, ame-
lyek leginkább tartanak kapcsolatot a laikus gondolkodással, de az elsők között igyekszik minél többet asszi-
milálni és felhasználni belőle (Claudio Baglietto: „La formazione del pensiero di M. Heidegger nei suoi scritti 
giovanili”, Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa 26, 1957, 190–221. o., itt 194. o.).

45 GA 1, 9. o.
46 GA 1, 15., 53. o. 
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zárta ki számára a világi irányzatok felé való nyitást, általá nosságban szólva azt a 
törekvést, hogy az utóbbiakból minél többet hasznosítson. 

Különböző vitairataiban Braig a skolasztikus néző pontra jellemző realista talajról éle sen 
bírálja az isten kép zeteknek, a vallási kijelentéseknek, s általában a hitnek – Schleier ma-
che rig vissza nyúló – elantropologizálását, elpszichologizálását –, azt a nézetet, hogy itt 
alap jában véve a szubjek tum élményeiről, megéléséről van szó –; s akkor e polémia csu-
pán annak a vitának – a pszi cho logizmus-vitának – az egyik elágazása, amely a század-
forduló német filo zófiáját – vallási-teológiai intencióktól függetlenül – teljes mértékben 
uralta. Innen tekint ve érthetővé válik, mi l yen motiváció vezethette Heideggert a fenome-
nológiához való kapcso ló dáshoz, közelebbről ahhoz, hogy a fenomenológia megalapí-
tójának, Edmund Husserlnek az első jelentős művében, a Logische Untershcungenben 
kifejtett alapvető pszi chologiz mus-kriti   ká jával, ill. antipszichologizmu sával messzeme-
nően egyetértsen. S mégis: ugyanezekben az években hosszabb írást szentel a val-
láspszichológia terén született újabb kezdeménye zé sek nek is, és meg állapítja, hogy 
a vallás pszichológiai stúdiumok felvirágzása szempontjából fontos előmun kálatokat 
végzett a Kant hoz, Schleier macherhez és Ritschl-hez kapcsolódó modern protes-
táns teológia, mely „a hit megalapozásának egyedüli kiindulópontját a szubjek tív, val-
lási meg élésben látja és a lelki élet ilyen irányú elemzését követeli meg”. Noha az írás 
nem hagy kétséget afelől, hogy szerzője ezt az álláspontot „nem osztja”, hogy pszi-
chikai jelenségek „a vallás általános megalapozása számára nem kielégítőek”, még-
is úgy véli: „a vallás pszicho lógiá nak nem csekély jelentőséget kell tulajdonítanunk, ha 
egyszer figyelembe vesszük, hogy a vallás, mint a legalapvetőbb életerő, melyre vég-
ső fokon a világhoz és az élethez való minden viszonyulás visszanyúlik, a pszichikai 
életet egyedülálló módon határozza meg”.47

Habilitációs írását Heidegger filozófiatörténeti témából írta (Die Kategorien- und 
Bedeutungslehre des Duns Scotus), a történeti téma választása pedig a katolikus tör-
ténész, Hein rich Finke ösztönzésének tulajdonítható, akinek óráit Heidegger még teo-
lógiai stúdiumai alatt látogatta – 1917. okt. 8-i levelében Husserl azt írta Natorpnak, 
„bizonyos, hogy [Heideg ger] felekezetileg elkötelezett, mivel Fincke [sic!] kollégának, 
»katolikus történészünknek« úgy szól ván az oltalma alatt áll”48 –, s akinek mind disszer-
tációjának, mind habilitációs írásának az előszavában köszönetét fejezte ki. Az előb-
biben úgy fogalmazott, hogy Finke „keltette fel a történelem iránt érzéketlen mate-
matikusban a történelem iránti szeretetet és megértést”.49 

47  Heidegger: „Religionspsychologie und Unterbewußtsein”. Der Akademiker, 4, Nr. 5 (März 1912), 66–67. o.; lásd 
most GA 1,. 18–28., o., itt 19. sk., 25. o.

48  E. Husserl, Briefwechsel [Husserliana: Dokumente III/1-10.], Bd. V: Die Neukantianer. In Verbindung mit 
E. Schuhmann hg. von K. Schuhmann. Dordrecht / Boston / London: Kluwer, 1994, 131. o.

49  GA 1, 62. o. Vö. Bernhard Casper: „Martin Heidegger und die Theologische Fakultát Freiburg 1909–1923”. 
R. Bäumer – K. Suso Frank – Hugo Ott [szerk.]: Kirche am Oberrhein. Festschrift für Wolfgang Müller. 
Freiburger Diözesan Archiv 100 [1980], 538. o. ; Thomas Sheehan : „Heidegger’s Early Years: Fragments for 
a Philosophical Biography,” Th. Sheehan (szerk.): Heidegger. The Man and the Thinker. Chicago: Precedent, 
1981, 7. o.; Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie. Frankfurt / New York: Campus Verlag, 
1988, 77. skk. o. Habilitációs eljárásához mellékelt önéletrajzában Heidegger hasonló értelemben, némileg 
hosszabban is megemlékezett Finkéről (ld. Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, 86. 
sk. o., lásd most GA 16, 39. o.: „[…] nicht zuletzt Vorlesungen und Seminarübungen bei Herrn Geheimrat Finke 
hatten zur Folge, daß die bei mir durch die Vorliebe für Mathematik genährte Abneigung gegen die Geschichte 
gründlich zerstört wurde.” – „…nem utolsósorban a Finke titkos tanácsos úrnál tartott előadások és szeminári-
umi gyakorlatok azzal a következménnyel jártak, hogy történelemtől való idegenkedésem, melyet a matema-
tika iránti előszeretet táplált, alapjaiban szertefoszlott”). Heinrich Finke, nemzetközi hírű egyháztörténész és 
középkor-kutató volt, elsősorban a középkori zsinatok kutatója (Hugo Ott, Martin Heidegger, 78. o.; lásd még 
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Finke).
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A történelem iránti érzéknek a fiatal Heideg ger ben való felébredése, az iránta való 
„sze retet és megértés” növekedése – párhuzamosan a protestáns teológia recepció-
jával és utób binak a történetiségre, a vallási tapasztalatra és a hívő megélésre helye-
zett (anti-sko lasz tikus, anti-arisztoteliánus) hangsúlyával50 – alighanem döntő szerepet 
játszott abban, hogy a történelem iránt elvileg érzéketlen arisztote lészi-skolasztikus 
rendszerben Heidegger bizalma (vagy talán úgy is mondhatjuk: hite) alapvetően meg-
ingott – olyannyira, hogy e belátások s az egy idő óta érlelődő két sé gek a felekeze-
ti kötődés feladásához s a teológiával szemben a filozófia melletti elkötelező dés hez 
vezettek. Ennek dokumentuma – bizonyos szempontból drámai dokumentuma – Hei-
degger Engelbert Krebs freiburgi teológushoz írott 1919. jan. 9-i levele, melyben ez 
olvasható:

„Az elmúlt két esz ten dő, melyben fi lo zófiai álláspontom elvi tisz tázásával vol tam elfog-
lal va, s min   den egyéb tudományos fel adatot félre tol tam, olyan ered ményekhez ve  zetett, 
melyek követ keztében egy filozófián kivüli kö tő désben áll va nem tud tam volna meg-
őrizni a meggyőződés és a taní tás sza bad  ságát. – Ismeretelméleti belá tások, melyek 
átnyúltak a tör té ne ti meg is merés területére, pro   blematikussá és elfogadha tat lanná tet-
ték számomra a kato licizmus rendszerét, ám nem a ke resz tény sé get és a metafizikát 
(ez utóbbi/aka/t persze új ér te lem ben).51 [...] Úgy gon do lom, benső elhivatottságom van 
a fi lo zó fiához, s ennek a kuta tás ban és tanításban való betöltése által vélem, a benső 
ember örök rendeltetése szempontjából – és csakis abból – teljesíteni azt, amit erőm 
megenged, s így vélem igazolni létemet és tevé keny sé ge met Isten előtt”.52

50  1917 augusztusában, pár hónappal házasságkötése után felesége születésnapjának elkésett megünneplé-
seként Heidegger privát körben megindító beszédet tartott Schleiermacher Beszédek a vallásról c. munkájá-
ról (Otto Pöggeler: Schritte zu einer hermeneutischen Philosophie. Freiburg/München: Alber, 1993, 14., 389. 
o.; uő.: Heidegger in seiner Zeit, München: Fink, 1999, 250 o.). Schleiermacher számára a vallás a függőség 
érzésében áll, a vallási tapasztalat egyik legfontosabb megalapozó eleme pedig a történeti: a történelem val-
lási, a vallás pedig történeti. Számára a hit annyi, mint rendíthetetlen bizalom, megadás, odaadás, nem pedig 
metafizika, etika vagy morál. Heidegger háború utáni első előadásainak fő témája a tényleges-történeti élet a 
maga mindenkori – akár vallási – konkréciójában. A vallás Heidegger számára egyre inkább vallási (vagy val-
lásos) életként, nem pedig vallási tanként, tanításként, teológiai-filozófiai rendszerként jelenik meg. A tárgyalt 
szerzők között olyan nevek bukkannak fel, mint Szent Pál, Ágoston, Luther, Schleiermacher, Kierkegaard, 
Dilthey. Az olvasott szerzők számára a kereszténység a tényleges-történeti élettel azonos; kérdésük a teo-
lógia filozófiai alapjaira irányul.

51  „[...] – nicht aber das Christentum und die Metaphysik (diese allerdings in einem neuen Sinne)”. Theodore Kisiel 
éles szemmel észrevette, hogy a levél e ponton „kétértelmű” – mint zárójelben fogalmaz: „talán szándékoltan” –, 
amennyiben a „diese” vonatkozhat csupán a „metafizikára”, de egyúttal mind a „metafizikára”, mind a „keresztény-
ségre” is, azaz hogy a „diese” grammatikailag és a kontextus figyelembevételével éppúgy lehet többes szám, mint 
nőnemű egyes szám is: Kisiel maga ezután úgy véli, a „kontextus a többes számot részesíti előnyben” (Theodore 
Kisiel: The Genesis of Heidegger’s Being and Time, Berkeley – Los Angeles – London: University of California 
Press, 1993, 16. sk. o.). A német kutatók eleddig tudomásom szerint nem figyeltek fel erre a problémára, talán mert 
nem kellett fordítási nehézségekkel megbirkózniok. Az idegen nyelvű fordítások közül John D. Caputo, Franco Volpi 
és jómagam szövegeiben eleddig az egyes számú fordítás volt megtalálható (lásd John D. Caputo: „Heidegger’s 
God and the Lord of History”, The New Scholasticism LVII, 4, 1983, 439. o. [„the latter”]; Franco Volpi. Heidegger 
e Aristotele. Padova: Daphne, 1984, 70. o. [„quest’ultima”]; Fehér M. István: Martin Heidegger. Egy XX. szá-
zadi gondolkodó életútja. 2., bővített kiadás. Budapest: Göncöl, 1992, 57. o. [„ez utóbbit”]).

52  Bernhard Casper: „Martin Heidegger und die Theologische Fakultät Freiburg 1909-1923”. Kirche am 
Oberrhein. Festschrift für Wolfgang Müller. Hrsg. R. Bäumer, K. Suso Frank, H. Ott. Freiburger Diözesan 
Archiv 100 (1980), 541. o. Lásd most Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 67. sk. o. (Az első kiemelés F.M.I.): 
„Die vergangenen zwei Jahre, in denen ich mich um eine prinzipielle Klärung meiner philosophischen 
Stellungnahme mühte und jede wissenschaftliche Sonderaufgabe beiseite schob, haben mich zu Resultaten 
geführt, für die ich in einer außerphilosophischen Bindung stehend, nicht die Freiheit der Überzeugung und 
der Lehre gewährleistet haben könnte. – Erkenntnistheoretische Einsichten, übergreifend auf die Theorie 
geschichtlichen Erkennens haben mir das System des Katholizismus problematisch und unannehmbar 
gemacht – nicht aber das Christentum und die Metaphysik (diese allerdings in einem neuen Sinne). [...] Ich 
glaube, den inneren Beruf zur Philosophie zu haben und durch seine Erfüllung in Forschung und Lehre für 
die ewige Bestimmung des inneren Menschen – und nur dafür das in meinen Kräften Stehende zu leisten 
und so mein Dasein und Wirken selbst vor Gott zu rechtfertigen.”

Fehér M. István � Létmegértés és filozófia – hit és teológia

Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd   118Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd   118 2012.02.21.   9:08:462012.02.21.   9:08:46



VILÁGOSSÁG 2010 tél

119

A „kato licizmus rendszere” az adott kontextusban azt az arisz tote li ánus-sko lasztikus 
filozó fiai rendszert jelenti, amely a ka to li ciz mus számára a keresztény hit fogalmi értel-
mezését hi va tott ki fe jezni és közvetíteni. Ez a rend szer egy régi me ta fi zi ka alapján 
épül fel, ezen a metafizikán pedig a neo sko lasz tika értendő, mely ugyan Arisztotelész-
től szárma zik, ám Arisz to tel észt a ke   resz tény dog ma ti ka rendszere felől je len tősen 
átér tel  mezi. A ka to li kus tradícióban a teore ti kus beállítódás uralmával van dolgunk, 
mely a középkori skolasz ti ká ba nyújtja vissza a gyö ke reit.53 Az, hogy a „kato licizmus 
rend szere” Heidegger számára „pro   blema ti kus sá és el fo gad ha tat lanná” vált, ebben a 
fogalmi keretben annyit tesz, hogy az a filozófiai-teológiai fun damentum, melyre a hit 
épül, szemében elavult, s ily módon föl fris sí tés re, megújításra szo rul. Ennek a filozó-
fiai feladatnak az elvégzése teljességgel összhangba hozható a keresz tény hit tel, így 
a filozófia melletti dön tés ebben a kontextusban egyál ta lán nem vonja maga után a 
ke resz ténységtől való eltávo lo dást, sőt bi zonyos értelem ben épp az ellenkezője az igaz. 
„A ke resz ténységgel való számvetés” ugyanis, hangzik később, „sem miképpen sem 
azonos a keresz tényi elleni harccal, éppoly kevéssé, miként a teológia kritikája nem 
azonos a hit kritikájával, melynek értelmezése a teológia feladata volna”.54 A teoló-
gia feladata pedig – Gadamer visszaemlékezései szerint röviddel Marburgba kerülé-
se után egy teológiai előadást kö ve tő esti vitán Heidegger így foglalt állást –, „a teo ló-
gia igazi feladata, melyhez új ból vissza kell találnia, abban áll, hogy megtalálja a szót, 
mely ké pes föl hívni a hitre s meg tar tani benne”.55

A tör  té ne ti meg is merésre vonatkozó utalást kézenfekvő úgy érteni, hogy „a történe-
ti ség lénye gé be, jelentőségébe való bepillantás nem összeegyez tethető az örök és 
időtlen igaz ságok bir toklá sára jogigényt bejelentő neotomista rendszerrel és az egy-
házzal, mint az »örök igaz ságok [ama] tárházával«, amely ről maga Heidegger koráb-
ban beszélt”.56 Hei deg ger szá má ra a ke resz ténység az akkori egyházi ér tel me zés sel 
szem ben most már nem annyira rend szert, mint inkább tör té nel met je lent: Is ten nek 
az emberrel s az embernek Istennel való törté ne tét; oly tör ténelmet, mely törté ne tileg 
értelmezendő. Schleiermachert követve jegyzi fel a fiatal Heideg ger: „Geschichte im 

53  Philippe Capelle: „»Katolizismus«, »Protestantismus«, »Christentum« und »Religion« im Denken Martin 
Heideggers”, Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 346–370. o., itt 356. o.

54  M. Heidegger: „Nietzsches Wort »Gott ist tot«“, in Holzwege, GA 5, 209–267, o., itt 220. o.: „eine 
Auseinandersetzung mit dem Christentum ist keineswegs und unbedingt eine Bekämpfung des Christlichen, 
sowenig wie eine Kritik der Theologie schon eine Kritik des Glaubens ist, dessen Auslegung die Theologie 
sein sollte”.

55  Gadamer GW 3, 197. o. (Kiemelés F.M.I.)
56  H. Zaborowski: „»Herkunft aber bleibt stets Zukunft.« Anmerkungen zur religiösen und theologischen Dimension 

des Denkweges Martin Heideggers bis 1919”, Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 123–158. o., itt 152. o. Lásd ehhez 
GA 16, 7. o. Alfred Denker értelmezése szerint a katolicizmus rendszere azért vált elfogadhatatlanná Heidegger 
számára, mert a modern protestáns teológia tanulmányozása azt a belátást közvetítette számára, hogy a hívő 
Istennel való közvetlen viszonya a lényeges, s hogy emiatt szükséges a visszatérés az őskereszténységhez. 
A szükséglet, „igazolni létemet és tevékenységemet Isten előtt”, maga is mutatja, hogy milyen mértékben állt 
Heidegger a protestantizmusnak, illetve a protestantizmus Isten és ember közti közvetlen viszonyra helyezett 
hangsúlyának a hatása alatt (Alfred Denker: „Heideggers Lebens- und Denkweg 1909–1919”, Heidegger-
Jahrbuch Bd. 1, 97–122. o., itt 121. o.). Amikor Heidegger a „katolicizmus rendszeréről” beszél, írja ugyanitt 
Rainer Thurnher, akkor ezen nem utolsósorban a katolikus dogmatika metafizikával való átitatottsága, ter-
heltsége értendő – éspedig torz, arisztotelészi természetmetafizikával való terheltsége. (Rainer Thurnher: 
„Vorboten der Hermeneutik der Faktizität”, Heidegger-Jahrbuch Bd. 1, 322–345. o., itt 331. o.). Nem vélet-
len, tehetjük hozzá, hogy a metafizika istenfogalmától Heidegger mindig távolságot tartott, s vele később az 
„isteni Istent” állította szembe (lásd ehhez Fehér M. István: „Der göttliche Gott. Hermeneutik, Theologie und 
Philosophie im Denken Heideggers”, Das Spätwerk Heideggers. Ereignis – Sage – Geviert, hrsg. D. Barbarić, 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 2007, 163–190. o.). – A Krebs-levél (valamint a következőkben idézen-
dő Löwith-levél) bővebb értelmezéséhez lásd Fehér M. István: „Karl Rahner szellemi gyökereihez: Heidegger 
és a XX. századi teológia”. Az Ige meghallója. Karl Rahner emlékülés. Szerk. Boros István. Szeged – Buda-
pest: Szegedi Hittudományi Főiskola – Logos Kiadó, 1996. 43–91. o., itt 51. skk.o.
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eigentlichsten Sinne ist der höchste Gegenstand der Religion, mit ihr hebt sie an und 
endigt mit ihr.” („A legvalódibb értelemben vett történelem a vallás legma   gasabb tár gya, 
a vallás vele kezdődik, és vele fejeződik be”).57 A vallási tapasz ta lat egyik legfonto sabb 
megalapozó eleme a tör té ne ti: a tör ténelem val lási, a vallás pedig történeti.58

Hogy a felekezeti kötődéstől való eloldódás és a filozófia melletti döntés mennyire 
nem hagyja maga mögött a teológiai szálakat, jól mutatja egy másik nevezetes levél, 
mely az előbbi után alig két és fél évvel íródott, s mely első pillantásra homlokegyenest 
el lent  mondani látszik az előbb idézettnek, hiszen itt Heidegger éppenséggel ta gad ja, 
hogy filozófus volna. Ebben az 1921. augusz tus 19-én Karl Lö withhez írott levélben 
az ol vas ható, misze rint súlyos tévedés őt, Hei  deggert „bár melyik alkotó és mély filo-
zófushoz mérni”, mivel hogy 

„én egyál  talán nem va gyok filo zófus, s nem is kép ze lem, hogy egyál ta lán csak valami 
ha son lót is műve lek”. „Konkrét lé te zésemből dol go zom, abból, hogy »vagyok«, 
szellemi, ill. egyál   talán tényleges eredetem felől. Ezen faktici tá som nak ré sze – amit 
röviden úgy nevezek –, hogy »keresztény teológus« vagyok”.59

Ha a pro tes táns teológia tanulmányozása azt a belátást közvetítette Heidegger szá-
mára, hogy a hívő Istennel való közvetlen viszonya a lényeges, s általában is a tör -
ténetiségre, a vallási tapasztalatra és a hívő megélésre helyezte a hangsúlyt, akkor 
innen szemlélve ép pen séggel e teológia világlátása és súlyponti fogalmai köszönnek 
itt vissza olyan kifejezé sekben, mint „konkrét lé te zés”, „tény leges eredet”, „faktici tá s” 
(„konkret faktisch”, „ich bin”, „faktische Herkunft”, „Fak ti zi tät”). Érdemes közbevető-
leg megjegyeznünk: hasonló világlátás és nyelvezet, a hívő Istennel való közvetlen 
viszonyára, a vallási ta pasz talatra és a hívő megélésre helyezett hangsúly érhető tet-
ten a Sein und Zeit ama szűkszavú, ám az alapokat érintő döntő elvi megjegyzései-
ben, melyek szerint „a teo  lógia az ember Istenhez viszo nyuló létének eredetibb, a hit 
ér tel  me által előrajzolt és benne megmaradó értelmezésére tö rek  szik”, s „kezdi Luther 
ama be lá tását lassan ismét megérteni, mely szerint dogma ti kai rend  szere egy olyan 
»funda men tumon« nyugszik, mely nem va la mely elsődlegesen hí vő kér de zés ből nőtt 
ki, s melynek fo gal mi sága a teológiai pro ble ma tika számára nem pusztán nem kie lé-
gítő, de egye nesen el fe di és eltor zítja azt”.60 A számunkra lényeges kulcskifejezések 
itt a következők: „az ember Istenhez viszo nyuló léte” (mint ami a teológia középpon-
ti témá ja); e lét „értelmezése” (mint ami a teo lógia feladata); a hagyományos teológia 
(ill. e teológia dogmatikai rendsze ré nek, e rendszer „funda men tumának”) elavultsá-
ga; „hívő kérdezés” (mint ami e rendszer „fun da mentuma” kellene, hogy legyen, mint 

57  GA 60, 322. o. Lásd F.D.E. Schleiermacher: Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern, 
Berlin: Johann Friedrich Unger, 1799, neu hrsg. Rudolf Otto, 4. durchges. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1920, 63. o. Magyarul vö. Schleiermacher: A vallásról. Beszédek a vallást megvető művelt közön-
séghez, ford. Gál Zoltán, Budapest: Osiris, 2000, 56. o. 

