
Istenhez vezet, mert a világ Istené, s az lsten maga. akarja a mai világ átala
kulását 'és továbbfejlődését. Krísztus műve mindenkor , ..az egész földi élet
megújításat is magában foglalja" (Világiak, 5).

A laikus helyes magatartásának második feltétele, hogy vállalja a világ
ban és a világgal való dialógust (Egyház, 40). Az egyház és a világ sohasem
fedik egymást teljesen. ezért meg kell maradnia a kettő közö'tti feszültségnek.
Csak így járhatják át egymást, csak így tudnak hatni kölcsönösen egymásra,
s ebben a kölcsönösségben kell közösen felfedezni az emberiség ügyét előbbre

vivő értékeket és hajtóerőket. S végül a harmadik feltétel az aktuális, konk-
'rét perspektíva: a keresztény világi hivőknek erna mindenütt, a világ minden
sarkában a történelmi jelentől.sürgetve az életberendezkedés új alattiait kell
keresniük, azokkal a jó szándékú más hivőkkel és nem-hivőkkel együtt, akik
vagy a reform vagy az erkölcsileg megindokolható forradalom hatásában bíz
nak. •

Ebből is látszik, hogy a laikusokra vonatkozó kérdést ma úgy is fel lehet
ne tenni: képes-e az egyház a mai civilizáció körülményeihez hozzáidomulni
vagy alkalmazkodni? Ez a hivők és papság személyes magatartásától és hoz
záállásától függ. E személyes hittel az "elvilágíasodott világv-ban ma is valljuk:
Isten itt van közöttünk. de nem mint helyettünk cselekvő hatalom, hanem az
emberekért önmagát feláldozó, a világért magát odaadó Istenemberben. Jézus
Krisztusban. Az olyan vallás, amely az emberek együttélésében már nem jut
szerephez, elveszítette életerejét. .

Kevés kort- ismerünk a történelem folyamán, amelyben a világ valóságát és
problémáit olyan komolyan kellett volna venni, -rnínt ma. Hihetetlenül megnöve-

. kedett az egyéni és társadalmi felelősség. Csak mindenkivel szót értve és együtt
dolgozva tudjuk elkerülni azokat a szörnyű fenyegetéseket, melyeket a modern
technika, önmagukban valójában semleges gigászi alkotásai jelenthetnek, ha ki
kerülnek az ember erkölésí ellenőrzése alól és pusztító fegyverekké válnak.
Egyébként a tét azért is mérhetetlen távlatú, mert a mai ember szellemi és
technikai fejlődésének soha nem sejtett szántjén állva, békés és igazi földi bol
dogságot jelentő életet tudna elővarázsolni. Minden eszköz adott lenne' ahhoz.
hogy a világot új emberi dimenziókban alakítsuk át és jobbá tegyük. Az egyház
híveitől ma Isten népének belső ú liáteremtése mellett ezt a külső segítséget is
várja, hogy ezzel is tanúságot tegyünk az egyház örök rendeltetése és világi kül
detése mellett, s így "megfeleljünk mindenkinek, aki reménységünkról kérdőre

von bennünket" (1 Pét3,15).

IRODALOM: Y. Congar: Jalons d'urre Théologie du Laícat (Pans, 1953); Der t.aie (Stutt
gart, 1958). - A. Auer: Weltoffener Christ (DÜSseldorf, 1960). - J. Ratzinger: Das neue
Volk Gottes (München, 1969). - Cselényi r.: A világi hiv/! kllldetése (TheoI6gia, 1971. 3).

- Aszódi L.: Világiak az egyházban (TheoI6gia. 1971. 4).

NyIRI TAMAs

MARTIN 'HEIDEGGER ÉS A LÉTKÉRDÉS
1889-ben született abadoni Messkirchben. A város nevezetes utcája a

.,Holzweg". A helybeliek szerint nehezen járható, sűrű bozóttal benőtt. többnyire
hirtelenül járhatatlanná váló erdei utat jelent. Ezt írta Heidegger eimül egyik
legismertebb kötete ("Holzwege") fölé. Azt mondja, hogy a létkérdés konstanzi
gimnáziumi éveinek vége felé, 1907 nyarán ébredt föl benne Fr. Brentano disz
szertációjának ("Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles",
1362) olvasása nyomán. A könyvvel földije és atyai barátja C. Gröber kon~t'mzi

plébános, későbbi freiburgi érsek ajándékozta meg (Sp 92. 0.).* A messkirchl
sekrestvés fia eredetileg papnak készül, maid kilép a szemtnáríumból és be
Iratkozik a freiburgi egyetern filozófiai karára. ahol E. Hussert előadásait hall-