58  Theodore Kisiel: The Genesis of Heidegger’s Being and Time, 86., 92. o.
59  „[...] aber dann ist zu sagen, daß ich kein Philosoph bin. Ich bilde mir nicht ein, auch nur etwas Vergleichbares 

zu machen [...] Ich arbeite konkret faktisch aus meinem »ich bin« – aus meiner geistigen überhaupt faktischen 
Herkunft [...] Zu dieser meiner Faktizität gehört – was ich kurz nenne –, daß ich ich »christlicher Theologe« 
bin.” („Drei Briefe Martin Heideggers an Karl Löwith”. Sajtó alá rendezte H. Tietjen. Zur philosophischen 
Aktualität Heideggers. Bd. 2: Im Gespräch der Zeit. Szerk. D. Papenfuss és O. Pöggeler. Frankfurt/Main: 
Klostermann 1990. 28. sk. o.)

60  M. Heidegger SZ 10. o.; lásd LI, 98. o. Az alapvető szemrehányást a Natorp-beszámoló következő helye 
célratörő tömörséggel így fogalmazza meg: „A keresztény teológia s a befolyása alatt álló filozófiai »spe-
kuláció«, továbbá a részben az ezekből az összefüggésekből minduntalan kinövő antropológia a maguk 
sajátos léttartományától idegen, kölcsönvett kategóriák nyelvén beszélnek.” (PIA 263. o. = PIA-R 62. sk. 
o., ill. GA 62, 389. sk. o.; kiemelés az eredetiben.)
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amiből a teológiának ki kellene nőnie, ám a ha gyo má nyos teológia nem ebből nő ki), 
a hagyományos teológia „fo gal mi sága” (mint ami „a teo ló giai pro ble ma tika számára ... 
nem kie lé gítő, ... el fe di és eltor zítja azt”, mivel nem „a hit ér tel  me által előrajzolt”, s nem 
segíti a „benne [való] megmaradást”, holott – amint azt Gadamer visszaemlékezései 
nyomán idéztük – „a teo ló gia igazi feladata, melyhez új ból vissza kell találnia, abban 
áll, hogy megtalálja a szót, mely ké pes föl hívni a hitre s meg tar tani benne”61).

Visszatérve a Löwith-levél értelmezésére, a sajátosan kurzivált „teológus”-kifejezést 
úgy lehet érteni, hogy Heideg ger egy részről továbbra is ke resz tény nek tartja magát – ez 
messzemenően összefér a Krebs-levél fő állításával –, ám másrészt nem egy szerűen 
csak teo ló gusnak, hanem teológusnak vallja magát, azaz valaki olyan nak, aki a teo-
lógia logoszát ku tat ja valamely radi ká lis tudomá nyos ság normái szerint: olyan tu do-
má nyos ság normái sze rint, amely meg ha lad ja a hagyo má nyo san tudo mány el méleti, 
azaz fi lo  zó fiai vizs gá ló dás szigo rát.62 Mármost a meg felelő szó, a helyes beszéd, azaz 
logosz keresése Heidegger gon do lati útjának egyik alapvető ösztönzője – mind teológi-
ai, mind filozófiai értelemben. A teológia alapvető feladat- és problémakörét Heidegger 
– mint Gadamer visszaemlékezéseiből tud juk63– kezdettől fogva a helyes szó, a meg-
felelő szó keresésében és megtalálásában, a teoló gia nyelviségében vélte rögzíteni. 
A hitnek megfelelő nyelv és fogalmiság kérdése Hei degger gondolkodói útja során azu-
tán átöröklődik, és a filozófia és annak nyelve, a lét és nyelv közötti viszony kérdésé-
vé válik, e kérdés formájában él tovább, mely a későbbiekben vörös fonálként húzó-
dik ke resz tül Heidegger egész gondolkodói útján és alap vetően meghatározza azt. 64 
(Korántsem mellékes, ezért érdemes közbevetőleg megjegyeznünk, hogy Heidegger a 
„hermeneutikával” is teológiai stúdiumai során is mer kedett meg és hozzá való kapcso-
lódása mögött későbbi visszapillantása szerint ugyancsak a lét és nyelv közti viszony 
problémája húzodott meg.65) A hit és a neki megfelelő fogalmiság egyfelől, illetve a 
lét és annak nyelve más fe lől ugyanakkor radi ká lisan megkülönböztetendő egymástól 
(közös viszont a nehézség s közös az eredmény: Heidegger szem pontjából a meg fe-

61  Gadamer GW 3, 197. o. (Kiemelés F.M.I., lásd fentebb az 55. jegyzetet.)
62  Theodore Kisiel: „War der frühe Heidegger tatsächlich ein »christlicher Theologe«?”. Philosophie und Poesie. 

Otto Pöggeler zum 60. Geburtstag. Hrsg. A. Gethmann-Siefert. Stuttgart – Bad Cannstatt: Frommann-
Holzboog, 1988, Bd. 2, 59–75. o., itt 60. o.

63  Gadamer GW 3, 197., 199. o.; vö. GW 10, 72. o.
64  Heidegger visszapillantva több alkalommal is úgy jellemezte ifjúkori útkeresését, mely azután gondolati útjá-

nak középponti ösztönzőjévé vált, mint amelyben két kérdés fonódott szorosan össze: a létkérdés és a nyelv-
re vonatkozó kérdés. Ez az önmaga számára is hosszú ideig rejtve maradt összefüggés bizonyos nyíltsággal 
először habilitációs írása címében jelent meg: Die Kategorien- und Bedeutungslehre des Duns Scotus – a lét-
kérdés a kategóriatan formájában és a nyelvre vonatkozó kérdés a jelentéselmélet formájában (GA 1, 55. o.; 
US 91. sk. o.; GA 66, 411. sk. o.). Emlékeztessünk még arra, hogy fő műve, a Lét és idő félbeszakadásának 
okát Heidegger visszapillantva ugyancsak a lét és nyelv viszonyában fönnálló nehézségekben állapította meg. 
A tervezett mű I/3. részében, melyben a létre vonatkozó kérdésnek révbe kellett volna jutnia, fordulatnak kel-
lett volna beállnia, ám a gondolkodás ezt a fordulatot a metafizika nyelvének segítségével nem tudta végbe-
vinni (Brief über den „Humanismus”, GA 9, 313–364. o., itt 328. o.: A kérdéses „szakasz azért nem jelent meg, 
mivel a gondolkodás e fordulat megfelelő mondásában kudarcot vallott, s így a metafizika nyelvének segítsé-
gével nem boldogult.” („[...] bei der Veröffentlichung von »Sein und Zeit« [wurde] der dritte Abschnitt des ersten 
Teiles, »Zeit und Sein« zurückgehalten,weil das Denken im zureichenden Sagen dieser Kehre versagte und 
mit Hilfe der Sprache der Metaphysik nicht durchkam.”)

65  Lásd US 96. o. (= GA 12, 96. o.): „Der Titel »Hermeneutik« war mir aus meinem Theologiestudium her geläufig. 
Damals wurde ich besonders von der Frage des Verhältnisses zwischen dem Wort der Heiligen Schrift und 
dem theologisch-spekulativen Denken umgetrieben. Es war, wenn Sie wollen, dasselbe Verhaltnis, nämlich 
zwischen Sprache und Sein, nur verhüllt und mir unzugänglich, so daß ich auf vielen Um- und Abwegen 
vergeblich nach einem Leitfaden suchte.” – „A »hermeneutika« szó teológiai tanulmányaimból volt ismert a 
számomra. Akkoriban különösképpen a Szentírás szava és a teológiai-spekulatív gondolkodás közti viszony 
foglalkoztatott. Ez, ha akarja, ugyanaz a viszony volt, tudnillik a nyelv és lét közti viszony, legföljebb rejtve és 
hozzáférhetetlenül, úgyhogy sok kerülő úton és tévúton hiábavalóan kerestem vezérfonalat”.
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lelő nyelv megtalálásában mind a teo lógia, mind a filozófia egyképpen kudarcot vall). 
Így egy filo zó fustól korántsem megszo kott és elvárható módon a teológiát többek között 
épp óvni igyeke zett attól, hogy időről időre ref lektálatlanul át vegyen valamely önmagát 
túlélt filozófiai fogal miságot. A filozó fiai és a teo lógiai tradíció alapvető heideggeri kriti-
kája egy tőről fakad, s a következő képpen összegez hető: mind a filo zó  fia, mind a teo-
lógia a teoretikus beállítottságnak az eleven élet, illetve az eleven hit szem  pont jából 
származékos, ám (de azt is mondhatnánk: így) hozzá képest minden képpen inadek-
vát fogalmiságában mozog. Mindkettő e beállított ság nyelvét beszéli, s a való életet, 
miként az eleven hitet, ilyenformán egyképpen elvéti. 

Felekezeti kötöttségből való kilépését, teológusból filozófussá válását a Krebshez 
írott levélben Heidegger val lá  si horizontban és nyelven: „Isten előtt” igyekszik igazolni; 
a teológusból lett filozófus azon ban – miközben hagyományos értelemben nem tart-
ja magát filozófusnak – továbbra is teoló gus ként érti magát. Olyan teológusként, aki, 
mint teológus, a teológia logoszára kérdezve ilyen  formán egyszersmind filozófus is. 
Olyan filozófus, akinek „fakticitásához”, „tényleges eredetéhez” („Faktizität”, „faktische 
Herkunft”) kitéphetetlenül hozzátartozik teológusi múltja. 

Ezt a következtetést mármost nem csupán mi vonhatjuk le vagy következtethetjük 
ki a fentiekből. Maga Heidegger fogja több mint három évtized távlatából az ötvenes 
években meg fogalmazni, éspedig olyan formában, amely különösen a Löwith nek írott 
levél hangvéte lével s a belőle adódó következtetésekkel messzemenően egybecseng: 
„Ezen teoló gi a i múlt, eredet nélkül soha  sem léptem volna a gondolkodás [értsd: a filo-
zófiai gondolkodás] útjá ra”, mondja visszatekintve („Ohne diese theolo gi sche Herkunft 
wäre ich nie auf den Weg des Denkens gelangt”66). A múlt azonban mindig egy  út tal 
jövő is marad („Herkunft aber bleibt stets Zukunft”), teszi hoz zá, s e kiegé szí tés jelen 
összefüggésben úgy érthető, hogy nem olyan múltról van szó, ame lyet maga mögött 
hagyott, s amely a maga elmúlt voltában áll ott egyszer s mindenkorra gondol ko dói 
útja elején, kezdetén – mint vala mi fajta meghaladott előzmény, melyet filo zó fus sá vál-
va azután vég  leg maga mögé utasított –, hanem olyan múltról, amely még mindig nem 
múlt el, soha nem múlt el, egész gondolkodói útját végig kíséri, jelen van és hat.

III. PÁRHUZAMOK ÉS ÁTFEDÉSEK FILOZÓFIA ÉS TEOLÓGIA
HEIDEGGERI MEGHATÁROZÁSÁBAN 

Heidegger útja a teológiától vezetett a filozófia felé, mondottuk, s az előbbi részben en nek 
az útnak némely állomását próbáltuk bejárni és vázlatosan áttekinteni. Heidegger teoló-
gusból vált filozófussá, olyképpen, hogy e teológiai múlt – saját önértelmezése szerint 
is – sohasem múlt el, sőt maradandóan meghatározta filozófusi pályáját. Ennek a fejlő-
désnek két jellegzetes mozzanatát próbálom a következőkben némileg kinagyítani, illet-
ve közelebbről szemügyre venni. Az első a teológiától való elszakadásra s a filozófiába 
való átlépésre vonatkozik; arra, hogy miközben végbeviszi, hogyan érti (miképp érzéke-
li) magát ez a gondolati átorientálódás, más szóval, milyen fogalmakkal ad önmagának 
számot róla. A második azt vizsgálja, hogy miután végbement, hogyan tekint az immár 
újonnan létrejött fogalmi horizonton belül filo zó fia és teológia önmeghatározására, s hogy 

66  M. Heidegger US 96. o. (Lásd még GA 66, 415. o., ahol ugyancsak elhangzik a „Herkunft” kifejezés [idézve 
alább a 67. jegyzetben]). Nem mellékes, hogy e kijelentés közvetlen közelségében hangzik el az a másik fon-
tos állítás is, mely szerint a hermeneutika gondolkodói útja szempontjából éppannyira középponti fogalma 
ugyancsak teológiai stúdiumaiból vált ismertté a számára. Lásd az előző lábjegyzet idézetét.
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a kettő között megállapított közös struktúramozza na tok fényében milyen módon él tovább 
– legalábbis egy fontos vonatkozásban – a filozó fiába átemelt teológusi múlt.

III. 1. A TEOLÓGIÁTÓL TÁVOLÓDÓ FILOZÓFIA ÖNÉRTELMEZÉSE 
TEOLÓGIAI SZEMMEL: „ELVI ATEIZMUS” MINT A TEOLÓGIÁTÓL 
ELVÁLÓ FILOZÓFIA TEOLÓGIAI ÖNMEGHATÁROZÁSA  

Akárhogy tekintjük is: a teológiából a filozófiába átlépni – ha ez az átlépés komoly, 
felelősség teljes és végleges – mégiscsak annyi, mint a teológiával bizo nyos értelem-
ben szakítani, a fele ke  zeti kötődéstől eloldódni. Egy a harmincas évek második feléből 
származó önéletrajzi vissza pillantás során ez kifejezetten is megfogal ma  zódik: „egész 
eddigi utamon”, írja Hei degger, „a ke reszténységgel való csöndes-hallgatag szembe-
nézés kí sért; olyan szem  be né zés, mely […] a leg sa já tabb eredetnek [Herkunft] […] 
a megőr zése – s tőle való fájdalmas eloldó dás is egy ben. Csak aki ennyire gyökeret 
eresztett egy való ban megélt ka to li kus világban, csak az gyaníthat valamit is azokról a 
szükségsze rűségek ről, melyek gon dol ko dói kérdezésem ed digi útján talaj alatt meg-
húzódó földlökések gyanánt előre vittek. A mar bur gi időszak hozzátette ehhez még 
a protestáns kereszténység közelebbi tapasz talatát – mind  ez azonban olyan valami 
volt, amit alapjaiból kiindulva meg kell ugyan haladni, szét törni azonban nem szabad”.67 
A számunkra jelen szempontból döntő fogalompárok itt a megőrzés/eloldódás, illetve 
a meghala dás/ szét  törés [Wahrung/Ablösung, überwunden/zer stört]. Az értelmezés 
számára iránymutató lehet az, amit Heidegger a „Fenomenológia és te o lógia” című írás 
egy helyén így fogalmaz meg: „Über win den besagt nicht abstoßen, son dern in neue 
Ver fü gung nehmen” („Meghaladni nem annyi, mint eltaszítani, hanem újfajta módon 
rendelkezésbe venni”).68 A disz kusszió tár gya ebben az alap ve tő írásban a hit mint 
újjászületés, illetve a hitelőttes, ke resz tényelőttes egzisztencia viszonya a hívővé vált 
egzisztenciához. A fő állítás pedig az, hogy a hit mint újjászületés nem szünteti meg, 
nem törli el, nem teszi meg nem történtté az első születést, ill. az újjá születés előtti (hit-
előt tes, hitetlen, keresztény előttes) egzisztenciát, hanem meg vál toztatja – alkalmasint 
alap ve tő en megváltoztatja – a hozzá való viszonyát: éppenséggel „új rendelkezésbe 
veszi”, azaz új módon viszonyul hozzá, új módon emeli be a hívővé vált egzisztenciá-
ba. Esetünkben ez azt jelenti, hogy saját teológiai múltja Heidegger számára, miután 
filozófussá vált, nem szűnt meg, hanem más viszonyba, „új rendelkezésbe” került. 69

67  GA 66, 415. o.: „Und wer wollte verkennen, daß auf diesem ganzen bisherigen Weg verschwiegen die 
Auseinandersetzung mit dem Christentum mitging – eine Auseinandersetzung, die kein aufgegriffenes 
»Problem« war und ist, sondern Wahrung der eigensten Herkunft – des Elternhauses, der Heimat und der 
Jugend – und schmerzliche Ablösung davon in einem. Nur wer so verwurzelt war in einer wirklichen gelebten 
katholischen Welt, mag etwas von den Notwendigkeiten ahnen, die auf dem bisherigen Weg meines Fragens 
wie unterirdische Erdstöße wirkten. Die Marburger Zeit brachte dazu noch die nähere Erfahrung eines 
protestantischen Christentums – alles aber schon als Jenes, was von Grund aus überwunden, nicht aber 
zerstört werden muß.” (Az első kiemelés F.M.I.)