• A . rövtdítéseket lásd a tanulmány végén.
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gatja. Doktori >dolgozatában ("Die Lehre vom Urteil im Psychologísrnus", 1914) a
gondolkodás objektív érvényét védelmezi az akkoriban divatos pszichologizáló fel
fogásokkal szemben. Magántanári értekezésében ("Die Kategorien- und Bedeutungs
lehre des Duns Scotus", 1916) azt kutatja, hogy "miképpen törhet át az igazi
Valósághoz és a. valódi Igazsághoz" (236, 240. o.). 1923-ban marburgi, 192B-ban

freiburgi egyetemi tanár. 1933-ban röviddel Hitler hatalomátvétele után kine
vezik az egyetem rektorává. Nyiltan támogatja a nemzetíszocializmust, de hama
rosan csalódik benne, és egy éven belül kilép a pártból is. "Tévedéséért" a francia
megszálIó hatóságok 1951-ig eltiltják az oktatói tevékenységtől. 1952-ben szabályo-
san nyugdíjazzák. . _

Ezután' élete végéig visszavonultan él freiburgi lakásában és todtnaubergi erdei
házában. 1976. május 26-án hunyt el. Unokaöccse, H. Heidegger esperes plébános
temette el Messkirchben. A gyászbeszédet az ugyanonnan származó B. Welte, 8
freiburgi egyetem teológiai karának filozófia professzora mondta. "Helyes-e Martin
Heideggert keresztény módon eltemetni? Megfelel-e a keresztény üzenetnek.
illik-e Heidegger eszmei útjához? O mindenesetre így kívánta. Egyébként sem
szakította meg soha kapcsolatát a hivők közösségével. Persze a maga útját jár
ta, és a neki szóló parancsnak engedelmeskedve ezen is kellett járnia" (M 207. o.).

AZ ELSO KEZDET. Martin Heidegger meg volt győződve arról, hogy a filo
zófia a lét kérdésével kezdődik és végződik:

Mindegyikőnket megérintett már legalább egyszer, ha nem többszÖT is e
kérdés rejtett ereje, még ha nem is tudatosult, hOtrl/ mi megy végbe bennünk.
Ott ködlik e kérdés a mélységes elkeseredés pillanataiban, midőn súlyukat vesztik
a dolgok és elhomályosulnak a jelentések.,. Jelen van a kitör{j öröm perceiben,
mikor átszellemülten ragyognak a körülöttünk levő dolgok és úgy mutatkoznak.
mintha először lennének itt, úgyhogy könnyebbnek tün.ik azt gondolni, hogy nin
csenek, mint megérteni, hogy vannak. Ez a kérdés lepi meg az embert az unalom
ba.n, midőn egyaránt távol van tőlünk a kétségbeesés és az öröm, és oly remény
telenül mindennaposnak látszik körülöttünk minden, hogy azzal sem törődünk már,
van-e egyáltálán valami vagy nincs (E 11. o.).

A heídeggerí "létkérdés" össze nem hasonlítható a gazdasági és politikai, a
tudományos és társadalmi élet kulcskérdéseivel. A .Jétkérdésre" rá kell hango
lódnunk, olyan "hangulati állapotban" jelenik meg, amelyben "érzi" az ember
léte. "nehézkedését" (Hw 260. o.). E "hangoltság", akár magány vagy szerelern.
akár élet vagy halál váltja ki, nem elemezhető a racionális gondolkodás kategóriái
val. Nem ésszerűtlenséget hirdet, hanem azt, hogy az emberi létezés teljes
valója csak az élet kivételes pillanataiban szerzett tapasztalatok alapján ismer
hető meg: amikor valaki elveszíti szerelmét, születendő gyermekéről álmodik vagy
ráeszmél felelősségére. Ilyenkor válik égetően sürgőssé a létkérdés és szoronga
tóvá a létezés értelmének gondja. Heidegger "Sein und Zeit" című fő művében
fejti ki ezeket a gondolatait. Míután a könyv 1927-ben kikerült a nyomdából.
egy csapásra világhírrel ajándékozza meg szerzőjét. Szilasi Vilmos, maga is
kiváló filozófus, utóbb professzor E. Hussert és M. Heidegger egykori tariszékén.
így ír róla Babits Mihálynak: "A napokban jelent meg Heidegger barátunk, akit
te is ismersz, könyve a Sein und Zeit... A könyv véleményem szerint remekmű.

Jelentőségében, formai szépségében, és abban, hogy .egy nemzedék problémáit
és lelki szerkezetét kifejezi, azt hiszem méltó társa másik nagy barátomnak,
Babits Mihálynak regényével. Engedd meg, hogy e könyvet én ajándékozzam
neked" (Vigilia 37/1972/669. o.).

Dolgozója csöndjéből felveri a világ - legalábbis az értelem világának 
nyugalmát. Nyilvános vádat emel a filozófia ellen azért, mert megfeledkezett a
létről és lételmélet helyett metafizika, vagyis a létezők tana lett belőle. E vétkes
mulasztás az oka annak, hogy korunk embere nem érzi otthon magát a világ
ban, a tudomány és technika modern világában. A történelmileg kialakuló hazát
lanság, a "lét sorsa" a nyugati civilizáció ateizmusában és nihilizmusában tel
jesedik ki. Az elsőrendű vádlott, e folyamat elindítója és mozgató ereje, a
metafizika. Egyetlen mentsége, hogy miközben megszilárdítja, egyben le is lep
lezi az ember eltávolodását a léttől (N I-II). Az elidegenedett lét sorsa ébreszti
föl az alapkérdést: mi a lét értelme? mit jelent a lét? és: hogyan' "érinti" az
embert? (WPh 4. o.), Ez a "vezérkérdés" irányítja vizsgálódásait a "Sein und
Zeit" és az E. Jüngernek írt, "Zur Seinsfrage" (1956) címú levél megjelenése
közott eltelt közel harminc esztendő alatt.
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Eleinte úgy véli, hogy az emberi egzisztencia elemzése vezet célra. Az ember
kíváltságos létező, mert eleve tud a létről. Nem megfogalmazott ismeret, hanem
homályos sejtés (Vorgritf) formájában: "Nem tudjuk, hogy mit jelent a lét.
De midőn megkérdezzük, hogy rni a lét, már a »van.. megértésében tartózkodunk,
anélkül természetesen, hogy fogalmilág is meg tudnánk határozni, hogy mit je
lent ez a »van.." (Su Z 5. o.). Az emberben itt van a lét. Ez különbözteti meg
rninden mástól. Ez a lényege. Az "ittlét", a "Da-sein" másik neve egzisztencia.
"Csak az ember egzisztál. A ló van, de nem egzisztál. A fa van, de nem egzisztál.
Isten van, de nem egzisztál" (WiM 16. o.). Ezen azt érti, hogy a lét látóhatárá
ban ismerjük meg a létezőket, a lét viszont a legsajátosabb egzisztenciális álla
potokban, a szorongásban, a gondoskodásban, a lelkiismeretben jelenik meg.
Ezek a tapasztalatok leplezik le az ember "halálra irányuló létét" (SuZ 235. o.).
A halál nem valami előttünk álló és alkalomadtán bekövetkező esemény, "mint
például egy zivatar, a ház átépítése, egy jó barát jövetele", hanem teljességgel
áthatja az egzisztenciát: "olyan lehetőség, amely véglegesen megfosztja az embert
a létezés lehetőségétől. így lepleződik le a halál mint a legsajátosabb. leg
föltétlenebb, legfelülmúlhatatlanabb lehetőség" (SuZ 250. o.). Általában nem né
zünk szembe saját halálunkkal. nem vesszük komolyan állandó [elenlétét, hogy
bármikor meghalhatunk mí magunk is. A "saját halál" heídeggerí választása
nem a létezés megszűnésére helyezi a hangsúlyt, hanem a hiteles élet tervére.
Valódi felszabadulást nyújt azáltal, hogy nem enged elmerülni a míndennapok
ban, felülemel a nevetséges, apró-cseprő ügyekben és megóv "az átlagember
illúzlóitól" (SuZ 266. o.).

A "Sein und Zeit" hatása a legnagyobb filozófusokéval vetekszik. messze
túlterjed a szakmailag érdekeltek szűk körén. Az akkor még ismeretlen marburgi
professzornak minden kortársánál meggyőzőbben sikerült kifejeznie nemzedéke
életérzését. bár esze ágában sem volt kétségbeesést, az emberi lét képtelenséget
valló egzísztencializmust hirdetni. Teljesen elhibázottnak találja a "Sein und
Zeit" egzisztencialista értelmezését, mivel az egzisztencializmus. a szubjektivizmus
és az értékelő-metafízikus gondolkodás perspektívájában akarja kibetűzni a lét
kérdést. "Az értékkel szembeforduló gondolkodás nem jelenti, hogy mínden,
amit értéknek mondunk, a ,.kultúra«, a »művészet.., a »tudomány«, a »világ«
és ".Isten« értéktelen. Éppen ellenkezőleg, be kell végre látni. .hogy értékké
nyilvánítása által veszti el méltóságát mínden, amit értékké teszünk" (PL 99. o.).
Ennek ellenére fölmerül a kérdés, hogy nem volt-e - legalább részben - ő

maga is oka e félreértéseknek? Nincs-e belső kapcsolat politikai "tévedése" és
fiozófiai gondolkodása ki)zött? A "Sein und Zeit", melyet bevezetésnek szánt
egy nagyobb rnű elé, befejezetlen. A 9. kiadás már nem tartalmazza az "Első

rész" megjelölését: "A második rész nem követheti negyedszázad múltán az első

részt úgy, hogy ne kellene ezt átdolgozni" - olvasható az új kiadáshoz trt
megjegyzésben. Nem készült el az "Első rész" tervbe ·vett harmadik szakaszával
sem. "mégpedig azért nem, mert itt kellett volna fordulnia az egésznek, és
e fordulat nem sikerült a metafizika nyelvén". A "Sein und Zeit" fo~almi nyel
vezete és címe "szükségképpen· tévútra kellett, hogy vigyen" - tekint vissza
1949~ben, a J.-P. Sartre egzisztencializmusával vitázó "Humanizmus-levélben"
(PL 110. o.).