68  GA 9, 63. o.
69  Érdemes e kijelentés teljesebb kontextusát idéznünk: „Glaube ist Wiedergeburt. [...] liegt doch im christlichen 

Geschehen als Widergeburt, daß darin die vorgläubige, d.i. ungläubige Existenz des Daseins aufgehoben ist. 
Aufgehoben heißt nicht beseitigt, sondern in die neue Schöpfung hinaufgehoben, in ihr erhaltan und verwahrt. 
Im Glauben ist zwar existenziell-ontisch die vorchristliche Existenz überwunden. Diese zum Glauben als 
Wiedergeburt gehörige existenzielle Überwindung der vorchristlichen Existenz besagt aber gerade, daß in der 
gläubigen Existenz das überwundene Dasein existenzial-ontologisch mitbeschlossen liegt. Überwinden besagt 
nicht abstoßen, sondern in neue Verfügung nehmen”. = „A hit újjászületés [...] a keresztény[nyé válás] történé-
sében rejlik, hogy benne az ittlét hitelőttes, azaz hitetlen egzisztenciája megszűnik. A megszűnés nem félrete-
vést jelent [Heidegger kihasználja a német „aufheben” szó Hegel által ismert és nagy mértékben kiaknázott ket-
tős jelentésdimenzióját: „megszűnik”– „megőrződik”, miközben az alapjelentés a „megszűnés”; a továbbiakban 

Mestertanulmányok

Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd   123Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd   123 2012.02.21.   9:08:492012.02.21.   9:08:49



124

A teológiából a filozófiába átlépni, mondottuk, mégiscsak annyi, mint a teoló giával 
bizo nyos értelemben szakítani, a felekezeti kötődéstől eloldódni. Teológiailag tekintve, 
a teológia felől tekintve ez viszont annyit tesz, mint Istennek egy bizonyos értelemben 
búcsút mondani, s a (filozófiai) gondol ko dást metodikailag valamely istennélküliség, elvi 
ateiz mus mellett elkötelezni, arra áthangolni. E belátás mármost nem is hiányzik a fia-
tal Hei deggernél: a lelkiisme re tes szakítás, mondhatni – ha valóban felelős, lelkiisme-
retes –, visszatekint arra, amivel szakított, s ön magát nem utolsósorban reá vonatkoz-
tat va – visszavonatkoztatva, visszapil lant va – ha tározza meg, önértelmezését jelentős 
ponto kon annak a fogalmiságával, annak fogalmi teré ben ala kít ja ki, amitől elszakadt 
vagy eloldódott. Ezzel magyarázható az az első pillan tás ra meglepő, sőt megdöb-
bentő tény, hogy egy a teológiából érkező és teológiai múltját megőrző gon dolkodó 
ki hí vó módon a fi lo zófia „ateizmusáról” beszél;70 továbbá az az alighanem ugyan csak 
meghökken tő állítás, mely szerint ezt az „ateiz mus ra” való hivatkozást – nem annak 
cáfolata ként, sokkal inkább fordítva – annak alátá masz  tásaként kell érte nünk, milyen 
szoros kap cso lat mutatkozik filozófia és a teológia között Hei deg ger gondolko dásá-
ban, miután filozó fus sá vált – miközben persze egy teológiai múltját megőrizni kívánó 
filozó fustól magától értetődő ter mé szetességgel inkább azt várnánk el, hogy Istenre 
a filozó fiá ban is valamiképpen tekin tet tel lesz, vagy ha nem, akkor legalábbis „semle-
ges” marad, s e téma fölött mondjuk hallgatás sal siklik el; azt azonban már a legkevés-
bé sem, hogy a filozófia „ateizmusa” mellett emeljen szót. Mármost ez az „ate iz  mus”, 
amint Heideg ger hangsúlyozza, „elvi”71 ugyan – azaz nem tartalmi: nem isten ta ga dó, 
nem Isten nem-létét kívánja állítani (ezt Heidegger később majd a humaniz  mus-le vél-
ben más formában újfent megerősíti72) –, mégis „a-teizmus”, azaz isten-telen, ponto-
sab ban: Istent nélkülöző. 

A filozófiai (hermeneu tikai) kérdezés ra dikális nyitott sá gának a hit által való vélel me-
zett vé gig  vi he tet len sége lehet az egyik fő oka annak, ami ért Hei deg ger a fia talkori elő-
adásokon azt állítja: a filo zó fiának lényegi leg, elvileg (ám semmi esetre sem tartalmilag) 
ate istának kell lennie. A fi lo zófia ate iz musának állítá sa mögött az rejlik, hogy a hagyo-
mányos vallási be ál lí tott  ságot Hei deg ger kép te lennek tartja (vagy még inkább – ami fel-
tehetőleg ennek alapjául szol gál –: kép te lennek ta pasztalja) arra, hogy a filozó fiai kérde-
zés nyi tott sá gát és radi kalitását véghez vigye, s ezért kell azután sze rin te a filo zófiának 
„ateistának” lennie.73 Az „ateizmus” e (her me neu tikai jellegű) fi  lozófiai követel mény: a nyi-

     lehetetlen a magyarban visszaadni az „aufgehoben”, „hinaufgehoben” hangalakok hasonlóságát – F.M.I.], 
hanem az új teremtésbe való felemelést, benne való megtartást és megőrzést. A hitben a keresztényelőttes 
egzisztencia egzisztentív-ontikus módon ugyan meghaladásra kerül. A keresztényelőttes egzisztenciának ez 
a hithez mint újjászületéshez tartozó egzisztentív meghaladása azonban éppen azt jelenti, hogy a hívő egzisz-
tenciában a meghaladott ittlét egzisztenciál-ontológiailag együttesen benne rejlik. Meghaladni nem annyi, mint 
eltaszítani” (GA 9, 63. o.).

70  GA 61, 196–199. o.; PIA 246. o. (= PIA-R 27. sk. o., ill. GA 62, 363. o.)
71  „Prinzipieller Atheismus” (GA 61, 196. o.). 
72  Vö. GA 9, 352. o.: „Theistisch kann es [das Denken] so wenig sein wie atheistisch”. – „[A gondolkodás] épp-

oly kevéssé lehet teista, mint ateista”.
73  A tízes-húszas évek fordulóján, amikor a filozófia önmegértésének részeként az elvi ateizmus követelménye 

fölmerül gondolkodásában, Heidegger álláspontja még ingadozik aközött, pontosan mi is az, ami a filozófi-
ai kérdezés radikalitását nem képes végigvinni: a vallás mint olyan avagy csupán egyfajta vallási beállított-
ság. Jól mutatja ezt az első marburgi előadás egyik bevezető megjegyzése: „A kérdezéstől való gyávaság 
gyakorta vallásosság mögé rejtőzik. Az önmaga elé állított végső kérdezés ezen vallásosság számára vak-
merőségként jelenik meg”. (GA 17, 2. o: „[Die] Feigheit vor dem Fragen verbrämt sich oft mit Religiosität. 
Letztliches, vor sich selbst gestelltes Fragen erscheint dieser Religiosität als Vermessenheit”. [Kiemelés 
tőlem – F.M.I.]) Az ingadozás mögött vélhetően egy – nem pusztán filozófiai, hanem egyúttal – vallási meg-
újhodásba vetett reménység húzódik meg: ennek elmaradása hatására a harmincas évekre Heidegger állás-
pontja a vallási, illetve a keresztény beállítottsággal szemben egyértelműen negatívvá válik; ezzel párhu-
zamosan viszont – egyfajta ellenmozgás gyanánt – saját filozófiája telítődik vallási-teológiai motívumokkal.

Fehér M. István � Létmegértés és filozófia – hit és teológia

Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd   124Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd   124 2012.02.21.   9:08:492012.02.21.   9:08:49



VILÁGOSSÁG 2010 tél

125

tottság fel tétlen ér vé nye sítének szük sé gességét jelenti, nem pedig vala mi lyen tar tal mi állí-
tást Isten lé téről vagy nem létéről, ilyen vagy olyan miben lé  té ről, illetve egy ilyen jellegű 
(mellette vagy vele szemben tör té  nő) elkö te le ző dést. Ez a fajta ateiz mus nem más, mint 
a kér de zés nek az alapvetően her me neu ti kai beál lított ságból fakadó nyi tott sága, nyitot-
tan tartása véges-végig, ele  jétől a végéig.74 Negatíve megfogalmazva: annak elutasítá-
sa, hogy felmentést keressünk s kapjunk a gondolkodásra való restségre vagy lustaság-
ra oly módon, hogy ahol a gondolkodás nehézségekbe ütközik, s nem jut tovább, ott nagy 
gyorsan meg is adja (s ezzel fel is adja) magát, úgy gondolva, hogy Istenre mint egyfaj-
ta jolly-jokerre mindenkor lehet hivatkozni, hogy ez a hivatkozás majd csak segíteni fog 
rajtunk, s átvág minden gordiuszi csomót.

A teológiából a filozófiába átlépő gondolkodó ez utóbbit az átlépéssel párhuzamo-
san, ill. a közvetlenül rákövetkező években a tényleges emberi élet, a tényleges embe-
ri életta pasz ta lat, a „fakticitás hermeneutikája ként” határozza meg. A helyzetet, mely-
ben a filozófia meg szü letik, Heidegger 1921/22-ben így írta le: 

„a szituáció nem a menekvést nyújtó part, hanem az ugrás a sod ródó csónakba, ahol 
is azután arról van szó, hogy kézbe kap juk a vitorlakötelet, és megnézzük, milyen 
irányból fúj a szél. Éppen a nehézségeket kell látni, ez a megvilágosodás nyitja pedig 
rá min denek előtt a horizontot a tényleges életre. Csak is azáltal, hogy az ilyképpen 
strukturált döntést elsa já títom, ma gamévá teszem, csakis azáltal, hogy ez így van, 
hogy én benne és belőle nyerem el látásomat – csakis ezáltal rejlik benne a filozofálás 
megérlelő dé sé nek alapmotivációja. [...] Az abszolút kérdésességbe bele ta szítva, 
úgy, hogy az abszolút kér dé ses séget látva magunkévá tesszük: ez jelenti azt, hogy 
a filozófiát valójában megragadtuk. A szilárd talaj [...] a kérdésesség megragadásban 
[...] rejlik”.75

 Ha a hagyományos vallási attitűd nem képes is a filozófiai kérdezés eredendő nyitottságát és radikalitását meg-
valósítani, ezen utóbbi beállítódás viszont képes – fordítva – a helyesen értett vallási attitűd igényeinek ele-
get tenni; így írhatja Heidegger a harmincas években azt, hogy „a kérdezők”, tudniillik a gondolkodók, egyút-
tal „az igazi hívők” („die eigentlich Glaubenden” [GA 65, 12. o.; vö. még uo. 369. o., továbbá GA 26, 211. o.; GA 
54, 248. o.]), míg a hagyományos-vulgáris hívő nem képes igazán kérdező lenni; továbbá azt, hogy a kérde-
zés (hermeneutikai jellegű filozófiájának magva, legmagasabb fokú tevékenysége), voltaképpen annyi, mint 
„a gondolkodás jámborsága/vallásossága” („das Fragen ist die Frömmigkeit des Denkens”; M. Heidegger VA 
44. o. lásd ehhez Heidegger későbbi önértelmezését: US 175. sk .o.). A kérdéskört részletesebben tárgyal-
tam „Heidegger’s Understanding of the Atheism of Philosophy: Philosophy, Theology, and Religion in his Early 
Lecture Courses up to Being and Time” c. tanulmányomban (lásd American Catholic Philosophical Quarterly 
LXIX, no. 2, Spring 1995, 189–228. o.).

74  Ez persze korántsem megszokott, bevett, könnyű dolog, amint annak Heidegger alkalmanként nagyon is 
tudatában van: maga az ilyeténképpen – hermeneutikailag – értelmezett kérdés, kérdezés, s az arra épü-
lő, aköré szerveződő filozófia – a dolgok jelenlegi (meglehetősen siralmas) állapotát tekintve – valami szo-
katlan, rendkívüli, jobban mondva: rend-kívüli. Olyan valami, ami megbontja a rendet. Lásd EM 10. o.: 
„Philosophieren ist Fragen nach dem Außer-ordentlichen. Weil jedoch [...] dieses Fragen einen Rückstoß 
auf sich selbst erwirkt, ist nicht nur das, wonach gefragt wird, außerordentlich, sondern das Fragen selbst. 
[...] Das Fragen selbst ist außer der Ordnung.” – „Filozofálni annyi, mint a rend-kívülire kérdezni. Mivel azon-
ban [...] ez a kérdezés önmagára való visszalökést eredményez, így nem pusztán az rend-kívüli, amire a 
kérdés kérdez, hanem maga a kérdezés is.. Maga a kérdezés kívül van a renden.”

75  GA 61, 37. o.: „[Die] Situation ist nicht die rettende Küste sondern der Sprung ins treibende Boot, und es hängt 
nur daran, das Tau für die Segel in die Hand zu bekommen und nach dem Wind zu sehen. Man muß gerade die 
Schwierigkeiten sehen; diese Erhellung erschließt erst den eigentlichen Horizont auf faktisches Leben. Nur darin, 
daß ich mir dieses so strukturierte Haben der Entscheidung aneigne, daß es so ist, daß ich gerade in ihm und 
aus ihm sehend werde, liegt in ihr die Grundmotivation der Zeitigung des Philosophierens. - [...] In die absolute 
Fragwürdigkeit hineingestoßen und sie sehend haben, das heißt Philosophie eigentlich ergreifen. Der feste Boden 
[...] liegt im Ergreifen der Fragwürdigkeit, d. h. in der radikalen Zeitigung des Fragens”. Vö. még GA 63, 17. o.: 
„A kérdésességben és csakis benne ragadható meg az az egyetlen állás-pont, amelyben és amelynek a számá-
ra lehetséges lehetne olyan valami, mint: »szilárdan« véget vetni [...]”. = „In der Fraglichkeit und in ihr allein ist die 
Standnahme ergriffen, in der und für die es so etwas gegeben könnte wie: ein Ende »fest« machen [...]”.
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Hasonlóképpen radikális és egyértelmű egy ugyanezeken a lapokon található másik 
meghatározás: 

„A filozófia valódi funda men tuma a kérdé sesség radikális egzisztenciális megragadása 
s kiér le lő dé se; önmagunkat s életünket [...] kérdésessé tenni annyi, mint alapjaiban 
lehető    vé tenni min  den fajta megvilágosodást, s egyúttal a legradikálisabb meg vi lá go-
so dást. Az ilye tén képpen értett szkep ticizmus a filozófia kezdete, s mint igazi kezdete, 
egyúttal vége is”.76

Közelebbről szemügyre véve, ennek az önmaga talpára állított / önmaga talpára álló 
életnek a maga eloldó dá sá ban, önmagának való átadott ságában s ezen átadottság 
átvételében – születési helyére vissza  pillantva – a-teistaként kell is magát tapasz-
talnia és értenie. Mindent kérdésessé tenni annyi, mint mindentől eloldódni, min dent 
függővé tenni: erre pedig a hívő – mint hívő és mind  addig, amíg hívő – értelemsze-
rűen nem képes.77 A filozófiának ilyenfajta szkep ti ciz mus ként, a kérdésesség vég-
ső radika lizálásába helyezett hermeneutikai szkepszisként való előzetes megérté-
se vallásilag úgy fogható fel, mint Isten kezének elengedése, vagyis a-teiz mus: Sőt 
– olvasható az úgynevezett Natorp-beszámoló egyik sokatmondó lábjegy  ze tében
– ez a fajta filozófia vallási terminusokban valójában annyi, mint kézemelés Istenre.
E megha táro zás pedig, hangzik a kiegészítés – nem csupán akkor, de – kiváltkép-

76  GA 61, 35. o.: „Das eigentliche Fundament der Philosophie ist das radikale existenzielle Ergreifen und die 
Zeitigung der Fraglichkeit; sich und das Leben und die entscheidenden Vollzüge in die Fraglichkeit stellen ist 
der Grundergriff aller und der radikalsten Erhellung. Der so verstandene Skeptizismus ist Anfang, und er ist als 
echter Anfang auch das Ende der Philosophie.” (A szkepticizmusra való utalás párhuzamba állítható a Hegel 
által a Fenomenológia elején leírt hasonló jellegű beállítottsággal, mely ugyancsak konstitutív a filozófia kez-
detének szempontjából, lásd G.W.F. Hegel: A szellem fenomenológiája, ford. Szemere Samu, Budapest: Aka-
démiai Kiadó, 1961, 50. sk. o.: „[...] ez a kétely útjának tekinthető, vagy helyesebben, a kétségbeesés útjának; 
rajta ugyanis nem az történik, amit kételkedésen szoktak érteni, ennek vagy annak a vélt igazságnak a meg-
bolygatása, amelyre a kételynek alapos újraeltűnése és amaz igazsághoz való visszatérés következik, úgy-
hogy a végén a dolgot úgy veszi, mint azelőtt. Hanem ez az út a tudatos belátás abba, hogy a megjelenő tudás 
nem-igaz, mert neki az a legreálisabb, ami valójában inkább csak a nem realizált fogalom. Ez a teljesülő szkep-
ticizmus [Dieser sich vollbringende Skeptizismus] [...]”; lásd Hegel: Phänomenologie des Geistes, Theorie 
Werkausgabe, Bd. 3, 72. o.; kicsit később Hegel „a megjelenő tudat egész körére irányuló szkepticizmus”-ról 
beszél (uo., 51. o. = Theorie Werkausgabe, Bd. 3, 73. o.: „Der sich auf den ganzen Umfang des erscheinenden 
Bewußtseins richtende Skeptizismus”). – Heidegger itt adott hermeneutikai filozófia-meghatározása struktúrá-
ját tekintve teljességgel hasonló és világosan utal előre a Lét és idő alább idézendő alapvető filozófia-megha-
tározására („Philosophie ist universale phänomenologische Ontologie, ausgehend von der Hermeneutik des 
Daseins, die als Analytik der Existenz das Ende des Leitfadens alles philosophischen Fragens dort festgemacht 
hat, woraus es entspringt und wohin es zurückschlägt”). Ami ebben a korai meghatározásban a „filozófia kez-
dete” és „vége”, azt a fő mű idézett helyén az „entspringt-zurückschlägt” fogalompárja adja vissza. Hogy a 
(hermeneutikai) kérdezés köré szerveződő filozófiai szemléletmód – mely szerint a filozófia kezdete és vége 
a kérdés – Heidegger későbbi gondolati útjára is jellemző volt, arra nézve lásd pl. GA 39, 41. o.: „A döntő a 
filozófiában [...] az, hogy a kérdezésben kitartva megmaradjunk” („Das Entscheidende in der Philosophie [...] 
besteht im Fragen, im Standhalten in der Frage”). Lásd ugyancsak: „A filozófia mindig akkor teljesedik be, 
amikor a vége az lesz és marad, ami a kezdete volt: a kérdés” (SA 118; magyar ford. 208. o.: „Vollendet ist die 
Philosophie immer dann, wenn ihr Ende das wird und bleibt, was ihr Anfang ist, die Frage”).