A MÁSODIK KEZDET. Aki észreveszi, hogy tévútra került, megfordul. E
sokat emlegetett "fordulat" (Kehre) a negyvenes évek elején állt be szemleletében.
Az egzisztenciális elemzés zátonyra futott, elölről kellett tehát kezdenie a lét
kérdéssel való foglalkozást. "A lét igazságára gondoló gondolkodás nem elégedhet
meg a metafizikával, de nem is gondolkodhat a metafízíka ellenében. Jelképesen
szólva: nem tépheti ki a filozófia gyökerét. hanem kiássa az alapokat és fel
szántja számára a talajt" - fogalmazza meg a reá váró feladatot (WiM 9. o.)',

Azon a véleményen van, hogy az eszmélődés bizonyos fokán a kérdés sokkal
fontosabb, mint a válasz: nem a válasz előkészítésére való, hanem annak meg
fogalmazására, ami felkelti a figyelmet és minden választ megelőző kiapadha
tatlan forrásként tör fel az emberben. Az efféle kérdések nem egzisztenciális
szorongásból buggyannak ki, bennünk kerülnek felszínre, de nem belőlünk fa
kadnak, hanem "egészen másból"; abból a "titokból" (N II. 370. o.), ami minket
tesz kérdésessé, magunkat (von kétségbe. A lét "útmutatásai" és "felszólításai"
verődnek vissza e kérdésben: "Az eredeti gondolkodás a lét jóindulatának
visszhangja. .. E visszhang az ernber válasza a lét csöndes szavára" (WiM 49-50.
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o.). A lét jóindulata olyan útra vezeti, amely nem a létező irányába visz. A
"lét intézkedése" kívánja, hogy eltávolodjunk a dolgoktól, mert elhatalmasodtak
rajtunk; fogva tartják elménket és lekötik figyelmünket. A dolgok bűvkörébe

kerűlt ember a létezőre akarfa építeni létét, holott sem a létező. sem a ..létező
egyetemessége" nem nyújt támaszt:

A szorongásban.,. minden tárgy és mi mágunk is közönybe süHyedünk. Amde
nem a puszta eltűnés értelmében. A dolgok éppen eltávolodáswkkal fordulnak
hozzánk. A létező egyetemességének a szorongásban megnyil1'ánuló eltávolodása
aggaszt bennünket. Nem marad támaszunk ... a szorongás lebegtet minket és
hagyja. kisiklani kezünkből a létező egyetemességét (WiM 32. o.).

Hogy miképpen fordulnak hozzánk a dolgok éppen e1távolodásukkal? Úgy.
hogy ebben a távlatban lelepleződtk lényegi mívoltuk, az tudniillik. hogy
szakadék felett lebegnek. Mert nyilvánvaló, hogy ha a létező előzetes feltétele a
lét, akkor a lét maga csak szakadékként gondolható el: "a létnek mínt megala
pozónak nem lehet alapja (Grund), mínt szakadék (Ab-grund) művelí azt a játékot,
mely sorsként kezünkre játssza a létet és alapot. Csak az a kérdés, hogy hallván
e játék mondataít, belemegyünk-e a játékba és hogyan; beleilleszkedünk-e a lét
játékába" (SvG 188. o.),

Heidegger nagy· súlyt helyez történelmi létünk végességének leírására. Haj
lunk arra, hogy elsősorban a dolgok analógiájára képzeljük el a végességét: a
fizikai tárgyak körülhatároltak, csak eddig terjednek és nem tovább. Ezzel
szemben az emberi végességet nem mint testi kiterjedésünk határát. hanem mint
lényünk kellős közepét éljük. át. Az emberi végesség abban mutatkozík, hogy
létünket átjárja a lét hiánya. A lét hiánya, a semmi nem puszta nemlét, hanem
a végesség indexe: "a semmi a lét ki nem bontakoztatott lényege" vagy "mint a
létezőtől különböző, a lét fátyla" (WiM 46, 51. o.). Az önmagában megragadha
tatlan és tetten sosem érhető létet kívánja kifejezni, ami mindig abban a pil
lanatban húzódik vissza mohón tapogató ujjaink elől, amikor azt hisszük, hogy
végre megkaparíntottuk. Gyakorta hangoztatott vád, hogy Heidegger gondolkodása
homályos, nyelve nehezen érthető. Ha így is lenne, akkor sem azért van így,
mert túlságosan elvont. hanem azért, mert túlságosan konkrét a beszédmódja. A
semmi arra szolgál, hogy közvetítse, mások számára is átélbetövé tegye "hogy
a lét nem a létező határozmánya, hogy egészen más, mint a létező, tehát nem-létező.

De ez a semmi úgy jelenik meg mínt a lét" (WiM 46. o.). Ha észben tartjuk a
semmi jelző funkcióját, akkor nem ütközhetünk meg a következő kijelentésén
sem: ,.Az egzisztencia beállítottsága a semmibe a rejtett aggódás alapján a semmi
helytartójává teszi az embert" (WiM 33. o.). A "semmi helytartója" nem a nega
tívumot 'képviseli, hanem az. egészen másnak, a létező "semmíjének". vagvis
a létnek tartja fenn a helyet. Ilyenformán azonban már nem a semmi helytartója.
hanem "a lét pásztora" (Hw 321. o., PL 115. o.). Hűséges őrzője a lét ..igazának"
(Wahrnis), hogy az önmagában elérhetetlen lét kölcsönöz létet és értelmet va
lamennyi létezőnek. A semmi hangoztatása nem kétségbeesett nihilizmust pré
dikál, hanem leleplezi "a vendégek legbarátságtalanabbtkát" (Hw 200. o.), melv
nek egyetlen ellenszere a lét igazára eszmélés.

AZ IGAZSÁG. A lét igaza az igazságban lepleződik le. Az igazság eredeti
neve az a- fosztóképző és a léthé (elfelejtett, elrejtett. leplezett) összetételből

származó alétheia: az elfeledett visszaidézése, az elrejtett felbukkanása, a Ienlezett
leleplezése, amit az "Unverborgenheit" szóval ad vissza. Az angol Iordítók a
"disclosure", a franciák a "dévoilement", az "éclosion"" sőt a "désabritement" ki
fejezést ajánlják. Ez utóbbit főként azért, mert az "Unverborgenheit" töve he
gyet, hajlékot, fedelet és biztonságot jelent, Heidegger pedig ebből vezette le az
igazságot mint a lét rejtőző leleplezését és leleplező clreitőzését (Hw 322-323. o.).
Hangsúlyozza, hogy az ~gazság nem az ember birtoka, nem olyan nyilvánvaló, mint
egy természettudományos feltevés, melyet kétséget kizáróan igazoltak a mérésí
eredmények. Az igazság .szubjektivista-voluntarista felfogásával. szemben nyoma
tékosan hangoztatja, hogy az igazváe mércéje nem a meaismerő alany. hanern a
létező örríeltárulkozása. A létező nyíltsága azonban csak olyan lény számára jelenik
meg, aki maga is nyitott, aki nem dönti el eleve, hogy mí lehetséges é, mi
nem. hanem engedi szabadon lenni a létezőt: "az igazság e lényege szabadság"
(VWW 13. o.). Ez nemcsak azt jelenti. hogy az igazság csak annak jf'lenik meg,
aki megnyílik számára, hanem azt is, hogy sosem szelgáltatja ki magát teljesen.
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A leleplezés nem rántja le a leplet, a feltárás nem hoz felszínre mindent, 'az
igazság nem nyilvánvaló oly mértékben, ami kizárnáa tévedés lehetőséget. Az
igazság feltárulása egyúttal elrejtőzés is. Ennek az, a magyarázata, hogy bár az
igazság a lét elrejtetlensége, a lét kizárólag a létezőben jelenik meg, erre pedig,
bizonyos "tartózkodás" [eltemző. A legelső írásban fennmaradt filozófiai töredék
ben Anaximandrosz (Diels 12 B 1) a "létezés vétkét" említi, melyért "megbún
hődik minden létező a maga idejében". Heidegger "helytelenséggel" (Unfug)
fordítja a vétket, mondván, hogy a létező a "még nem" és a "már nem" közti
ereszték (Fuge) lévén, tulajdonképgen nem illik a lét elsikló horizontjába "'(Hw
335-337. o.). Nem elképesztően ügyes és vakmerő nyelvészkedés ez. hanem a
fogalom megfeszítése, melyben elmegy' a legvégső határig. Azt szeretné megértetní,
hogy a lét nem az, ami ott van előttünk, sem pedig időfölötti merev állandóság,
hanem történelmileg megjelenő és távozó valóság, melyben egyaránt van a ..még
nem" és a "már nem".

A létező tartózkodására vezeti vissza, hogy' a lét megvilágítása nem a delelő
Nap vakító ragyogása, mely elkápráztatja a szemet (Hw 237. o.), hanem meg
szűrt fény: "ennek a megvilágításnak neve alétheia" (VWW 29. o.). Olyan ez.
mint az erdei tisztás:

A létező egyetemességének kellős közepén nyílt hely van. El'dei tisztás. Ha
a létezőhöz viszonyítva gondoljuok el, akkor létezőbb a létezőnél. Tehát nem
a létező veszi körül e nyílt legközepet, . hanem ez övezi alig ismert semmiként
a létezőket. Csak abban az esetben tud lenni a létező mint létező, ha beáll e
tisztás megvilágított részébe és kiáll belőle •.• E tisztásnak köszönhető a létező

bizonyos mérvű és változó mértékű elrejtetlensége (HiD 41-42. o.). '

Az alétheia nem a metafizik~ 'által bónóhajtott szilárd alap (fundamentum
inconcussum), nem megtámadhatatlan bizonyosság (certitudo), nem míndennapos
evidencia, nem némítja el a gondolkodó további kérdéseit, nem biztonságos
menedék a sors kiszámíthatatlanságai ellen; a lét megvilágítása kizárólag belüről

jöhet, a kérdés kockázatában tárul föl, a nyitótt és független ember higgadtsá
gában lepleződik le abban az esetben, ha mélységes tisztelettel engedi a létezőt

annak lenni, ami (VWW 15. o.).