77  A hívő a végső kérdésekig azért nem nyomul előre, mivel az azokra már mindig is megadott válaszokat – hitsze-
rűen – előfeltételezi. Ennyiben érvényes rá az, amit Heidegger az alapvető metafizikai kérdés („Miért van egy-
általán létező s nem sokkal inkább semmi?”) és a hit viszonyáról egy alkalommal mondott, hogy tudniillik e kér-
dést – a „kérdések kérdését” – a vallás, illetve a hivő képtelen feltenni, képtelen kérdezni – kérdezve végigvinni 
– anélkül, hogy önmagát mint hivőt ne adná föl. Erre a kérdésre ugyanis a hívő válasza időtlen idők óta készen áll
– hozzávetőleg ebben a formában: „Azért, mert Isten teremtette” (Heidegger EM 5. o.; Heidegger mindazonáltal 
itt még hozzáfűzi: „egy olyan hit, amely önmagát a hitetlenség lehetőségének folytonosan nem teszi ki, voltakép-
pen nem hit, hanem kényelmesség-lustaság [Bequemlichkeit]” (uo.). A radikális kérdezést azonban Heidegger 
később egy autentikusnak, magasabbrendűnek vagy igazinak vélt vallásossággal egyáltalán nem tartja össze-
egyeztethetetlennek, sőt ez utóbbit épp az előbbiben rögzíti; így írhatja a harmincas években azt, hogy „a kérde-
zők” egyúttal „az igazi hívők” („die eigentlich Glaubenden” [GA 65, 12. o.; lásd ehhez fentebb a 73. jegyzetet]), 
ám a húszas évek elején ebben még a filozófia elvi ateizmusát pillantja meg.
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pen és elsősorban akkor érvényes, ha a fi lo zófiának „van még némi »sejtelme« is 
Istenről”! Ezzel az attitűddel áll ugyanakkor „egye dül becsületesen, vagyis a számá-
ra mint olyan számára rendelkezésre álló lehetőségeknek meg felelően Isten előtt; 
ateista itt annyit tesz itt: távol tartva magát a csábító, a vallásosságot csupán bebe-
szélő aggodalmaskodástól”.78

Itt érdemes megállnunk s e pontot némileg részletesebben kibontanunk. Első 
világhá bo rú utáni fi lo zó fia-felfogása filozófia és teológia feszültség terében vég be-
menő radi kális változá sá nak egy kiemelkedő pontján, az 1922-ben íródott ún. Arisz-
totelész-Beve ze tésben, mely Natorp-beszá molóként vált ismertté, Hei deg ger a filo-
zófia alapvető disz po zí cióját egy teológiai jelle gű vo nat kozta tás, a teo ló giá tól, ill. a 
vallástól (ponto sab ban, egy faj ta vallási be ál lítottság tól, durván szólva, a bebeszélő-
mí melő-ájtatoskodó, ill. a pusztán a tradícióra hagyatkozó val lá   sos ság tól) való el ru-
gaszkodás, el ha táro lódás kere té ben arti ku lál ja: eszerint az élet önmagá hoz való radi-
kális vissza    té rí té se, önma gára eszmélése-esz mél tetése, ami új filozófiafelfogása 
számára a filozófia legbensőbb dolga, vallási termi nu sok ban annyi, mint: „kezet emel-
ni Isten re”. Ha azt vizs gál juk, hogy Heideg ger milyen fogalmi keretben adott magá-
nak számot ön maga filo zó fus sá válá sáról, akkor ennek a hely nek az inter pre táció 
szem pont jából dön tő súllyal kell latba esnie. A „kézemelés Is ten  re” egyik alapvető 
jelen té sé  ben pon tosan ez: hogy a gon dol kodó Istenhez való eljutásá ban is a saját 
talpára kíván állni. Nem vé let  lenül kedvelte Heidegger Schellingnek ezt a mon dá-
sát: „Még magát Istent is el kell hagy nia annak, aki az igazán sza bad filozófia kezdő-
pont jába akar helyezkedni. Itt valóban ér  v é  nyes ez: Aki meg akarja tartani, el fogja 
veszíteni, míg aki föl adja, meg fogja lelni. Csak az jutott egé szen el ön ma ga alap já-
ra, s is merte meg az élet teljes mélységét, aki egy szer min dent el ha gyott, s önmaga 

78  Érdemes idéznünk a teljes kontextust. A szövegben egy nagy lélegzetvétellel és nekikészülődéssel elhang-
zó gyötrelmes és túlzsúfolt mondat áll, melyet egy további magyarázó lábjegyzet követ: „Wenn erstens 
die Philosophie nicht eine erfundene, im Leben nur mitlaufende Beschäftigung mit irgendwelchen 
»Allgemeinheiten« und beliebig zu setzenden Prinzipien ist, sondern als fragendes Erkennen, das heißt als 
Forschung, nur der genuine explizite Vollzug der Auslegungstendenz der Grundbewegtheiten des Lebens, 
in denen es diesem um sich selbst und sein Sein geht – und wenn zweitens Philosophie gesonnen ist, das 
faktische Leben in seiner entscheidenden Seinsmöglichkeit in Sicht und Griff zu bringen, das heißt wenn 
sie bei sich selbst radikal und klar ohne Seitenblicke auf weltanschauliche Betriebsamkeiten sich dafür 
entschieden hat, das faktische Leben von ihm selbst her aus seinen eigenen faktischen Möglichkeiten auf 
sich selbst zu stellen, daß heißt, wenn die Philosophie grundsätzlich atheistisch ist und das versteht – dann 
hat sie entscheidend gewählt und für sich zum Gegenstand erhalten das faktische Leben hinsichtlich seiner 
Faktizität.” (A mondatértelem a bővítésektől letisztítva így összegezhető: „[...] wenn [...] Philosophie [...] sich 
dafür entschieden hat, das faktische Leben von ihm selbst her [...] auf sich selbst zu stellen, daß heißt wenn 
Philosophie grundsätzlich atheistisch ist [...].”– „Ha [...] a filozófia [...] amellett döntött, hogy a tényleges éle-
tet önmagából kiindulva [...] a saját talpára állítja, vagyis ha a filozófia elvileg ateista [...]”) – Pontosítás illetve 
további magyarázat gyanánt következik a mondat végéhez illesztve a következő lábjegyzet: „»Atheistisch« 
nicht im Sinne einer Theorie als Materialismus oder dergleichen. Jede Philosophie, die in dem was sie ist, 
sich selbst versteht, muß als das faktische Wie der Lebensauslegung gerade dann, wenn sie dabei noch eine 
»Ahnung« von Gott hat, wissen, daß das von ihr vollzogene sich zu sich selbst Zurückreißen des Lebens, 
religiös gesprochen, eine Handaufhebung gegen Gott ist. Damit allein aber steht sie ehrlich, d.h. gemäß 
der ihr als solcher verfügbaren Möglichkeit vor Gott; atheistisch besagt hier freihaltend von verführerischer, 
Religiosität lediglich beredender Besorgnis.” (PIA 246. o. [lásd most ugyancsak PIA-R 27. sk. o.; GA 62, 
363 .o.]; magyar ford., 18. sk. o.; második kiemelés F.M.I.) – Lásd még hasonló értelemben GA 61, 197. o.: 
„Philosophie muß in ihrer radikalen, sich auf sich selbst stellenden Fraglichkeit prinzipiell a-theistisch sein. 
Sie darf sich gerade ob ihrer Grundtendenz nicht vermessen, Gott zu haben und zu bestimmen. Je radikaler 
sie ist, umso bestimmter ist sie ein weg von ihm, also gerade im radikalen Vollzug des »weg« ein eigenes 
schwieriges »bei« ihm” („A filozófiának a maga radikális, saját maga lábára álló kérdésességében a-teistá-
nak kell lennie. Épp alapvető tendenciája folytán nem szabad odáig merészkednie, hogy azt állítsa: Istent 
már birtokolja és meg tudja határozni. Minél radikálisabb, annál határozottabban van távol tőle, azaz éppen 
a »tőle el« radikális végbevitelében egyúttal valamely sajátos – nehéz – »nála« való lét”).
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min den től elhagyatott”.79 Hogy a filozófia Heidegger számára egy  faj ta vallási be ál-
lí tott ságtól való elhatárolásban, elsza ka dásban talál önma gára, kitűnik Heideg ger-
nek hoz zá ve tő leg egy évvel az Arisztotelész-Beve zetés papírra vetése után tartott, 
első mar burgi előadásából is. Itt az olvasható: „A kérdezéstől való gyávaság gyakor-
ta val   lá sos ság mögé rejtőzik. Az önmaga elé állított végső kérdezés ezen val lá sos-
ság számára vak me rő ség ként jelenik meg”.80

Az ábrázolt tényállás kifejezetten paradox jellegű. A teológiából a filozófiába átlé-
pett gondolkodó a maga filozófiafelfogását jelentős pontokon éppenhogy vallási–teo-
lógiai világ lá tással és nyelvezettel azonosítja be, ráadásul önmaga iránt – úgy tűnik 
fel – kí méletlen nyíltságot tanusítva: a-teiz mus ként, sőt Istenre való kézemelésként. 
Az önmagának a fakticitás herme neu  ti ká jaként tudatára ébredő, önmagát így értő filo-
zófiának el kell engednie Isten kezét, mi vel – fordítva – Isten elengedte az övét, amikor 
átadta őt a fak ticitásnak, a tényleges életnek. Ez a kett ős, ellentétes mozgás komple-
menter jellegű: egymást kiegészíti vagy egye nesen fel té te lezi. Mi helyst – és azáltal, 
hogy – végbemegy az egyik, vele párhuzamosan végbe megy egyszer smind a másik. 
Az újkori embernek a világ felé való fordulása, azaz Is ten től való elfor dulása – vallá-
silag szólva – annyi, mint Istennek az embertől való elfor dulása. Az ember nem tud-
na ugyanis elfordulni Istentől, ha Isten nem fordult volna (vagy nem for dulna) el tőle 
(túl sokat feltételez nénk tudniillik az emberről, túlértékelnénk, bizonyos értelemben egye-
nesen is te ní te nénk, ha ilyesmire önmagában vagy önmagától képesnek tartanánk;81 
a késői Heideg ger, a lét történet Heideggere a reneszánsz és az újkor fordulatát hason-
lóképpen, az – ember által vég bevitt – létfelejtést, az európai filozófiában uralomra 
jutó és kiteljesedő nihiliz must a léttörténet felől, a lét visszahú   zódásával magyarázza, 
az ez utóbbira való emberi reak ció volna akkor a létfelejtés82). E kettős mozgásra utal 
egyébiránt meglehetős egyértelmű séggel a fenti Schelling-idézet megfogalmazása: 
„egy szer min dent el ha gyott, s önmaga min den től elha gya tott”.83 

79  Heidegger SA 7. o.; magyar ford. 23. o. Lásd F.W. J. Schellings sämmtliche Werke, hrsg. K.F.A. Schelling, 
Stuttgart und Augsburg 1856–61, Bd. XI, 217. sk. o.: „Selbst Gott muß der lassen, der sich in den Anfangspunkt 
der wahrhaft freien Pilosophie stellen will. Hier heißt es: Wer es erhalten will, der wird es verlieren, und wer es 
aufgibt, der wird es finden. Nur derjenige ist auf den Grund seiner selbst gekommen und hat die ganze Tiefe 
des Lebens erkannt, der einmal alles verlassen hatte und selbst von allem verlassen war, dem alles versank 
und der mit dem Unendlichen sich allein gesehen: ein großer Schritt, den Plato mit dem Tode verglichen”. Hogy 
Schelling, aki müncheni és berlini korszakában oldalak ezreit hagyta hátra a mitológia és a kinyilatkoztatás filo-
zófiájáról tartott előadásaihoz szolgáló kéziratként, éppoly kevéssé volt valamilyen megszokott, hagyományos 
értelemben vett „ateista”, azt aligha kell részletesebben hangsúlyoznunk. Heidegger számára is – csakúgy, 
mint Schelling számára – „az igazán szabad filozófia kezdőpontjába való helyezkedésről” van szó. A fakticitás 
heideggeri hermeneutikájának mint radikálisan végigvitt kérdezésnek hasonlóképpen „el kell hagynia magát 
Istent is”. Nincs szó tehát sem Schelling, sem Heidegger esetében vallástalanságról vagy valamiféle istenta-
gadó ateizmusról; sokkal inkább a filozófiai vizsgálódás – avagy még inkább, a filozófiai beállítottság – vég-
ső föltételéről: föltétlen szabadságáról. Eszerint a filozófus a saját hitét vagy vallását is maga akarja magának 
kiküzdeni, az áthagyományozott hit pedig inkább filozófiai kérdezésnek, vizsgálódásnak, nem pedig fogalmi 
rendszerezésnek, artikulálásnak a tárgya.

80  GA 17, 2. sk. o.: „[Die] Feigheit vor dem Fragen verbrämt sich oft mit Religiosität. Letztliches, vor sich selbst 
gestelltes Fragen erscheint dieser Religiosität als Vermessenheit”. Az utóbbi kifejezés („Vermessenheit”) egy-
becseng a GA 61, 197. lapján idézett „vermessen”-nel (lásd fentebb a 78. jegyzetet).

81  Lásd ehhez Heidegger későbbi Nietzsche-értelmezésének egy helyét, ahol arról esik szó, miszerint azok, akik 
úgy vélik, Nietzsche Isten helyére az embert állította, kevéssé isteni módon gondolkodnak Istenről, ugyanis „az 
ember sohasem állíthatja magát Isten helyébe, mivel az ember lényege Isten lényegtartományát nem éri el” 
(Heidegger: „Nietzsches Wort »Gott ist tot«”, GA 5, 255. o.). Nietzsche nevezetes mondásának („Isten halott”) 
az igazsága abban áll, hogy a keresztény hit elvesztette a maga történelemformáló erejét, elevenségét és haté-
konyságát – ez viszont korántsem lehetne pusztán az ember műve, sokkal inkább az ember reakciója az iste-
nek világból való visszahúzódására.

82 Lásd ehhez Fehér M. István: Martin Heidegger. Egy XX. századi gondolkodó életútja. 2., bővített kiadás, 285. o.
83 Lásd fentebb a 79. jegyzetet. 
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A kéz elengedése azonban – lehetne érvelni – azért még nem azonos a kézráeme-
léssel, a kettő között különbség húzódik. Ez az ellenvetés jogos, ám közelebbi szem-
ügyre vé telkor valami lyen semleges talajról tekintve fogalmazható csak meg. Vallásilag 
szemlélve viszont – s korántsem mellékes, hogy Heidegger e helyen éppenséggel és 
kifejezetten így, azaz „vallási terminusokban” („religiös gesprochen”) közelíti meg a tény-
állást: a filozófia teológiától való eloldódásában végbemenő s a teológiára visszatekintő 
önmagára ébredésének szituációját – aligha van a kettő között különbség. Feltéve per-
sze, hogy a fi lo zófiának – a teológiából érkező filozófiának – „van még némi »sejtelme« 
is Istenről”. Ez a feltétel természetesen fennáll és teljesül, meg fo gal mazása teljességgel 
konzekvens. A filozófiának mint olyannak „Istenre való kézeme lésként” történő önértel-
mezése ugyanis csak akkor lehetséges, ha „van még némi »sejtelme« is Istenről”.

Azt látjuk így, hogy a filozófussá lett Heidegger akkor használ leginkább–vallási teo-
lógiai nyelvet és világlátást, amikor a filozófia legbenső lényegéről szól, e lényeget pedig 
ateizmusként azonosítja – nem is igen tehet másként. A filozófiának a vallástól való 
eltávo lo dá sát, a vallással szembeni önállósodását, függetlenné válását vallási optiká-
val írja le, vallá si lag ítéli meg (és talán: ítéli el?). A teológiai optika e ponton ráhelyező-
dik a filozófiára – a fi lo zófia öntudatosodására, önmagára találására –, s úgyszólván 
felülírja (de legalábbis alapvetően meghatározza) azt.

A filozófiának a vallástól való eltávolodása ugyanakkor bizonyos értelemben mégis 
meg marad a vallás birodalmán belül. Megmarad mint egy módja annak – sőt, hangzik 
a kihívó állítás, az „egye dül becsületes” módja annak –, ahogy az ember „Isten előtt” 
állhat (ti. a számára mint olyan szá mára rendelkezésre álló lehetőségek szerint). A 
filozófussá válás ha son ló jellegű, Isten előtt való igazolásának kísérletével találkozha-
tunk itt, mint a fentebb idé zett Krebs-levélben. Ha Isten visszahúzódott, elengedte az 
ember kezét, akkor az embernek is el kell engednie Isten kezét, és a saját talpára kell 
állnia: ez az „egye dül becsületes” maga tartás, sőt – nem csak úgy általában, hanem 
kiváltképpen és kitüntetetten – az „egye dül be csü letes” módja annak, ahogy az ember 
„Isten előtt” állhat. Nem tehet úgy, mintha Isten még mindig fogná a kezét, avagy ő Iste-
nét – ez megtévesztés volna, csalás, nem más, mint amit fentebb (némi bővítő para-
frázissal) bebe  szé lő-mí melő-ájtatoskodó vallásosságnak neveztünk; Heideg ger szó 
szerinti kife je zé seinél maradva „csábító, a vallásosságot csupán bebeszélő aggo dal-
mas kodás” („verfüh re ri sche, Religiosität lediglich beredende Besorgnis”).

A kézemelés azonban – akárhogy vesszük is – egyfajta bűn, lázadás. Lázadni vala-
mi nem létező ellen aligha lehetséges. (A heideggeri fenomenológia tárgyhoz tapadó, 
fénytelen-szikár nyelvén fogalmazva: a lázadás aki-ellen-je az ellene való lázadásban 
van jelen, a kézrá emelés akire-je pedig a reá való kézemelésben.) A tőle való eltávolo-
dás, a „tőle el” egy módja annak, ahogy „vele”, ahogy „nála” vagyunk. A „tőle el” végbe-
vitele, mint Hei degger kifejezetten írja, „valamely sajátos – nehéz – nála való lét”.84 

84  GA 61, 197. o. (Lásd fentebb a 78. jegyzet végét.) Theodore Kisielnek egy az 1921-es nyári szemeszter 
Augustinus-elemzését illető, a tárgyalt problémánkra is vonatkoztatható értelmezése így hangzik: „[...] Elő-
ször el kell távolodnunk Istentől [...]. Amikor »kérdésessé válok önmagam számára«, az Istentől való távolság 
növekszik. Az embernek először el kell veszítenie Istent, hogy utána megtalálja. [...] ez a bűnnek a legdöntőbb 
– performatív – értelme.” Majd hozzáfűzi: „Csupán egy lépésnyire vagyunk attól, amit Heidegger a következő 
évben a filozófiai kérdezésben rejlő lényegi »ateizmusnak« fog nevezni” (Kisiel: The Genesis of Heidegger’s 
Being and Time, 207. o.: „[...] we at first must move away from God [...]. When I »become a question to myself«, 
the distance from God increases. One must first lose God in order to find Him. [...] this is the most decisive–
the performative–sense of sin.” „We are but one step short of what Heidegger in the following year will call the 
essential »atheism« inherent in philosophical questioning”; lásd még uo. 218. o.).

Mestertanulmányok
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Innen tekintve elmondható: Heidegger (filozófiai) gondolkodása pályája mindegyik 
szaka szá ban – a Tőle való távollét formájában – megmarad Istennél – ha úgy tetszik: 
közel marad Is ten hez –, amennyi  ben hiányát, űrjét újra és újra, mindig más képp, külön-
böző kontex tu sok ban és nyel ve ze ten próbálja érzékeltetni. Csakúgy, mint egyúttal Isten 
„helyét” – egyelőre üres helyét – körvonalazni, előkészíteni. Merthogy ha megjönne, 
nem lenne számára különben hely, ahová érkezzen.85 

Ezt az attitűdöt Heidegger azonban csak pályája egy igen rövid szaka szá ban azo-
no sítja be (vagy nevezi meg) „ateizmusként”; később – vélhetően a terminus nagy fokú 
félre ért hető sége miatt – lemond róla; annál is inkább, mivel döntő pontokon a létkér-
dés köré szerve ző  dő (a fiatalkori terminológia szerint „ateista”) filozófiáját „valláso-
sabbnak”, „vallási” kérdé sek iránt fogé ko nyabbnak gondolja, mint a korabeli vallásos-
ság különféle – inautentikus nak érzékelt – formáit. „[...] az igazi meta fi zi kus vajon nem 
val lásosabb-e, mint a szokásos hívők, valamely »egyház hoz« tar to zók, avagy bár-
mely felekezet »teológusai«?”86 – hangzik a jel lem ző kérdés a húszas évek közepén. 
Az ötvenes évek késői Heideggerének egy idevágó jel leg ze tes gondo lata pedig azt a 
feltevést fogalmazza meg, mely szerint „az isten-telen [gott-lose] gondolkodás, mely 
a filo zó fia Is tenét, a Causa sui-ként fölfogott Istent fel kell, hogy adja, talán közelebb 
áll az isteni Isten hez”,87 amennyiben sza ba dab bá teszi magát számára. Heidegger 
késői gondol ko dása számára a helyesen értett a-tei z mus a létel ha gyottságnak, az 
európai filozófiát a görögök óta uraló létfe lejtésnek az alap vető vonása, sem mi képpen 
sem csupán „megvadult szabad gon dolkodók ter  méke” vagy „fennhé jazóan pózoló filo-
zó fu sok” álláspontja vagy „a szabad kőmű vesek mesterkedésének” eredménye: „az 
efféle »ateisták« már csupán az isten-telenség leg utol só kilökődései”.88 Az ilyen fajta 
ateizmus ellen hatni a késői Heidegger egyik alapvető törekvése, ezt pedig elsősorban 
azáltal igyekszik végbevinni, hogy az európai történelmet uraló létfelejtésre és nihiliz-
musra próbál újra és újra emlékeztetni.89

III. 2. HIT ÉS ÉLET, HIT ÉS LÉTMEGÉRTÉS – TEOLÓGIA ÉS FILOZÓFIA

Filozófia és teológia, illetve filozófia, vallás és teológia egymással való szoros kap-
csolatát, sa játos összefonódását Heidegger gondolkodói útján a fentiekben abban 
a vonatko zás ban lát hat tuk, hogy Heidegger önálló filozófussá válását – legalábbis 
egy lényeges szempontból – meg ha tározott vallási-teológiai jellegű önér tel  mezés 
kísé rte. Az önállósuló filozófia – mind egy, mit mond Istenről, akár állítja, akár ta gad-
ja: mint filozófia, elvileg – ateista; ilyennek azon ban csak a most maga mögött hagy-

85  Heidegger Nietzsche-értelmezését kommentálva írja Gadamer: „aki Istent keresi – ez Heidegger mondani-
valójának a lényege –, »tud« Istenről; akik létezését bizonyítani akarják, ők azok, akik Istent ily módon meg-
ölik. Mert ha keresünk valamit, ez azt feltételezi, hogy az illető dolog hiányzik; a hiányzás viszont tudást elő-
feltételez – a távollevő tudását, természetesen, ám a távollevő nem semmi. A távollevő távollevőként van 
»itt«” (GW 3, 318. o.). „A vallási dimenzió Heideggernél”, írja összefoglalóan, „végül nem a teológia segítsé-
gével, hanem a tőle és a teológiát uraló metafizikától és ontológiától való elfordulásban kereste a maga kife-
jezését” (uo., 317. o.).