A LÉT HANGJA. Aki engedi a létezőt annak' lenni, ami, az figyel a lét
hangjára. Aki figyel, hallgat. Aki hallgat, csöndben van. Aki csöndben van.
összeszedett. "A 'hallgatás tulajdonképpen összeszedettség ... összeszedett figyelem
a megszólításra és hívásra" (VA III, 5-10. o.). A görög legein (mondani, olvasni)
eredeti értelme a termés betakarítása. Az aratók fölszedik a kalászt a földről.

a szüretelők leszedik a fürtöt a tőkéről. Összeszedik a termést. A létezőkben

megjelenő logosz a létezőket gyűjti össze és a létet szedi össze. A lét logosza a
nyelv. A nyelv üzenet. A lét mondja ki magát benne: "Egyedül a nyelv az,
ami tulajdonképpen beszél" (Sp 265. o.). Minden egyes korszakra jellemző, a
lét sorsához illendő módon beszél. Heidegger' nem győzi hangoztatni, hogy a
nyelv önálló élettel bír, történelmi korszakonként változik, megelőzi a mindenkori
embert és rendelkezik róla. Nem az ember tulajdona a nyelv, hanema nyelvé
az ember. A nyelv történelrníségében, koronként változó jelentésében keresendő

a lét félreértésének vagy meg nem értésének az' oka. Láttuk az igazság példáján,
mint takarta el a mondat helyessége (orthotész) a létező elreitetlenségét. A lét
hangjára figyelő "mondás" (Sage) nem azt a szót keresi. amellyeliegmegfelelőbben

fejezheti ki, amit észlel, ami ott van előtte (ez a beszéd metafízíkaí szerrilélete),
hanem iparkodik kihallgatni a megfelelőnek mutatkozó szavakat: ..Az alapszavak
és alapelvek történelmiek, mert történelmi ••utak« a tényállások is, melyekről

szólnak" (SvG 153, 159. o.). A gondolkodónakaz a dolga, hogy megbeszélje
az elgondoltban rejtőzködő el nem gondoltat és szóba hozza a kimondottban
meghúzódó ki nem mondottat. A meggoridolatlan ismételgetés elkoptatja a sza
vakat és elszakít a hagyománytól (Vberlieferung), mely abban áll. hogy ráhagy
juk magunkat (Sichüberliefern) a meg nem fogalmazottra. ami míndennél mé
lyebben befolyásolja gondolkodásunkat (SvG 94, 106. o.).

Heidegger a "Sein und Zeit" megjelenése óta kutatja a lét értelmét vagy
logoszát. Ha pedig a nyelv bizonyul a lét logoszának. akkor nyilvánvaló. hogy
a létkérdés mindinkább nyelvi kérdéssé alakul át. A nyelv legmélyebb rétegeibe
hatolva keresi azokat az ősigéket, melyekben még közvétlenül szólal meg a
lét (VA III). Abban bízik, hogy a nyelv köti majd újra össze az embert a léttel.
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Reméli, hogy a nyelvben ismét megleli otthonát .a hontalanná vált ember: "A
I\yelv a lét hajléka. Lakában ember lakozik" (PL 58. o.). Jóformán említenünk sem
kellene, hogy ez a nyelvfelfogás szöges ellentétben' áll a nyelv platóni-arisztotelészi
eredetű metafizikus szemléletével. Platón örök érdeme, hogy a szofisták álokos
kodásaival . szemben megvédte az értelmes beszéd lehetőségét, melynek nyomán
Arisztotelész lerakhatta a logika tudományának alapjait. Kettejüknek köszön
hető az ész uralma és vitathatatlan tekintélye. Szabatos megkülönböztetések és
pontos meghatározások révén egyetemes érvényű ismeretek nyerhetők. a kö
zöttük levő bonyolult összefüggések feltárása újabb ismeretek szerzését teszi
lehetővé. Az ismeretek bármikor hozzáférhető rendszere biztosítja az ember
uralmát a nyelv felett és afelett, amihez a nyelv eszközével hozzáfér:

A nyelv így az érintkezés és a közlés szolgálatában áll, és annak az azonos
formában jelentkező, minden'kitől mindenkihez szóló hozzáférhetőségnek a tár
gyiasulása lesz, amely minden korlátot ledönt. A nyelv így a nyilvánosság dik
tatúrájának uralma alá kerül. A nyilvánosság előre meghatározza, hogy mi ért
hető és hogy mit kell elvetni, mint érthetetlent ..• A nyelvnek e mindenhol
oly rohamos kiüresedése az ember lényegének veszélyeztetettségéből ered (PL
58-59. o.).

Ezeket a mondatokat azután rótta papírra, hogy a nácizmus kíforgatta és
meggyalázta a nyelvet: feje tetejére állította. hogy világosságot rnondjon, ahol
sötétség volt, és igazságot, ahol hazugság. Kezdettől fogva bírálta a nyelvet
eszközként használó gondolkodást, mert ez a létezők igazának kutatása helyett
a létezők fölötti uralomra tör. Kivált a szaktudományokat illeti a váddal. hogy
a lét értelméről megfeledkezve a használhatóság szolgálatába állva maguk is
elhasználódtak. Mivel képtelenek arra, hogy' saját mivoltukat meghatározzák
(erre csak a filozófia vállalkozhat), kizárólag olyan kérdéseket tesznek fol,
rnelyekről eleve tudják, hogy megoldhatók (N I, 374-375. o.). Ilyenformán azon
ban óhatatlanul. a. puszta technika színtjére süllyednek, a .Jcnow-how". az
alkalmas fogások ismeretére korlátozódnak és az emberiség legfélelmetesebb
ellenségévé válnak (Hw 69-104. o.). A tárgyi világ önállósulása. a technika
elterjedése, a világ racionálís vmegszervezése azzal fenyegeti nemünket. hogy
a maga teremtette civilizáció rabszolgájává válik, míközben a természet techni
kai szennyeződése az élővilág létét fenyegeti. A környezetvédelem és a környe
zeti szennyeződés kifejezéseket nem használta ugyan, de a legutóbbi évek tudo
mányos felismerései sok szempontból- igazolják a "puszta technikáról" mondott
bíráló szavait. A technika, minden egyébtől eltekintve is. ellaposítja a szemé
lyíséget és uniformizált gépezetté alacsonyítja az embert: "mivel a valóság a
tervezett számítás egyformaságán alapul, az embernek is szabvánnyá kell válnia.
hogy felnőjön a valósághoz. Ma már a valótlanság benyomását kelti az egyen
ruha nélküli ember, mint aki elszakadt a valóságtól" (VA I, 89. o.)..

KÖLTÖlEN LAKOZIK E FÖLDÖN AZ EMBER. A metafízika és a technika
ártalmaival szemben a nyelvtől, helyesebben a költészettől várja· a lét és az
ember eredeti "összetartozásának" (ID 19. o.) helyreállítását. Allítja, hogy "a
költészet ugyanazzal a kérdéssel ugyanolyan módon áll szemben. mint a gon
dolkodás, De még mindig érvényes Arisztotelész Poétikájának figyelemre alig
méltatott szava, hogy a költészet igazabb, mint a létező kutatása" (PL 117. o.).
Költők barátjaként fokozatosan megszílárdul meggyőződésében. hogy a filozófia
történelmi rendeltetése a költők meghallgatása, mert "a költészet filozófikusabb"
(így mondta Arisztotelész), mint a létezőkkel való foglalatosság. A gondolkodás
és a költészet, a mondás két válfaja, különbözőségük ellenére is nagyon közel
áll egymáshoz. Mintegy tételszarűen így fogalmazza meg kapcsolatukat: "A
gondolkodó a létet mondja. A költő a szentet nevezi meg" (WiM 51. ·0.). A
költő úgy éli át a lét el nem reitettségét mint otthonosságot, ami üdvöt és
menedéket ígér az embernek. A költő a szenttel van kapcsolatban. De amit a
költők tesznek, hogy közvetlenül válaszolva megnevezik a szentet és istenit.
nem merészelhetik a .gondolkodók. A gondolkodó a létet mondia. Meghány ja-veti
a lét és a létezők áthagyományozott mondásának igazát. és ezt mint az igazság
szerkezetét, mint világot hozza szóba. A költő az istenek útját egyengeti és
maradandót alkot: a szent megnevezésekor rátalál arra, ami nem kérdéses többé.
noha üdvösség és kárhozat között visz az útja. A gondolkodásnak ellenben le
kel! tennie arról, hogy közvetlenül válaszoljon a szent szavára. rnívsí az a

814



dolga, hogy kérdésessé tegyen minden kérdésre méltót. A gondolkodó kérdésével
mutat csak az igazságra. Vállalva az. istennélküliség átkát, lemerészkedik a sza
k:adék torkába és új kezdetet indít el. Igy tartozik össze a gondolkodás és köl
tészet. Különbözőkként tartoznak össze, mint kérdés és felelet tartoznak össze.

Heidegger abban bízik, hogy Hölderlin költészete új korszakot nyit: az el
menekült istenek korszaka után megnyitja az eljövendő Isten korát. A költő

a "foglalkozások Iegártatlanabbikának" nevezi a költészetet. Olyan "mint az
álom..., játék a szavakkal, a cselekvés komolysága nélkül". Ugyanakkor. nyelv
lévén, a költészet az embernek adatott "javak legveszélyesebbike", egy "törté
nelmi nép ősnyelve", ami egyáltalán lehetővé teszi a nyelvet (EH 40. o.). A
nyelv "az ember földhöz tartozását tanúsítja", odatartozását az egyetemességben
létezőhöz, ablak a világra. "A nyelv nemcsak szerszám, ameUyelaz ember sok
máson kívül szintén rendelkezik, hanem egyáltalán a nyelv adja annak lehetőséget.