86  GA 26, 211. o.
87  M. Heidegger: Identität und Differenz. Pfullingen: Neske, 1957, 71. o. E hely részletesebb értelmezéséhez lásd 

Fehér M. István: „Der göttliche Gott. Hermeneutik, Theologie und Philosophie im Denken Heideggers”, Das 
Spätwerk Heideggers. Ereignis – Sage – Geviert, hrsg. D. Barbarić, Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2007, 163–190. o.; uő: „Die Gottesfrage im Denken Martin Heideggers”, Wiener Jahrbuch für Philosophie, hrsg. 
Hans-Dieter Klein, Band XXXIX/2007, Wien: Wilhelm Braumüller Universitätsverlag, 2008, 141–164. o.

88 GA 54, 166. sk. o.
89  Heidegger gondolkodásának a teológiához fűződő viszonyáról áttekintő módon lásd még korábbi Heidegger-

monográfiám egy hosszabb jegyzetét; Fehér M. István: Martin Heidegger. Egy XX. századi gondolkodó élet-
útja, 2., bővített kiadás. Budapest: Göncöl, 1992, 282. skk. o.
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ni szándékozott teológia pillantása alatt – mint egy fajta atyai tekintet súlya alatt –, 
annak fogalmi hálójában érzékelheti magát; önmaga forrás vidékére, születési he-
ly ére visszapillantva jelenik meg ilyenként. Aligha túlzás azt állítani: teológiai múltja 
épp ak kor működik és hat leginkább Heideggerben, amikor a filozófiát ateiz musként, 
Istenre való kézemelésként határozza meg. A fiatal Heideggernél – a teológus ból 
filozófussá váló Heideg gernél – aligha találunk „vallásosabb” szövegeket, mint épp 
ezeket a vallással, teológiával „szakító” szövegeket.

Heidegger azáltal lett filozófus (azáltal döntött a filozófia mellett, szemben a teológiá-
val), hogy egy meghatározott filozófia – durván: a fakticitás hermeneutikája – s ami ettől 
el vá laszthatatlan: egy meghatározott filozófiai beállítódás körvonalai kezdtek kialakul-
ni, majd túlsúlyra jutni gon dol kodásában. Ez gyötrelemmel jár, s ezt Heidegger alig-
hanem meglehetős intenzitással át is élte. A filozófia melletti döntés Heidegger szá-
mára egyszerre lehetett egy meghatározott fi lo zó fia és egy meghatározott – vele 
korrrelatív – attitűd, szellemi hozzáállás – mely ön ma gát a filozófiai beálítódásként 
értette – melletti dön tés. E döntés ellen pontja, elrugaszko dási helye a teológia; in nen 
válnak érthetővé a filo zó fia mint olyan (nem egy meghatározott fi lo zó fia) ateizmusára 
vonatkozó megjegy zé sek. A fi lo zófia mellett dönteni annyi, mint saját tal punk ra állni 
(ez analógiákat mutat Kantnak a fel vi lá go so dásról, mint az önmagunk okozta kisko-
rúságból való kilábolásról adott meghatározá sá val90). A filozófia így ate izmus, nem 
tartalmi, hanem elvi. Ugyanakkor mégis ez az atti tűd vál tás: „kezet emelés” (egyfaj-
ta bűn), elszakadás a gyámságtól, a te kintélyektől, magá nyos sá válás, önmagára 

90  „A felvilágosodás az ember kilábalása maga okozta kiskorúságából. Kiskorúság az arra való képtelenség, 
hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkodjék. Magunk okozta ez a kiskorúság, ha oka nem értelmünk 
fogyatékosságában, hanem az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül 
éljünk vele. Sapere aude! merj a magad értelmére támaszkodni! – ez tehát a felvilágosodás jelmondata.” 
(Kant: „Válasz a kérdésre: Mi a felvilágosodás?”, lásd Kant: A vallás a puszta ész határain belül és más írá-
sok, ford. Vidrányi Katalin, Budapest: Gondolat, 1974, 80. o.; kiemelés F.M.I.). Ez a tézis látszólag vallás-
ellenes élt hordoz magában, s noha a kanti gondolkodás természetesen a vallás tekintetében sincs híján a 
felvilágosodásnak, ám ez utóbbi nem föltétlenül kell, hogy a vallás elvetéséhez (vallástalansághoz, ateiz-
mushoz) vezessen, mint ahogy Kantnál nem is vezetett. Inkább arról van szó, hogy a gondolkodó a maga 
Istenhez való viszonyában is saját értelmére (fenomenológiailag fogalmazva: tapasztalatára) kíván támasz-
kodni. Esetünkben ez annyit jelent: „mások vezetése nélkül” gondolkodni, semmit nem elfogadni, átvenni 
puszta hallomás, tradíció vagy tekintély alapján, s mindenről saját magunknak meggyőződni, éspedig saját 
tapasztalatunk alapján, mindennek önálló módon utánajárni, ily módon pedig teljességgel a magunk „értel-
mére” (Heidegger szempontjából: tapasztalatára s annak megértésére-értelmezésére) „támaszkodni”, egyet-
len autoritásként magukat a dolgokat – az ilyen és ilyen értelmezettségben felbukkanó dolgokat – fogadva 
el: mindez innen szemlélve épp a – fenomenológiai-hermeneutikai – filozófia sajátos beállítottsága. Bőveb-
ben lásd ehhez Fehér M. István: Heidegger és a szkepticizmus. A szkeptikus kételyen át a hermeneutikai 
kérdésig. Budapest: Korona Nova, 1998, a VI. fejezet vége valamint a VII. fejezet: „Hermeneutika, felvi-
lágosodás, szkepszis”, továbbbá „Heidegger’s Understanding of the Atheism of Philosophy: Philosophy, 
Theology, and Religion in his Early Lecture Courses up to Being and Time”, American Catholic Philosophical 
Quarterly, vol. LXIX, no. 2, Spring 1995, 189–228. o., itt 215. o. 59. jegyzet és Appendix III, 227. sk. o. 
Az utóbbi tanulmányban (elsősorban GA 17: 2. o. alapján) amellett próbáltam érveket felhozni – itt csak érin-
tőlegesen esett szó róla –, hogy a „filozófia ateizmusára” vonatkozó heideggeri megjegyzések úgy is érthe-
tők, mint egyfajta vallási beállítottságnak egy másikra vonatkozó megítélése – vallási attítűdök (de pl. poli-
tikai attitűdök is) hajlanak időnként arra, hogy kizárólagosságra igényt tartva lépjenek fel –, s e megítélés 
(mint egyfajta Fremdbestimmung) Heidegger részéről történő önmagára vonatkoztatása. Ebben a megvi-
lágításban a bebeszélő-mímelő-ájtatoskodó, ill. a pusztán a tradícióra hagyatkozó vallásosság számára 
jelenik meg a heideggeri radikális kérdezés vakmerőségként, ateizmusként, s akkor itt a heideggeri (önér-
telmezése szerint nem feltétlenül vallástalan vagy ateista) magatartásra vagy beállítottságra egy másfajta 
vallásosság által vetett pillantás kihívó–dacos (avagy beletörődő–alázatos) elfogadásáról volna szó. Saját 
önértelmezése szerint viszont ez a radikális kérdezésre épülő magatartás nemcsak hogy nem tekinti magát 
ateistának, de éppenhogy vallási-teológiai motivációt hordoz magában (vö. uo., 218. o.), s olyan kijelenté-
sekben nyilvánul meg, melyek szerint „a kérdezők az igazi hívők” s „ a kérdezés a gondolkodás jámborsá-
ga/vallásossága” (lásd fentebb a 73. jegyzetet).
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utaltság. A vallási beállítódás a tőle való elszakadás91 folyamatában mint negatív elru-
gasz kodási pont jelen van és megőrződik – megőrződik a „kezet emelés”, „elvi ate-
izmus”, máskülönben nehezen érthető kifejezéseiben.

Ez a teológiától való „fájdalmas eloldódás”92 azonban, miután egyszer már meg-
történt, fo ko zatosan elhalványul, megfakul, nem utolsósorban pedig azáltal nagy 
részben kompen zá ló dik, hogy vallási-teológiai motívumok immár a filozófián belül 
támadnak fel és élednek újra. En nek számos vonatkozása van Heidegger gon-
dolkodásában, s a követ ke zőkben csupán ezek egyikére szeretnék utalni: arra a 
módra, ahogy filozó fia és teológia feladatá nak, lénye gének heideggeri meghatá-
rozásában struk turális párhu za mok mutatkoznak – olyan párhuza mok, melyek 
helyenként megfogal mazás beli, szövegszerű egyezéseket eredményeznek, vagy 
azokban jelennek meg.

Célszerű lesz kiindulnunk a Sein und Zeit fentebb idézett ama szűkszavú elvi meg-
jegyzéseiből, melyek szerint „a teo  lógia az ember Istenhez viszo nyuló létének ere de-
tibb, a hit ér tel  me által előrajzolt és benne megmaradó értelmezésére tö rek  szik”, s „kez-
di Lut her ama be lá tását lassan ismét megérteni, mely szerint dogma ti kai rend  szere 
egy olyan »fun da  men tumon« nyugszik, mely nem va la mely elsődlegesen hí vő kér de-
zés ből nőtt ki, s melynek fo gal mi sága a teológiai pro ble ma tika számára nem pusztán 
nem kie lé gítő, de egye nesen el fe di és eltor zítja azt”.93 A fő mű megjelenésének évében, 
1927-ben tartott „Fenome no ló gia és teo ló gia” című elő adásában Heidegger a teológi-
át hasonlóképpen a hit tudo má nyaként („Wissen schaft des Glaubens”94) ír ja le, alá húz -
va, hogy a teológia a hitből, a hívő be ál lí tódásból és a hívő életformából fakad, felada-
ta pe dig az, hogy a hi tet en nek az egzisztálásnak megfelelő fo gal mi formába öntse és 
benne köz   ve títse. A hit, húzza alá, nem spekulatív Is ten-ismeret, ha nem alapvetően 
beállítódás, éspedig hívő beállí tó dás – más szóval, az egzisztencia egy módja, hívő 
egzisztencia. E beállítódás mint horizont, viszonyulás alapvetően átfogja s egyúttal 
eleve meg hatá   rozza a hit specifikus „tárgyait” – mindenekelőtt legfőbb tárgyát, Istent 
– azt, hogy azok mi módon jelenhetnek meg, tűnhetnek föl benne.95 A teológia a hitből 
ered,96 ben ne gyöke re zik, és reá alapozódik,97 s általában véve csupán a hit számá-
ra nyeri el jelentősé gét. A teológia elegséges motívuma és önigazolása csakis magá-
ban a hitben rejlhet – a hit mo ti válja és a hit igazolja98 –, ez pedig abban áll, hogy a 
hitet önmegértéshez segíti, önmaga fo gal mi meg vilá gí tásához, értelmezéséhez járul 

91  Ennek előzetes megértése hozzávetőleg így összegezhető: naiv ráhagyatkozás a tekintélyekre, önálló utána-
járás nélkül elhinni, amit mondanak nekünk, akár értjük, akár nem, sőt az önálló módon való megértés, elsa-
játítás igényét nem is ismerjük, azt sem tudjuk, miben állana is az; ha valamit tudunk, úgy legfeljebb azt, hogy 
valami ilyesfajta törekvés gyanús, bűnnek tűnik fel, túlzott önállóskodásnak, határok, tabuk átlépésének.

92 Lásd fentebb a 67. jegyzetet.
93  Lásd fentebb a 60. jegyzetet. Lásd még GA 27, 36. o.
94 „Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 55. o.
95  Már a fiatalkori vallásfenomenológiai előadáson is egészen hasonló megfogalmazásokkal találkozni. „Az iga-

zi megértéstől távol áll az,” hangzik egy helyen, „ha Istent elsődlegesen a spekuláció tárgyaként fogjuk fel.” 
A folytatásban Luther neve hasonló kontextusban tűnik föl, mint a Lét és idő idézett helyén: „Ez csak akkor lát-
ható be, ha a fogalmi összefüggések explikációját végigvisszük. Erre azonban sohasem tettek kísérletet, mivel 
a görög filozófia betolakodott a kereszténységbe. Csak Luther próbált ebben az irányban előretörni, s innen 
magyarázható Arisztotelész iránti gyűlölete” (GA 60, 97: „Es ist ein Abfall vom eigentlichen Verstehen, wenn 
Gott primär als Gegenstand der Spekulation gefaßt wird. Das ist nur einzusehen, wenn man die Explikation 
der begrifflichen Zusammenhänge durchführt. Dies ist aber niemals versucht worden, weil die griechiesche 
Philosophie sich in das Christentum eingedrängt hat. Nur Luther hat einen Vorstoß in dieser Richtung gemacht, 
und von daher ist sein Haß gegen Aristoteles erklärlich.”).

96 „Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 55., 61. o.
97 „Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 60. sk. o.
98 „Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 54., 55. o.
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hozzá.99 Maga a hívő magatartás (Gläubigkeit) azonban sohasem származhat a teo-
lógiából, hanem csupán és kizárólag magából a hitből.100 A teológia feladata az, hogy 
a hitnek megfelelő fogalmiságot találjon – ez utóbbi csakis belőle nőhet ki –, s hogy a 
hívő magatartást a maga részéről kiépítse.101

Az a mód, ahogy a hit a teológiához viszonyul a vallás mindkettőjüket átfogó tarto-
mányán belül, jellegzetes párhuzamokat mutat „élmény” és „kifejezés” (Erlebnis, 
Ausdruck) dilthey-i fogalompárjával102 avagy Heideggernek „megértés” és értelme-
zés” (Verstehen, Aus legung) között fő műve 32. paragrafusában megállapított ösz-
szefüggésével. Az utóbbit a kö vet ke zőképpen lehet összefoglalni: csak azt lehet 
értelmezni, amit megértettünk. A (már meg tör tént) megértés alkotja mindenfajta 
(reá következő) interpretáció alapját és kiindulópontját. Hasonló értelem ben állítha-
tó, hogy a hit a teológia alapja, mely utóbbi az előbbi fogalmi artikulációját viszi vég-
be és benne gyökerezik. A teológiai megismerésnek eszerint a hitből kell keletkez-
nie és hozzá kell visszatérnie. 

Ezt az összefüggést azonban okunk van még tágabb tartományokra is kiterjesz-
teni. Az a mód, ahogy a hit a teológiához viszonyul, strukturális analógiákat mutat 
ugyanis azzal a mód  dal, ahogy első világháború utáni hermeneutikai fordulatát köve-
tően Heidegger (a teo   lógusból immár filozófussá lett Heidegger) a hermeneutikát, ill. a 
hermeneutikailag felfogott filozófia egészét – s annak a fakticitáshoz, az ember tényle-
ges életéhez való viszonyát – körvonalaz za. Az 1923-as Onto lógia (a fakticitás herme-
neu tikája) c. nevezetes előadáson Hei  degger ki fej tet te: az emberi ittlét létét az jellem-
zi, hogy „értelmezhető és értelme zen dő”, létéhez alap  vetően hozzátartozik az, hogy 
már mindig is „valamilyen értelmezett ség ben van”; az ér tel me zés így „a fakticitás lét-
jellegének egy lehetséges kitüntetett módja”.103 A herme neu tika nem ismereteket szol-
gáltat puszta „tudomásulvétel” céljából: sokkal inkább „egziszten ci á lis meg  ismerést, 
azaz valamely létet. Az értelmezettségből és az értelmezettség számára be szél”.104 
A Lét és idő bevezetésében ha son lóképpen elhangzik, miszerint az emberi ittlét „legsa-
játabb létéhez tartozik az, hogy vala milyen megértéssel rendelkezik róla, s önmagát 
már mindig is saját létének valamilyen meg határozott értelmezettségében tartja”.105 
A megértésről szóló későbbi paragrafus ugyan csak megerősíti: „Az ittlét olyképpen 

  99  „Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 54. („begriffliche Auslegung”), 56. o. („begriffliche Selbstinterpretation 
der gläubigen Existenz”, „begriffliche Interpretation des Glaubens”).„Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 
54. („begriffliche Auslegung”), 56. o. („begriffliche Selbstinterpretation der gläubigen Existenz”, „begriffliche 
Interpretation des Glaubens”).

100  Vö. „Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 56. o.: „[...] die Gläubigkeit gerade nicht durch sie – die Theologie 
als Wissenschaft – sondern einzig nur durch den Glauben gewonnen werden kann”.

101  „Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 60. o.: „Die eigentümliche Begrifflichkeit der Theologie kann nur aus 
sich selbst erwachsen”; uo. 55. o.: „[...] die Vergegenständlichung des Glaubens [...] einzig das Ziel hat, die 
Gläubigkeit selbst an ihrem Teil auszubilden”.

102  Lásd Wilhelm Dilthey: Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, Gesammelte 
Schriften, Bd. VII, hrsg. Bernhard Groethuysen, 7. Aufl., Stuttgart – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1979, 132., 206. o. Dilthey használta itt az Erlebnisausdruck kifejezést is. 

103  GA 63, 15. o.: „Im Hinblick auf ihren »Gegenstand« zeigt die Hermeneutik als dessen prätendierte Zugangsweise 
an, daß dieser sein Sein hat als auslegungsfähiger und -bedürftiger, daß es zu dessen Sein gehört, irgendwie 
in Ausgelegtheit zu sein. [...] das Auslegen selbst ist ein mögliches ausgezeichnetes Wie des Seinscharakters 
der Faktizität. Die Auslegung ist Seiendes vom Sein des faktischen Lebens selbst.”

104  GA 63, 18. o.: „Die Hermeneutik soll ja nicht Kenntnisnahme erzielen, sondern das existenzielle Erkennen, 
d.h. ein Sein. Sie spricht aus der Ausgelegtheit und für sie.” (Kiemelések az eredetiben.)

105  SZ 5. §., 15. o.: „[...] gehört zu seinem eigensten Sein, ein Verständnis davon zu haben und sich je schon 
in einer gewissen Ausgelegtheit seines Seins zu halten.” Lásd később pl. GA 26, 20. o.: „Das menschliche 
Dasein ist ein solches Seiendes, zu dessen Seinart selbst es wesenhaft gehört, dergleichen wie Sein zu 
verstehen”, ahol is mindazonáltal a megértés „tárgya” az ember saját létéről „a” létre tolódik át.
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létezik, hogy már mindig is megértette, avagy nem értette meg, hogy ilyen vagy olyan 
módon van. Mint efféle megértés, »tudja«, hányadán áll önmagával”.106

Lét és megértés, fakticitás és hermeneutika szoros összefüggését, egymásra utalt-
ságát az 1923-as előadáson Heidegger részleteiben is pontosítja. A faktici tás nak 
(a tényleges emberi életnek, a ténylegesség nek) a viszo nya a hermeneu ti ká hoz 
(az értelmezéshez) nem olyan jellegű, fejti ki, mintha a fakticitás a herme neu tika „tár-
gya” volna, s mond   juk csupán arról volna szó, képes-e a hermeneutika ezt a tárgyat 
adek vát módon megragadni (ebben az eset ben ugyanis a diszciplína – a hermeneutika 
– és tárgya között véletlenszerű lenne a kap csolat). A her me neutika (az értelmezés)
sok kal inkább egy magához a faktici táshoz tartozó létmód, úgy  hogy ha a fak ti ci tást a 
hermeneutika „tár gya ként” határozzuk meg, akkor ez magát a herme neu  tikát is ezáltal 
ben ső leg érinti, hasonló kép pen, mintha a botanika egy adott meghatá ro zása érintené 
azt a módot, ahogy tárgya, a növények léteznek.107 Heidegger magyarázatát úgy ért-
hetjük e ponton, hogy ha a her me n eutika a maga „tárgyaként” bírja a fakticitást, akkor 
már meg is változtatta a hozzá való viszo nyát.108 Ha az em ber a fak ticitást valamely 
„tárgy ként” fogja fel – azaz olyan valamiként, ami szemben  áll vele –, akkor ezáltal már 
meg határo zott viszonyt alakított ki vele szemben, azaz az eredeti viszonyt ben sőleg 
átala kította-mó do sí tot ta. A Lét és idő bevezető részeiben a lét kér dés össze függé sé ben 
hason ló képpen arról esik szó, hogy a kérde zés tár gya lényegileg érinti magát a kérde-
zőt, illetve a kérdezést, lényegileg visszahat rá, azaz nem független tőle.109 

Ez a fajta viszony jelenik meg mármost a „Fenome no ló gia és teo ló gia” című előadás 
fentebb rekonstruált teológiafelfogásában. A teológia a hitből nő ki, s a hit kiépüléséhez 
hoz zájárulva, döntő módon visszahat rá. Hit és teológia: éppoly kevéssé függetleníthető 
egymás tól, mint fakticitás s annak a hermeneutikája. A fakticitás önmagától utal önmaga 
herme neu tikájá ra, éppúgy, miként a hit a teológiára – utóbbi pontosan az anselmusi fides 
quaerens intel lectum értelmé ben –;110 és – fordítva – a fakticitás hermeneutikája vissza-
hatva éppúgy befolyásolja és módosítja a fakti ci tást, ahogy a teológia a hitet.

106  SZ 31. §., 144. o.:  „Das Dasein ist in der Weise, daß es je verstanden, bzw. nicht verstanden hat, so oder 
so zu sein. Als solches Verstehen »weiß« es, woran es mit ihm selbst [...] ist”. Lásd LI 283. sk. o. Lásd uo., 
68a) §., 336. o.: „Das Verstehen erschließt das eigene Seinkönnen dergestalt, daß das Dasein verstehend je 
irgendwie weiß, woran es mit ihm selbst ist.”

107 Lásd GA 63, 15. o.
108  Lásd erre vonatkozóan az egzisztenciának „ügymenetként” [Geschäftsgang] való felfogását illető megjegyzé-

seket a Lét és időben: SZ 294. o.
109  „wesenhafte Betroffenheit des Fragens von seinem Gefragten” (SZ 8. o.). Lásd ugyancsak GA 17, 76. o.: „[...] 

das fragende Seiende [...] das Sein des befragten Seienden fundamental mitbestimmt, und umgekehrt”; „Die 
Antwort schlägt ins Fragen zurück.” 

110  Mint Karl Barth írja, Anselmus igazi gondja az intellectus fideiként értett teológia volt, s annak hangsúlyozá-
sa, hogy az intelligere, nemhogy távol esne a hittől, valójában magának a hitnek az igénye, magában a hit-
ben rejlő spontán vágy (lásd K. Barth: Fides quaerens intellectum. Anselms Beweis der Existenz Gottes im 
Zusammenhang seines theologischen Programms. München: Chr. Kaiser Verlag, 1931, 2. jav. kiad. Zollikon: 
Evangelischer Verlag, 1958, I rész, 1. fej.). Lásd még pl. Thomas Williams: „Introduction”,, in Anselm: Proslogion 
with the Replies of Gaunilo and Anselm, translated with introduction by Thomas Williams, Indianapolis: Hackett, 
2001, VII. o.: a fides quaerens intellectum úgy érthető, mint „active love of God seeking a deeper knowledge of 
God”. Figyelmet érdemel továbbá Helmut Thielicke értelmezése, melyet érdemes részletesebben is idéznünk: 
„Anselmus istenbizonyítéka, mint ismeretes, imával kezdődik”, írja. „Ez az imádság már tartalmazza Anselmus 
bizonyítéka megértésének döntő kulcsát s így alapjában véve cáfolja a »bizonyításra« irányuló intencióját. [...] 
Ehhez az imához kapcsolódik mármost maga az isten-»bizonyíték« [...] Anselmus gondolatmenete egy mindent 
átfogó istenbizonyosság keretében – előre bebiztosított keretében! – kerül kifejtésre. Ez a bizonyossság nem 
a Proslogionban kifejtett reflexióinak eredménye, hanem őket megelőzően adva van és hordozza őket. Ennyi-
ben az, ami feltétlenül bizonyos – tudniillik a hitben bizonyos –, nem szorul bizonyításra. Így annak, ami bizonyí-
téknak nézhet ki, egészen más intenciót kell követnie. A »bizonyítás« ugyanis olyan folyamatként megy végbe, 
amelynek a révén a kisebbtől a nagyobb avagy az abszolút bizonyosságig akarunk eljutni. Hogy egy derékszö-
gű háromszög átfogójára rajzolt négyzet területe megegyezik a befogókra rajzolt két másik négyzet területének 
összegével, azt valamelyes bizonyossággal azáltal is megállapíthatom, hogy a négyzeteket ismételten meg-
mérem. Az így nyert empirikus valószínűség azonban csak a geometriai bizonyítás által válik bizonyossággá.
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Miként a teológia a hithez, úgy viszonyul a filozófia (a hermeneutika) a fak ti ci táshoz. 
Mind a teológia, mind a filozófia fogalmi kidolgozását, megvilágítását nyújtja vala mi-
féle elő ze te sen megélt tapasztalatnak, miközben mindkettő egyszersmind vissza is 
vonat kozik arra – mó dosítva, megváltoztatva, kiépítve, megerősítve –, amiből ered: a 
hitre, illetve a tényleges életre. 

A korreláció szoros jellegét tekintve nem meglepő, hogy ez az analógia megfogalma-
zás beli, szövegszerű egyezésekben is megmutatkozik. „Minden teológiai megismerés 
a maga tárgyi jogosultságát illetően magára a hitre alapozódik, belőle ered és hozzá 
tér vissza/bele torkollik vissza” („ent springt aus ihm und springt in ihn zurück”), olvas-
ható a „Fenome no ló gia és teo ló gia” című írásban,111 s e megfogalmazás befejező része 
szinte szó szerint megta lál ható a Lét és idő 7. §-ában adott nevezetes filozófia-meg-
határozás záró részében: „A filozófia univerzális fenome no lógiai on tológia, mely az 
ittlét hermeneutikájából indul ki, ez utóbbi pedig mint az egzisz tencia ana litikája min-
den filozófiai kérdezés vezérfonalát oda rögzítette, ahonnan ered és aho vá vissza tér” 
(„Philosophie ist universale phänomenolo gi sche Ontolo gie, aus gehend von der Her-
me neu tik des Daseins, die als Ana ly tik der Existenz das Ende des Leit fa dens alles 
philo sophischen Fragens dort festge macht hat, woraus es ent springt und wohin es 
zurück schlägt” – kiemelések az eredetiben). „[...] woraus es entspringt und wohin es 
zurückschlägt” és „entspringt aus ihm und springt in ihn zurück” mind fogalmilag, mind 
a dolog lényegét illetően nyilvánvaló párhuzamokat mutatnak. 

  Csak ez utóbbi lép át a mégoly nagyfokú valószínűségből a bizonyos, éppenhogy »bizonyított« ismeret szférá-
jába. Anselmusnál azonban nem arról van szó, mintha először csupán egy mérsékelt, feltételes, azaz hiányos 
istenbizonyosság állna fenn, melyet azután valamely istenbizonyíték segítségével abszolút bizonyossággá sze-
retne emelni. Nem: ez az abszolút bizonyosság már fennáll, mielőtt a »bizonyításhoz« hozzáfogna. Ezt éppen 
az ima mutatja, amellyel a maga istenbizonyítását bevezeti [...] Mire föl akkor a fölösleges »bizonyítás« miat-
ti fáradozás? Anselmus célja kétségkívül nem valamely istenbizonyosság elérése, hanem csupán ezen bizo-
nyosságnak a hit síkjáról az intellektus síkjára való transzformációja. A kezdetben reflektálatlan hitbizonyos-
ságot Anselmus az intellektuális és argumentatív tudás reflexiós alakjába fordítja át. A hit azt szeretné, hogy 
bizonyossága kiterjedjen az észre is, úgyhogy ezáltal az ima dicsőítésébe az ész is be tudjon kapcsolódni. 
Ennyiben érvényes a tétel: fides quaerens intellectum, a hit keresi az észt, keresi, hogyan állíthatná a maga 
oldalára. Az istenbizonyosság, amint meg lehetne mutatni, Descartes-tól eltérően megelőzi még az önmagá-
ban való bizonyosságot is. [...] Hogy ő maga kicsoda vagy micsoda, azt Anselmus kezdetben nem is igen tudja 
[...] Vélhetően nem túl merész, ha mai gondolodási módunknak megfelelően úgy fogalmazunk: Anselmus úgy 
tekinti magát, mint aki témájának (az istenbizonyosságnak) aligha megfelelő szubjektuma, legalábbis elide-
genedett intellektusként. Ez az intellektus a hit után kullog. Úgyszólván még a szendergés állapotában van, 
még nem ébredt fel. Éppen ezért érzi indíttatva magát arra, hogy a hívő bizonyosságból megpróbáljon eljutni a 
racionális világossághoz, s hívő énjét intellektuális énjével »szinkronizálja«. Ezen konszenzusért, ezen össz-
hangért imádkozik.” (Helmut Thielicke: Glauben und Denken in der Neuzeit. Die großen Systeme der Theologie 
und Religionsphilosophie, Tübingen: Mohr, 1983, 2. bőv. kiad., 1988, 77. sk. o.). Thielicke értelmezése nem 
csupán önmagában figyelemre méltó, de számunkra különös jelentősége is van. Hit és ész anselmusi viszo-
nyáról kifejtett interpretációja ugyanis jelentős pontokon megvilágíthatja hit és teológia, ill. létmegértés és filo-
zófia viszonyának heideggeri meghatározását, s különösen szemléletes lehet itt az, amit a viszony két pólusá-
nak „szinkronizálásáról” ír (ahol is mindazonáltal a tényállást nem szabad abban az értelemben félréertenünk, 
mintha a két pólus egymástól függetlenül mintegy öröktől fogva adva volna). – Helyénvalónak gondolom meg-
említeni, hogy generációm nagy hatású filozófiatanára, Munkácsy Gyula hasonló álláspontot képviselt; mint 
a tiszteletére kiadott emlékkötet bevezető beszélgetésében visszapillantva elmondta, már korán megtetszett 
neki az a „Scheler által megfogalmazott, de előtte már Maurice Blondel által is kimondott” gondolat, mely sze-
rint az istenbizonyítások „csodálatosan szépek” – „esztétikai zártságukban. Az az egy hozzáteendő azon-
ban, hogy egy előzetes hitdöntés konzekvenciáit mondják ki. Vagyis pontosan fordított funkciót tulajdonítot-
tak neki, nem a rávezető útét, a bevezető útét, hanem ellenkezőleg, egy konzekvenciának, egy hitbeli döntés 
konzekvenciájának kibontásáét” (lásd „A margók előadója voltam. Boros Gábor és Miklós Tamás beszélge-
tése Munkácsy Gyulával”, in Descartes, Kant, Husserl, Heidegger. Tanítványok írásai Munkácsy Gyula tisz-
teletére, szerk. Schmal Dániel, Budapest: Atlantisz, 2002, 9–36. o., itt 16. o.).

111  „Phänomenologie und Theologie”, GA 9, 61. o.: „Alle theologische Erkenntnis ist in ihrer sachhaltigen 
Rechtmäßigkeit auf den Glauben selbst gegründet, sie entspringt aus ihm und springt in ihn zurück”. Vö. uo., 
55. o.: „Die Theologie [...] selbst aus dem Glauben entspringt”.
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A Lét és idő filozófia-meg hatá rozása jól is mert és gyakori interpretációk tárgya; 
te kintve azon ban, hogy a mon dat körül ményes és bo nyo lult, számos szak kifejezés sel 
nehezített („uni verzális fenome no ló giai ontológia”, „az ittlét hermeneutikája”, „az eg zisz-
ten cia analitiká ja”), a befejező igepáron – s annak a teológia meghatározása számára 
való Heidegger általi igénybe vé telén – a fi gye lem már nem állapodik meg, jobbára átsik-
lik felette. De magá    nak a műnek a be fejezet len sége is hozzájárulhatott ah hoz, hogy e 
meghatározás záró része elsik kad jon, homályban ma radjon, hiszen a lezá rat   lan ság 
miatt nem lehet meg tud ni, e fi lo zó fia az emberi léthez végül is miképp tér vissza. 

Az „ent  sprin  gen”–„zurückschlagen”, illetve az „ent sprin  gen”–„zurück springen” foga-
lompár mindenesetre a filozófia elvi meghatáro zásának hasonló kontextusában más 
Hei deg ger-szöve gek ben is előfordul, így korábban már a nevezetes 1920/21-es val lás  fe-
no me nológiai kur zu son. Ennek bevezető részeiben hangzott el a hallgatói feljegyzések 
szerint: „A filozófia a tényleges élettapasztalatból származik/ered, és – mindeneset-
re valamely lényegi fordulat után – hozzá is tér vissza/bele torkollik vissza”; illetve egy 
másik hallgatói jegyzet szerint: „Ezidáig a filozófusok azon fáradoztak, hogy a tényle-
ges élettapasztalatot mint magától érte tő dően másodlagos dolgot nagy gyorsan letud-
ják, holott a filozófia épp belőle származik/ered, és valamely – persze egészen lénye-
ges – fordulat után ismét hozzá tér vissza /bele torkollik vissza”.112

A teológia úgy viszonyul a hithez, ahogy a filozófia (a hermeneutika) a fak ti ci táshoz, 
mondottuk fentebb, amennyiben mind a teológia, mind a filozófia fogalmi kidolgozását 
nyújtja vala mi féle előzetesen megélt tapasztalatnak. Teológia és filozófia mint termi-
nus ad quem teljesen világos. Kevésbé világos a terminus a quo – tudniillik a filozófia 
oldalán. A kiindulópont: az, aminek a fogalmi kidolgozásáról van szó a valláson belül – 
efelől nem lehet kétség –, nem más, mint a „hit”; ezzel szemben nem teljesen magától 
értetődő, hogy a filozófia oldaláról mi felel meg a „hitnek”. Heidegger fogalomhasznála-
ta itt az évek során változik, bi zonytalan, in ga dozó: azt, ami a „hitnek” filozófiailag meg-
felel, a fiatalkori előadásokon több nyire „fakticitás ként”, „tényleges életként”, „tényleges 
élettapasztalatként” nevezi meg. Ám a Lét és idő kor szakát – a húszas évek közepét, 
második felét – és ma gá nak a fő műnek a fo ga lomhasználatát tekintve a megfelelte-
tés filozófiai pólusaként fel te he tően inkább a „fakti citás”, ill. a „tény le ges élet” utódfo-
galmát, az „egzisztenciát”, illetve – még in kább – a „preontoló giai létmeg értést” nevez-
hetnénk meg. Ha most visszatérünk a Lét és idő idé zett filozófia-meghat áro zásá hoz, 
ténylegesen azt látjuk, hogy az, ami a „hitnek” a filozófia ol dalán meg kellene, hogy felel-
jen, hallgatólagos-kimondatlan marad, nem kerül megnevezésre: egy sommás-enig ma-
tikus „dort” áll a megnevezés helyén. „[...]az ittlét herme neu tikája [...] minden filozófiai 
kér de zés vezér fonalát oda/ott rögzítette, ahonnan ered és aho vá vissza tér” – hangzik 
a szöveg, s itt mél tán kérdez het nénk: de hol is /honnan is ered? és hová tér vissza? 
Az elhangzó három spe cifikus szak kife jezés – „uni verzális fenome no ló giai ontológia”, 

112  Az első megfogalmazás a vallásfenomenológiai kurzus Fritz Kaufmann-féle Nachschriftjében található és így 
hangzik: „Das Philosophieren entspringt aus der faktischen Lebenserfahrung und springt – allerdings nach 
einer wesentlichen Umkehr – in sie zurück.” A második Oskar Becker előadásjegyzete, lásd most GA 60, 15 
o.: „Bisher waren die Philosophen bemüht, gerade die faktische Lebenserfahrung als selbstverständliche 
Nebensächlichkeit abzutun, obwohl doch aus ihr gerade das Philosophieren entspringt, und in einer – allerdings 
ganz wesentlichen –Umkehr wieder in sie zurückspringt.” Vö. még uo. 8. o.: „[...] die Philosophie der faktischen 
Lebenserfahrung entspringt. Und dann springt sie in der faktischen Lebenserfahrung in diese selbst zurück”), 
továbbá EM 4. o.: „[...] schlägt das, was in dieser Frage gefragt wird, auf das Fragen selbst zurück” (kiemelé-
sek F.M.I.; lásd még fentebb a 109. jegyzetet). Az 1923-as előadás egyik hasonló megfogalmazása így hang-
zik: „Az értelmezés a mában indul útjára, azaz abban az átlagos érthetőségben, amelyből a filozófia él, és 
amelybe visszabeszél” (GA 63, 17. o.: „Auslegung setzt an im Heute, d.h. in der bestimmten durchschnittlichen 
Verständlichkeit, aus der Philosophie lebt und in die sie zurückspricht”; kiemelés az eredetiben).
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„az ittlét herme neu ti kája”, „az eg zisz ten  cia ana liti kája” – ugyanis (meghatározott hierar-
chia szerint és más-más oldalról) mind a filo zófiát – tudniillik a létkérdés fogalmi kidolgo-
zá saként értett filozófiát – nevezi meg. A termi nus a quo, legalábbis ebben a nevezetes 
meghatározásban, mindenesetre kimondatlan marad.

A fő mű rendszertervezete azonban, úgy gondolom, valamely megalapozott válasz-
hoz kellő támpontokat nyújt. A filozófia feladata, amint azt Heidegger az első lapokon 
félre ért he tetlen egyértelműséggel tudtunkra adja, a lét értelmére vonatkozó (a görögök 
óta feledésbe me rült) kérdés (újbóli) feltevése és kidolgozása. A lét értelmére pedig 
azért tudunk kérdezni, mert már mindig is egyfajta létmegértésben élünk – legyen 
bár ez utóbbi mégoly homályos és elmosódott. „Ez az átlagos és homályos létmeg-
értés – faktum”, szögezi le Heidegger oly hatá rozottsággal, amit első pillantásra akár 
dogmatikusnak is lehetne nevezni.113 Ám közelebbről szem ügy re véve nem annyira 
dogmatikus kijelentésről van szó, sokkal inkább abszolút ha tár ról. Eszerint mind a filo-
zófia, mind a teológia hermeneutikai körben mozog: mindkettő az em beri egziszten-
cia létmódja, az egyik az átlagos létmegértésből, a másik a hitből indul ki, és – mint 
filo zó fia és mint teológia – az előbbiek fogalmi értelmezését, kidolgozását, megvilágítá-
sát nyújtja. Lét meg  értés és hit ebben az értelemben: abszolút és meghaladhatatlan 
előfelte vé sek. Nélkülük nincs sem filozófia, sem teológia. Filozófia és teológia: belő-
lük ered és hoz zá tér (vagy beléjük folyik/torkollik) vissza. Mihelyst van létmegértés 
és hit, egyszersmind adva van filozófia és teológia – tudniillik filozófia és teológia kiin-
dulópontja. Az előbbi kettő úgyszólván magától utal az utóbbi kettőre s indítja be azt. 
A létkérdés (azaz a filozófia), mondja Heidegger a fő mű bevezető lapjain, bizonyos 
szempontból nem más, mint „egy az [emberi] ittléthez tartozó lényegi lét tenden ciá-
nak, a preontológiai létmegértésnek a radikalizálása”;114 korábban pedig egy ízben így 
fogal mazott: a filozófia az ember „önmagával való találkozásának döntő lehe tősége és 
módja”.115 A másik oldalon pedig, amint az a „Fenomenológia és teo lógia” című írásban 
ol vas ható, így áll a helyzet: „A teo lógia a hitből a hitre és a hit számára van rámérve”,  
ebben az értelemben pedig, „amennyiben a hitre van rámérve, a teológia csak a hit-
ben találhatja meg önmaga elégséges motívumát. Ha a hit önmagától ellenállna vala-

113  A lényeges szöveghelyek a következők: „[...] wir je schon in einem Seinsverständnis leben [...]” (SZ 1. §., 4. o.). 
„[...] wir bewegen uns immer schon in einem Seinsverständnis. Aus ihm heraus erwächst die ausdrückliche 
Frage nach dem Sinn von Sein und die Tendenz zu dessen Begriff” (SZ 2. §., 5. o.). „Dieses durchschnittliche 
und vage Seinsverständnis ist ein Faktum. Dieses Seinsverständnis mag noch so sehr schwanken und 
verschwimmen und sich hart an der Grenze einer bloßen Wortkenntnis bewegen – diese Unbestimmtheit 
des je schon verfügbaren Seinsverständnisses ist selbst ein positives Phänomen [...]” (uo.). Vö. még uo. 6. 
o.: „Das Gesuchte im Fragen nach dem Sein ist kein völlig Unbekanntes, wenngleich zunächst ganz und gar 
Unfaßliches.” („Amikor a létre vonatkozó kérdést feltesszük, az, amit keresünk, nem valami teljesen ismeret-
len [...]”).A későbbi előadásokból lásd pl. GA 26, 20. o.: „Das menschliche Dasein ist ein solches Seiendes, 
zu dessen Seinart selbst es wesenhaft gehört, dergleichen wie Sein zu verstehen”.

114  SZ 4.§., 15. o.: „Die Seinsfrage ist dann aber nichts anderes als die Radikalisierung einer zum Dasein selbst 
gehörigen wesenhaften Seinstendenz, des vorontologischen Seinsverständnisses.” A filozófiai kérdezés, 
hangzott a húszas évek elején, nem más, mint „a tényleges élet egyik alapmozgásának explicit megragadá-
sa” (PIA 238. o. [= PIA-R 10. o.; GA 62, 349. o.]: „das explizite Ergreifen einer Grundbewegtheit des faktischen 
Lebens”). Később, különösen a húszas évek vége felé Heidegger többször is kifejtette: a filozófia, ill. a filo-
zofálás minden emberben ott lappang. Lásd pl. GA 27, 3. o.: „Mégha a filozófiáról kifejezetten semmit sem 
tudunk, akkor is benne vagyunk már a filozófiában, mivel a filozófia bennünk van és hozzánk tartozik, éspedig 
abban az értelemben, hogy már mindig is filozofálunk. [...] Embernek lenni annyi, mint filozofálni. [...] a filozó-
fia bennünk úgyszólván alszik”. Vö. még GA 29/30, 7.§.: aki nem filozofál, az „alszik”, csak a filozofálók van-
nak „ébren”. Ahogy a filozófia az embert, úgy a teológia a hívőt akarja ebben az értelemben „felébreszteni” 
(lásd ehhez Thielicke utalását a „szendergésre” fentebb a 110. jegyzetben). 

115  GA 63, 18 .o .: „eine entscheidende Möglichkeit und Weise der Selbstbegegnung des Daseins ausmacht” 
(Kiemelés F.M.I.)
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mely fogalmi értelmezés nek, akkor a teológia egy a tárgyának (a hitnek) tökéletesen 
meg nem felelő megragadásmód vol na”.116

Ezzel valamelyest kibontottuk a jelen dolgozat címmegjelölésében rejlő fogalmak egy-
máshoz való viszonyát, s eljutottunk a cím magyarázatához. „Létmegértés és filo zófia – 
hit és teológia”: ez röviden, a fenti rekonstrukció fényében – s azoknak mintegy összeg zé-
se ként – annyit tesz, hogy Heidegger számára a létmegértés úgy viszonyul a filozó fiá hoz, 
mi ként a hit a teológiához; fordított fogalmazásban – ami csöppet sem lényegtelenebb – : 
a filozófia úgy viszonyul a lét meg értéshez, ahogy a teológia a hithez.

Értelmezésünknek, mely szerint ami a vallás oldalán a hit, annak a filozófia oldaláról a 
létmegértés felel meg, bizonyos megerősítését nyújthatja az a levél, amelyet Heidegger 
1928. augusztusában írt Elisabeth Blochmann-hoz, és amelyben a „Fenomenológia és 
teológia” címmel az év februárjában Marburgban tartott előadására kapott reflexiókra 
válaszol (a szö veg nyomtatásban jóval később jelent meg; először franciául 1969-ben, 
majd németül 1970-ben). – „Teljes mértékben találó a filozófiaelőttes létmegértésre 
vonatkozó kérdése”, írja itt Heidegger, „mint ami megfelel a hitnek szemben a hit teoló-
giában végbemenő explikáció jával. És ez abban rejlik, amit metaphysica naturalisnak, 
természetes világnézetnek nevezünk. Persze hogy ez micsoda, annak tisztázása talán 
a filozófia legnehezebb problémáinak egyike.”117 

Heideggernek természetesen igaza van, a filozófia legnehezebb problémáinak egyi-
ke ez; sőt nem is fogalmaz eléggé radikálisan, mivel közelebbről szemlélve nem csu-
pán a filozófia leg ne hezebb problémáinak egyikéről van szó, nem is a legnehezebbről 
– sokkal inkább a filozófiát mint olyat egyáltalán lehetővé tevő abszolút előfeltevésről.
A létkérdés kidolgozása a létmeg ér tés talajáról indul; ez a létmegértés faktum, nélküle 
a vizsgálódásnak nem volna kiindulópontja; ám végső értelmezése majd csak a kidol-
gozott létfogalom vezérfonalán lesz lehetséges. A fő mű Bevezetésében Heidegger 
kilá tás ba helyezi a létmegértés bővebb kifejtését; erre akkor ke rülhet sor, írja, amikor 
a létkérdés révbe érkezik és a létfogalom kellő megvilágításban részesült;118 ám mivel 
a döntő I/3. rész nem jelent meg, ez az ígéret nem vált valóra. 

Nem is válhatott. Ezt az ígéretet nem lehetett teljesíteni. A filozófia éppúgy nem tud 
a létmegértés mögé visszamenni, ahogy a teológia a hit mögé. Létmegértés nélkül 
„nincs” lét,119 ahogy hit nélkül nincs teológia.

116  GA 9, 54. o.
117  Heidegger levele Elisabeth Blochmann-hoz 1928. aug. 8-án. Lásd M. Heidegger – E. Blochmann: Briefwechsel 

1918-1969, hrsg. J. W. Storck, Marbach/Neckar 1989, 25. o.: „Völlig zutreffend ist Ihre Frage nach dem 
vorphilosophischen Seinsverständnis in Entsprechung zum Glauben gegenüber seiner Explikation in der 
Theologie [...]”.

118  SZ 2.§., 6. o.: „Die Interpretation des durchschnittlichen Seinsverständnisses gewinnt ihren notwendigen 
Leitfaden erst mit dem ausgebildeten Begriff des Seins. Aus der Helle des Begriffes und der ihm zugehörigen 
Weisen des expliziten Verstehens seiner wird auszumachen sein, was das verdunkelte, bzw. noch nicht erhellte 
Seinsverständnis meint, welche Arten der Verdunkelung, bzw. der Behinderung einer expliziten Erhellung 
des Seinssinnes möglich und notwendig sind.” Vö. még uo., 31.§., 147. o: „Eine den Grenzen dieser ganzen 
Untersuchung entsprechend befriedigende Aufklärung des existenzialen Sinnes dieses Seinsverständnisses 
wird erst auf Grund der temporalen Seinsinterpretation erreicht werden können.” Uo., 45.§., 231. o.: „Die 
Freilegung des Horizontes aber, in dem so etwas wie Sein überhaupt verständlich wird, kommt gleich der 
Aufklärung der Möglichkeit des Seinsverständnisses überhaupt, das selbst zur Verfassung des Seienden 
gehört, das wir Dasein nennen. Seinsverständnis läßt sich als wesenhaftes Seinsmoment des Daseins jedoch 
nur dann radikal aufklären, wenn das Seiende, zu dessen Sein es gehört, an ihm selbst hinsichtlich seines Seins 
ursprünglich interpretiert ist.” Végül a megjelent mű utolsó bekezdése még egyszer visszatér erre a problémá-
ra, anélkül, hogy a válaszadás bármilyen lehetséges irányát jelezné: „So etwas wie »Sein« ist erschlossen im 
Seinsverständnis, das als Verstehen zum existierenden Dasein gehört. [...] Wie ist erschließendes Verstehen 
von Sein daseinsmäßig überhaupt möglich?” (83.§., 437. o., kiemelés az eredetiben).

119  Jellegzetes a következő megállapítás: „Allerdings nur solange Dasein ist, das heißt die ontische Möglichkeit 
von Seinsverständnis, »gibt es« Sein” (SZ 43c.§., 212. o.). 
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IV. BEFEJEZÉS ÉS KITEKINTÉS: „NYUGTALANÍTÁS”,
„HANGOLTSÁG”, „MEGNEHEZÍTÉS”

Összegezzünk. A filozófia önértelmezése számára Heidegger, mondhatni, egyfajta 
teológiai modellt vesz igénybe, más szóval a filozófia Heidegger általi önértelmezése a 
teológiai beál  lí tódás önértelmezésére tekint modellként, azt veszi alapul. Ezáltal 
Heidegger a teológiai beállí tó dás önértelmezését – sajátosan formalizált és deteologizált 
formában – mintegy átemeli a filozófia síkjára. Tanácsos lesz azonban óvatosan fogal-
maznunk: amit „a teológia önértel me zé se”, „a teológiai beállítódás önértelmezése” kife-
jezésekkel jelölünk, az mindenütt Heideg ger általi ön értelmezés, ahol is ilyenformán 
– a Heidegger gondolkodói pályájára a fentiekben vetett rö vid pillantás után – fölme-
rülhet még a kérdés vagy a kétely, vajon a teológus vagy a filozófus Heidegger általi? 
Hiszen – lehetne felvetni – elvileg lehetséges volna, hogy a filo zó fus Hei deg ger az, aki 
a teológiát meg ha tá rozott módon érti, értelmezi, majd ezt az értelme zést viszi át (vagy 
viszi vissza) a filo zó fiá ra. Ám ez az aggály – amint arra rá kell jönnünk – azt a hall ga tó-
la go s – és a maga részéről még bizonyításra szoruló – előfeltevést veszi alapul, mely 
szerint a kettő – a teológus és a filo zó fus Heidegger – mereven különbözik egymástól, 
de legalábbis egymástól jól megkülönböz tethető, elvá laszt ható. Más szóval, a kiindu-
ló feltevés máris (ész revétlenül) kimetszi a filozó fus Heideggerből a teológiai dimenzi-
ót, s egyfajta „tisz ta” filo zó fiát próbál el kü löníteni benne. Ez a feltevés viszont, mint lát-
hattuk, a legcse kélyebb mér tékben sem állja meg a helyét.120 A teo ló giától el tá vo lodó 
és a (fenome no lógiai-herme neutikai) fi lo zófiába átlépő gon dol ko dó egész gondolat vi-
lá gát átszövik val lá si–teológiai mo tí vumok és vonások, s e – teo ló gi ai ból filozófiaivá 
váló, ám a teológiát önma gában megőrző – gondolat rendszer terméke azután (má-
sodik lépésben) az a mód, ahogy Heidegger mind a fi lo zó fiát, mind a teológiát meg-
határozza. Hogy a teológiai dimenziót megőrző filozófia teológia- és filozófia-értése 
között jellegzetes strukturális homo ló gia mutatkozik – ennek fényében na gyon is követ-
kezetes, és csöppet sem meglepő (az el len kezője volna az). A teológiai motí vu mok kal 
telített deteologizált filozófia ugyanazon a – her meneutikai – módon tekint önma gá ra, 
mint a teológiára. Teo lógia mint a hit fogalmi ön meg világítása és filozófia mint az elő-
zetes létmeg értés fogalmi kidolgozása – a herme neutikai vo nat kozás (a hermeneutikai 
kör) közösséget teremt közöttük és összekapcsolja őket.

A fentiek során mindenesetre remélhetőleg sikerült megmutatnunk: Martin Heidegger 
gondolkodásában a filozófia és a teológia lényegének jellemzésében lényegi struk tu-
rális ana lógiák, párhuzamok állnak fenn. A filozófia Heidegger fő művében adott meg-
ha tározá sában, mint láthattuk, teológiai mo tívumok jelenléte mutatható ki; ez össze-
függ azzal, hogy Heideg ger egyúttal a teológia feladatát, funk cióját, a valláshoz való 
viszonyát is tel jes séggel újrafo gal maz za. Amit előrebocsátottunk, hogy nevezetesen 

120  A fentieken túlmenően utalok egy olyan problémakörre, melynek a kifejtésére ebben a dolgozatban nem nyílt 
mód, s amelyet másutt próbáltam némileg részletezni; arra, hogy a fiatal Heideger számára „élet” és „val-
lási élet” nagy mértékben fedi egymást, ill. nem válik el markánsan egymástól. Az „élet” jellemzőit a fiatal 
Heidegger a vallási életről, pontosabban az őskeresztény élettapasztalatról próbálta leolvasni, s az „élethez” 
való hermeneutikai visszafordulás vagy hozzáférés szempontjából számára – amint vallásfenomenológiai 
előadásaiból kitűnik – döntő paradigmaként az őskereszténység jelent meg. Heidegger háború utáni, „első 
filozófiája”, a fakticitás, azaz a tényleges élet hermeneutikája így döntő pontokon egy alapvetően vallási prob-
lematikával való szembenézésből nőtt ki. Vö. Fehér M. István: „Metafizika, hermeneutika, szkepszis. Igaz 
megismerés – igaz élet”, Vigilia 71. évf. 2006/9, 651–661. o. (Internet: http://www.vigilia.hu/2006/9/feher.
htm); uő.: „Őskeresztény élettapasztalat és eszkatológikus idő. Martin Heidegger korai vallásfenomenológiai 
előadásai” (megjelenés alatt).
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önmagát Hei deg ger egy olyan újra meg ha tá ro zott filozófiafelfogás alapján tartja filo-
zófusnak, melyet teológiai motívu mok szőnek át, sőt bizonyos értelemben egyenesen 
teológiai motívu mok radika li zá ciójaként áll elő, azt némely vonásában fentebb meg-
próbáltuk felmutatni. Rekonstrukciónk – illendő hozzátenni – a témát aligha merítet-
te ki. Terjedelmi korlátok miatt befejezésképpen röviden szeretnék utalni még ebben 
az összefüggésben három jellegzetes vonásra, mely Heidegger nézőpontjából mind 
a filozófiát, mind a teológiát egyaránt jellemzi. Ezek: a „nyugtalanítás”, a „hangoltság” 
és a „megnehezítés”.

„Azok a feltételek”, ír ja Theodore Ki siel, „melyek fogékonnyá teszik a lelket a vallás 
iránt, te szik fogékonnyá egyúttal a filozófia iránt is”: vallás és fi lo zófia közös motivá-
ciója a nyugta lanság.121 S valóban, a korai freiburgi elő adá sok kiemelt helyén jelenik 
meg az augus ti nu si „inquietum cor nostrum”. Augustinus, írja Heidegger, az „inquietum 
cor nostrum”-ban pillantotta meg „az élet szűnni nem akaró, nagy nyugtalanságát”.122 
Ezt a nyugta lan sá got, te hetjük hozzá jelen összefüggés ben, az önmaga meg érté sére, 
fogalmi értelmezésére, az ön el sa já tításra, önmaga (emberi ha tá rok közötti) birtokba-
vételére irányuló – újra és újra nekiru  gasz kodó és megújított – erőfeszítés táplálja. Fi lo-
zó fiának és teológiának egya ránt az a feladata, hogy az élet, ill. a hit eredendő nyug ta-
lan sá gá nak igazságot szolgáltas son. Heidegger korai élet  fenomenológiájának (mint 
filozófiának) alap vető disz po zí ciója a vallásilag hangolt „humi litas animi”,123 melynek 
célja a benső élet fo kozása és el mé lyí tése.124 A fő ösztönző, mely egy vallásos lélek 
sajátja, az au gus  ti nu si „in quietum cor nostrum” Heidegger számára egyúttal a filozó-
fia éltető forrása is.125 A tény leges élet és a vallási élet között általa megvont alapvető 
párhuzam126 alapján a vallásfe no me no lógiai elődáson Heidegger úgy fogalmaz, hogy 
„a keresztény élet számára nem létezik biztonság-bizonyosság [Sicherheit]”, s hogy „az 
állandó bi zony talanság a tényleges élet alap je len té sei nek is jellemzője”.127 A filozófia 
feladata en nek megfelelően inkább az, hogy az élet ezen eredendő nyugta lanságát, 
bizonytalanságát megfe le lőképpen szóhoz juttassa, megfelelő kifejezést talál jon szá-
mára,128 nem pedig az, hogy két ér tel mű és mester sé ges módon meg próbálja elnyom-
ni vagy valamiféle teoretikus beállító dás állítólagos biztonságának álarca mögé rej-
teni – oly tendencia ez utóbbi, mely ugyancsak az élet sa játja: önmaga útjából való 
kitérés, önmaga előli menekülés.129 Erre a hanyatló tenden  ciára te kin tet tel és vele 
szemközt fokozottan érvé nyes: „A filozófia épp az ellentéte min den féle nyugtatga tás-

121  Theodore Kisiel: The Genesis of Heidegger’s Being and Time, 113. o.
122  GA 58, 62. o. 
123  GA 58, 23. o. A „humilitas”-t a középkori misztikával kapcsolatban lásd GA 60, 309. o.
124  GA 58, 86. o.
125 GA 58, 62. o. Lásd még GA 60, 105. o. („Unsicherheit”); GA 61, 174. o. („Unruhe”)
126 Lásd fentebb a 120. jegyzetet.
127  GA 60, 105. o. (Kiemelések F.M.I.). Vö. még uo., 103. o.: „Beunruhigung”; uo. 216. o.: „Wissen um die 

Unsicherheit selbst”; GA 58, 63. o.: „Unruhe des Lebens”; GA 61, 93. o.: „Die Bewegtheit des faktischen Lebens 
ist vorgängig auslegbar, beschreibbar als die Unruhe”; GA 61, 174. o.: „Fraglichkeitscharakter (»Unruhe«) 
des faktischen Lebens”.

128 Vö. Th. Kisiel: The Genesis of Heidegger’s Being and Time, 113. o.
129  Ha az élet egyik tendenciája az, hogy (be-) biztosítsa önmagát a rá jellemző alapvető nyugtalansággal, bizonyta-

lansággal szemben, akkor a filozófiának még inkább az lehet a feladata, hogy ezt az alapvető mozgékonyságot 
jogaiba visszahelyezze. Ha a Heideggerre is nagy hatást gyakorló dán gondolkodó, Kierkegaard egyik jellegzetes 
(Hegel ellen irányuló) észrevétele szerint „aligha van még egy annyira bódító eszköz, mint az elvont gondolko-
dás” (S. Kierkegaard: Vagy-vagy, ford. Dani Tivadar, Budapest: Gondolat, 1978, 835. o.), akkor erre szinte rímel 
Heideggernek az a megjegyzése, mely szerint „az abszolút igazság eszméje” nem más, mint „álomba ringató 
ópium” („ein einschläferndes Opiat”; lásd GA 61, 164. o.). Heidegger szerint „a biztos objektivitás nem más, mint 
a fakticitástól való bizonytalan menekülés”, és „az általános érvényességről okoskodni annyi, mint félreismerni a 
fakticitás alapvető értelmét” (GA 61, 90. o.: „Die sichere Objektivität ist unsichere Flucht vor der Faktizität”; GA 
61, 87. o.: „über Allgemeingültigkeit [spintisieren], das ist Verkennen des Grundsinns der Faktizität”).
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nak és biztosításnak”.130 „A filo  zófia motívu ma saját ittlétünk bizony talanná tétele (Unsi-
cher-Machen)”131 – éspedig szembe fordulva a kultúrfeladatok „nyugtatgató biztosítá-
sá val”.132 Összefoglalóan: „A filozófia fel ada ta az élet fakticitásának megőrzése és az 
ittlét fakticitásának megerősítése”.133 Ám – miként fentebb láthattuk –, jórészt ez a teo-
lógia feladata is: hogy a hitet megőrizze és megerősítse.134

Vallás és filozófia: mindkettő továbbá egy meghatározott hangoltságból ered és ben-
ne gyökerezik, végbemenésüket végig hangoltság kíséri. A hangoltság annyi, mint érin-
tettség, pontosabban, válasz az (egzisztenciális) érintettségre. A hangoltság-témának 
a filozó fiá ba való beemelése és gondolkodói útjának egészében való kitartó és fajsú-
lyos jelenléte mármost ugyancsak vallási–teológiai eredetű, egyik fő forrása (Arisz-
totelész mellett) Augustinus affectio-tana.135 Ez a vallási moti vá ció jelenik meg abban 
a tényben, hogy a filozófia Heidegger számára egy meghatározott Grundstimmungban 
gyökerezik és belőle nő ki.136 

A hangoltsággal és a nyugtalanítással bizonyos értelemben – nem szorosan, de – 
össze  függ a harmadik vonás. A filozófia önjellemzésének kontextusában Heidegger 
a leg ko rábbi időktől fogva visszatérő módon hangsúlyozta: a filozófia a dolgokat nem 
annyira meg könnyíti, mint inkább megnehezíti. Szerinte jelentős pontokon épp ez a 
filozófia dolga: meg nehezíteni a dolgokat – nem utolsósorban saját dolgát. De azt is 
mondhatnánk: a dolga az, hogy visszaadja a dolgok súlyát. Ugyan ezt teszi mármost 
számára a teológia is a hittel, tudniillik megnehezíti. 

A dolgok megnehezítése a filozófiának, mint „az élet hanyatlástendenciájával szem-
beni ellenmozgásnak”137 a reakciója a bukó-hanyatló élet ama vonására, mely a dol-
gokat könnyen szereti venni, igyekszik megkönnyíteni, könnyűvé tenni őket – s köny-
nyűvé ezáltal önmaga dolgát. „A tényleges élet”, hangzik a fiatalkori előadásokon 
„mind untalan könnyítést keres”, az ember – anélkül, hogy sokat gondolkodnék – követi, 
amit a töb biek tesznek. „A világi nehéz ségek sem egyebek, mint könnyítések. A kénye-

130  GA 29/30, 28. o.
131 GA 59, 171. o.
132 GA 59, 173. o.
133 GA 59, 174. o.
134  Lásd fentebb a 94. és a 101. jegyzet közötti szövegrészt, valamint az 55. ill. a 61. jegyzethez tartozó Gadamer-

idézetet.
135  Lásd pl. SZ, 29.§. (139. o.), 40.§. (190. o.) Heidegger hivatkozik még Lutherre, Pascalra és Kierkegaard-ra.. 

Vö. továbbá GA 60, 186. sk., 292. skk .o. További forrás lehet Rambach és a pietizmus (lásd GA 63, 13. o.). 
Rambach hermeneutikai művének azt a részét, mely az affektusokat tárgyalja, később Gadamer adta ki (lásd 
Johann Jacob Rambach: „Erläuterung über seine eigenen Institutiones Hermeneuticae Sacrae (1723)”, in 
Philosophische Hermeneutik, hrsg. H.-G. Gadamer, R. Boehmm Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1976, 62–68. 
o.). Rambach művét már Dilthey is a következő fejezetcím alatt tárgyalta: „Die hermeneutische Lehre des 
Pietismus von den Affekten” (lásd Wilhelm Dilthey: Gesammelte Schriften, Bd. XIV., 618. o.). A válogatás 
előszavában Gadamer hosszabban idézi a vonatkozó Dilthey-helyet, külön megemlíti, hogy az affektusokról 
szóló tan a pietista hermeneutika középponti része, majd arra utal: „a Szentírás megértéséhez mindenekelőtt 
az affektusok megértésére van szükség” ( “Einführung”, Philosophische Hermeneutik, 21. o.)

136  Lásd pl. GA 29/30, 10. o.; GA 45, 1. skk. 129. o.; GA 65, 45. sk.. o. Was ist das -- die Philosophie? / What is 
Philosophy? Bilingual edition, trans. Jean T. Wilde and William Kluback, Albany, NY: NCUP, é. n., 22. o. A filozó-
fia Heidegger számára, írja Rüdiger Safranksi, nem gondolatokkal, hanem valamely Stimmunggal kezdődik (R. 
Safranski: Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, München – Wien: Carl Hanser, 1994, 15. o.). 
A hangoltság-témának Heidegger egész gondolkodói útja számára való relevanciáját másutt próbáltam rész-
letesebben bemutatni; lásd Fehér M. István: „Heideggers ontologische Neuinterpretation und Aufwertung der 
Stimmungen im Zusammenhang seiner phänomenologischen Radikalisierung der Lebensphilosophie und der 
hermeneutischen Destruktion der abendländischen Metaphysik”; és uő.: „Gestimmtes Verstehen. Wandlung 
des europäischen Menschenbildes mit Blick auf die phänomenologisch-hermeneutische Fassung der 
Stimmungen und ihre Bedeutung für die Psychotherapie” Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische 
Anthropologie und Psychotherapie / Yearbook for Phenomenological Anthropology and Psychotherapy 21, 
2005, 49–69. o. és uo., 22, 2006, 49–63. o.

137 Vö. GA 61, 245. o.: „Gegenbewegung gegen die Verfallstendenz des Lebens”.
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lemre töre kedve az élet egyúttal a biztonságot keresi”.138 A hétköznapi életben benne 
rejlik az a tendencia, olvasható ha son lóképpen a fő mű ben, hogy a dolgokat könnyen 
vegye és megkönnyítse őket.139 A könnyí tés egyúttal teher men tesítés („Entlastung”140), 
a súlyok, terhek csök ken tése, könnyűvé, súlytalanná té tele, mely odáig terjedhet, hogy 
az ember azon iparkodik, hogy válláról minél inkább levegyék ma gá nak a lé te  zésnek 
a súlyát/terhét/felelősségét. Hogy a tényleges élet valójában nehezen viseli önmaga 
terhét, épp abból a makacs igyekezetéből olvasható ki, hogy e terhet külön böző módo-
kon csökkenteni, tőlük minél inkább szabadulni törekszik.141 A filozófia dolga ebben a 
kontextusban nem lehet más, mint meg- és el ne he zítés, a könnyűvé tett dolgok újbóli 
nehézzé tétele, a (csökkentett) súlyok megnövelése.142

Ami a teológiát illeti: a fiatalkori vallásfenomenológiai előadáson a páli leveleket ele-
mezve Heidegger az őskeresztény élettapasz ta la tot úgy jellemzi, mint ami sajátos 
megne he zítéssel jár együtt. Első sor ban 2 Tessz 1,5-öt kommentálva fejti ki, misze-
rint a hívők szoron gat tatását és ínségét Pál még csak növeli; azt a szorongattatást és 
szenvedést, amit ki kell áll niuk, nem tompítani vagy könnyíteni – éppenhogy növel-
ni törekszik.143 A tényleges élet ta pasz talat, teszi hozzá később, „megnehezedik”.144 
A keresztény fakticitás teljesítése csak ke resztények szá mára lehetséges, ám ők 
éppenséggel úgy tapasztalják, mint ami meghaladja ere jüket. „Ami csak számunkra, 
keresztények számára áll rendel kezésre”, hangzik Heidegger kommentárja, „az ama 
feladat szempont jából, hogy ke resztényi létezéshez jussunk, nem elegendő.”145 Ennek 
végbevitele meghaladja az ember ere jét, önerőböl nem gondolható el. 

Az évekkel későbbi „Fenomeno lógia és teológia” című elő adáson e kérdés más 
szempontból, de újra felmerül. Ha a teológia az elő adás gondolatmenete szerint – 
mint fentebb láttuk – a hitben gyökerezik, s annak fogalmi kifejtését nyújtja, akkor 
(a hermenutikai kör ér tel mében) a teológia a hithez szervesen hozzá tar tozik, részét 
alkotja, azaz nem valamiféle fölötte szabadon lebegő, tőle elválaszt ha tó vagy el sza-

138  GA 61, 108. sk. o.
139  SZ, 27.§., 128. o.: „Tendenz zum Leichtnehmen und Leichtmachen”.
140  Vö. SZ, 26.§., 122. o.; 27. §., 127. sk. o. (háromszor egymás után: „Seinsentlastung”), 54.§., 268. o.
141  PIA 238. o. (= PIA-R 10. o.; GA 62, 349. o.): „Das faktische Leben hat den Seinscharakter, daß es an 

sich selbst schwer trägt. Die untrüglichste Bekundung davon ist die Tendenz des faktischen Lebens zum 
Sichsleichtmachen. In diesem an sich selbst schwer Tragen ist das Leben dem Grundsinne seines Seins nach, 
nicht im Sinne einer zufälligen Eigenschaft, schwierig. Wenn es eigentlich ist, was es ist, in diesem Schwer- 
und Schwierigsein, dann wird die genuin angemessene Zugangsweise zu ihm und die Verwahrunigsweise 
seiner nur in einem Schwermachen bestehen können. Philosophische Forschung kann nur, wenn anders sie 
nicht von Grund aus ihren Gegenstand verfehlen will, an diese Pflicht gehalten sein. Alles Leichtmachen aber, 
alles verführerische Sichanbiedern an Bedürfnisse, alle metaphysischen Beruhigungen [..], das leistet in seiner 
Grundabsicht schon Verzicht darauf, den Gegenstand der Philosophie je ins Blick und Griff zu bekommen 
und gar zu behalten.” – Ld. magyar ford. 9. o.: „A faktikus életnek az a létjellege, hogy nehezen viseli önma-
ga terhét. Ennek legcsalhatatlanabb jele az a tendenciája, hogy megkönnyítse önmagának a maga dolgát. 
Azáltal, hogy nehezen viseli önmaga terhét, az élet – létének alapértelmét tekintve, nem pedig egy esetleges 
tulajdonság értelmében – nehéz. Ha az élet ebben a nehéz- és elnehezült-létben tulajdonképpen az, ami, 
akkor az ennek igazán megfelelő hozzáférési és megőrzési mód csak a megnehezítésben állhat. A dolgok 
mindenfajta könnyen vétele, mindenfajta csábító hozzáidomulás a kívánalmakhoz, [..] mindenfajta metafizi-
kai nyugtatgatás: mindez alapvetően már lemondás a filozófia tárgyának megpillantásáról, megragadásá-
ról és megőrzéséről”. 

142  A filozófiát illetően lásd még a következő helyeket: Heidegger: Kant und das Problem der Metaphysik (= GA 3), 
291. o.; EM 9. o.: „die Philosophie macht ihrem Wesen nach die Dinge nie leichter, sondern nur schwerer. [...] 
Erschwerung des geschichtlichen Daseins [...] ist [...] der echte Leistungssinn der Philosophie. Erschwerung 
gibt den Dingen, dem Seienden, das Gewicht zurück (das Sein)”.

143 GA 60, 107. o.: „Paulus aber hilft ihnen nicht, sondern macht ihre Not noch größer”.
144  GA 60, 121. o.: „Die Umwendung zur christlichen Lebenserfahrung betrifft den Vollzug. Zur Hebung des 

Bezugssinnes der faktischen Lebenserfahrung muß man beachten, daß sie »erschwert« wird [...].”
145  GA 60, 122. o.: „Was nur uns Christen verfügbar ist, ist nicht für die Aufgabe, zur christlichen Faktizität zu 

gelangen, genügend.”
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kítható tudás. Ha ez így van, akkor vi szont nem lehet szó sem arról, hogy a teoló-
gia a hitet „a maga jogosult sá gát illetően megala pozza és biz to sítsa, sem arról, hogy 
el fogadását és a benne való megmara dást bármi féle módon meg könnyítse. A teoló-
gia”, jut el Heidegger újfent és más úton a szá munkra fontos következ tetés hez, „a hitet 
csak megne he zít heti” („Theologie kann den Glauben nur erschweren”). Megne he zítheti 
tudniillik már csak ama belátás által is, hogy a hitre általa – a teológia mint tudo mány 
által – sohasem lehet szert tenni, hanem csakis és egyedül a hit által.146

A tehermentesítés vagy könnyítés ellenmozgása a terhelés, nehezítés. Ha a hétköz-
napi együtt lét ügyes-bajos dolgaiban az egyik ember nagyon is helyettesítheti és így 
tehermen tesít he ti a másikat,147 úgy mindazonáltal amikor a saját egzisztenciáról van 
szó, nem áll fenn töb bé a helyette sí tés le he tősége: egzisztenciája alól az embert sen-
ki vagy semmi nem teher mente sít heti. Teher men te sítés helyett itt terhelés vagy nehe-
zítés a helyénvaló – a megfelelő súly meg felelő mó don való visszaadása. A fő műben 
ebben az értelemben a másokkal való együttlét autentikus formájaként a „beugrás”-sal 
(einspringen) szemben az „előreugrás” (voraus springen) jelenik meg, ahol is a másikat 
nem helyettesíteni akarjuk – mintegy tehermentesíteni –, hanem igazi gondját, azaz 
egzisztenciáját számára megfelelőképpen visszaadni, úgyszólván e terhet vállaira 
megfelelő módon visszahelyezni. A másokkal való törődésnek ez a módja az egyedül 
igazi: a másikat nem kisegíti ebben vagy abban, hanem hozzásegíti ahhoz, hogy saját 
gondját – egzisztenciáját – képes legyen átvenni s szabaddá váljék érte.148 Az ilyesfaj-
ta – az egzisztencia súlyát magára vállaló, azaz autentikus – egzisz tenciának mind-
azonáltal nem kell feltétlenül terhelőnek, jobban mondva terhesnek lennie. Mint a Lét 
és idő egy helyén Heidegger írja: az előre futó eltökéltség (ez az autentikus egziszten-
cia legmaga sabb meghatározottsága) az emberi ittlét tényleges alaplehetőségeinek 
józan meg ér té séből szárma zik; és a józan szo ron gással, amely az önálló lennitudás 
elé állít minket, az e le he  tőség feletti zavartalan öröm hangoltsága jár együtt.149

Filozófia és teológia – mindkettő sajátságos teljesítménye a „megnehezítés”. Azt, 
amire vissza vonatkoznak (az „életet”, a „hitet”) „nehézzé teszik”, „megnehezítik”, de 
úgy is mond hat juk: visszaadják megfelelő súlyukat s ezzel egyúttal a körükben, környe-
zetükben felbukkanó minden egyéb dolog súlyát. Annak, amire visszatekintenek, amit 
fogalmi fény be emelnek – sajátos súlyt kölcsö nöz nek, ezáltal pedig – ez lehet ideigle-
nes zárszónk – visszaadják neki – az életnek, az egzisztenciának, a hitnek – a maga 
komolyságát, rangját és méltóságát. Éppenhogy a súlyát.

146  GA 9, 56. o. Lásd fentebb a 100. jegyzetet.
147 Lásd SZ 26.§., 122. o.
148  Lásd SZ 26.§., 122. o.: „[...] besteht die Möglichkeit einer Fürsorge, die für den Anderen nicht so sehr einspringt, 

als daß sie ihm in seinem existenziellen Seinkönnen vorausspringt, nicht um ihm die »Sorge« abzunehmen, 
sondern erst eigentlich als solche zurückzugeben. Diese Fürsorge, die wesentlich die eigentliche Sorge – 
das heißt die Existenz des Anderen betrifft und nicht ein Was, das er besorgt, verhilft dem Anderen dazu, in 
seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei zu werden.”

149  SZ, 62.§., 310. o.: „Die vorlaufende Entschlossenheit entstammt auch nicht einer die Existenz und ihre 
Möglichkeiten überfliegenden »idealistischen« Zumutung, sondern entspringt dem nüchternen Verstehen 
faktischer Grundmöglichkeiten des Daseins. Mit der nüchternen Angst, die vor das vereinzelte Seinkönnen 
bringt, geht die gerüstete Freude an dieser Möglichkeit zusammen.” A „gerüstete Freude” fordításában a 
Macquarrie–Robinson-féle angol fordítás értelemirányát követtem; lásd Martin Heidegger : Being and Time, 
trans. by John Macquarrie & Edward Robinson, Oxford: Blackwell Publishers, 1962, 358. o.: „unshakable 
joy”. Lásd ugyancsak Martin Heidegger: Essere e tempo, nuova edizione italiana a cura di Franco Volpi sulla 
versione di Pietro Chiodi, Milano: Longanesi, 2005, 369. o.: „gioia imperturbabile”.

Mestertanulmányok

Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd   143Vilagossag tel_munkacsy_beliv.indd   143 2012.02.21.   9:08:562012.02.21.   9:08:56



144

JEGYZETEK

Bibliográfiai megjegyzés: a szakirodalomban szokásos módon Heidegger műveinek összkiadására 
(Gesamt aus ga be, Frankfurt am Main: Klostermann, 1975-től) GA, Gadamer összegyűjtött műveire 
(Gesam me lte Werke, 1–10 köt., Tübingen, Mohr, 1985–1995) GW rövidítéssel hivatkozom, ezt 
követi a kö tetszám, majd vessző után a lapszám megjelölése. 

Egyéb rövidítések: 
SZ = Heidegger: Sein und Zeit. 15. kiadás, Tübingen, Niemeyer, 1979.
LI = Lét és idő. Ford. Vajda Mihály, An gya losi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István. 

Budapest, Gondolat, 1989.
IM = Gadamer: Igazság és módszer. Ford. Bonyhai Gábor, Budapest, Kossuth, 1984.
SA = M. Hei deg ger: Schellings Abhandlung über das We sen der men schlichen Freiheit (1809). 

Tübingen: Niemeyer, 1971; ma gya  r ford. Schelling értekezése az emberi szabadság lé nyegéről 
(1809), ford. Boros Gábor. Budapest: Twins, 1993.

US = M. Hei deg ger: Unterwegs zur Sprache, Pfullingen: Neske, 1959. 
PIA = Heideg ger: „Phäno meno logische Interpretationen zu Aristoteles (Anzeige der hermeneutischen 

Situation)“, hrsg. H.-U. Lessing, Dilthey Jahrbuch für Philosophie und Geschichte der Geistes wis-
sen schaf  ten 6, 1989, 237–269. o.; ma gya  r ford. „Fenomenológiai Aristotelés-interpretációk (A 
hermeneutikai szituáció jelzése)”, ford. Endreffy Zoltán, Fehér M. István, Existentia VI–VII, 1996–
97, Supplementa, vol. II.

PIA-R = Heidegger: Phänomenologische Inter pretationen zu Aristoteles. Ausar bei  tung für die 
Marburger und die Göttinger Philosophische Fakultät (1922), hrsg. G. Neumann, Stuttgart: Reclam, 
2002.

EM = Heidgger: Einführung in die Metaphysik, 4. kiad. Tübingen: Niemeyer, 1976.
VA = Heidegger: Vorträge und Aufsätze, 4. kiad. Pfullingen: Neske, 1978.
SD = Heidegger: Zur Sache des Denkens, 2. kiad. Tübingen: Niemeyer, 1976.

Az idézetekben szereplő magyar fordításokat helyenként minden külön megjelölés nélkül módosítottam. 
A Heidegger-szövegeket saját fordításomban idéztem.
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