hogya létező nyíltságában álljunk" (EH 34. o.). A nyelv (önmagában puszta le
hetőség) "a beszélgetésben valósul meg". A beszélgetés lényege viszont az. hogy
az emberek megegyeznek abban, "ami mindenkinek egy és ugyanaz" és mint
ilyen jelenik meg a szóban. Azt, ami egy és ugyanaz, költők hozzák létre. A
költészet tehát "alapítás" és költők "alapítják a maradandót". Az ember íttlétét,
világban való létét, "otthonát" költőien kell rnegalapítani, mert "az emberi lé
tezés alapjában' költői és történelmi, esetenként megalapítandó", Bár "a költészet
játéknak látszik, mégsem az", mert vállalja a szilárd megalapozást minden
veszélyével együtt: "A költő ki van téve Isten vi1lámainak" (EH 41. o.). A
költészet a lét szószerü alapítása, mível a lényeges szó kimondásával "nevezi ki
a létezőt ázzá, ami". és megnyitja az ember számára a világot: "Mióta a nyelv
tulajdonképpen mint beszélgetés történik, jutnak szóhoz az istenek és jelenik
meg a világ". Ámde "a világ csak akkor nyílik meg, amikor az istenek szólítanak
és igényük elé állítanak minket, és a költő az istenek igényére válaszolva
megnevezi nevüket" (EH 37. o.). A lét megalapítása. a költő mondása "az istenek
intelmeitől függ". A költő az intelem és mondás között áll, "ki van vetve ebbe a
.közöttbe", hogy népét képviselve megszerezze számára az igazságot. A kor
'azonban, melyben Hölderlin él, "az elmenekült istenek és az eljövendő Isten kora"
(EH 44. o.).

Mit akar mondaní Heidegger? Azt, hogy ha majd úgy mutatkozik meg az
igazság mint a szent, akkor megszűník az ember gyökértelensége, és nem kóborol
többé idegenként a föld felett és az ég alatt. A költő igazsága a szentet nevezi
meg. Amikor ez megtörténík, hazatalál. helyesebben új otthonra lel az ember.
/\. gondolkodó dolga a kérdezés. A költő tiszte a válasz.

A HEIDEGGERI TALÁNY. Ki volt Martin Heidegger? Talán B. Welte ta
pintott rá az igazságra, amikor gyászbeszédében azt mondotta.: hogy ebben az
évszázadban Heidegger volt a legnagyobb kereső? J. Lacroix korunk legnagyobb
filozófusának mondja. Minek tartsuk tehát? Ennek eldöntését feltehetően az
utókorra kell bíznunk. Van, aki ateistának mondja, mert a világban való léttel
volt elfoglalva. De ateistának nevezhető-e egy gondolkodó azért, mert az ember
világi létét és nem a másvilágit állítja kutatásainak középpontjába?

Ha úgy határozzuk meg a haziílt mint az ittlét - azaz oa világban való lét 
végét, akkor ezzel nem hozunk ontikus döntést arról, hogya "halál után"
I.ehetséges-e másik, magJlsabb vagy alacsonyabb rendű lét, hogy "továbbél-e"
az ittlét vagy akár "tovább tartva" önmagánál halhatatlan-e. A másvilágról és
lehetőségéről ugyanúgy nincs eldöntve semmi, mint az evilágról; mintha a
halállal kapcsolatos viselkedés normáit és szabályait javasolnánk "épületes"
szándé10al (SuZ 247-248. o.).

Tagadhatatlan, hogy meggyőződése szerint az emberi egzisztencia vallásos
szemlélete, legalábbis ahogyan megfogalmazódik a hivatalos egyház nyelvén. nem
járul hozzá az ember világi létének megvilágításához. De az is igaz, hogy mindig
arra való tekintettel kell megállapítanunk az ateizmust, amit tagad. Heidegger
úgy vélte, h~gy az ember világi létének analízlsében nem talált rá Istenre. ám
- amint a fenti idézetből kiviláglik - célia az egzisztencia értelmének kutatása
volt, nem pedig bárminek is a tagadása. Elkönyvelhető-e ateistának. aki ..ínséges
időket" (Hw 248. o.) élve figyel az üzenetre és az ..isteni Isten" (ID 64-65. o.)
ragyogását keresi? Unokaöccse pappá szentelése alkalmából mondotta a szertartást
kÖVE>tő reggelin : "Mindannyian örülhetünk annak, hogy családunk egyik tagját
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felszentelték Isten szolgálatára, Bízom benne és imádkozom érette. hogy áldás
forrása legyen ez családunk minden egyes tagja számára" (Month, 281. o.).

Nyelve nem könnyű, de nem beszél rébuszokban. Gyakran homályos, ám nem
megfejthetetlen. Végül is csak nem marasztalható el egy filozófus azért, mert állandó
küzdeimef vív azért, amit szó nem mond ki. kép nem fest meg: "a lét ígéretének
titkáért" (N II, 370. o.), Elvégre Ady Endrét is azzal vádolták értetlen kortársai.
hogy költészete nem érthető. Meglehet, hogy "választott hőse", F. Nietzsche
példájára Heid~ger is "elhallgatta egyetlen lényeges gondolatát" (N I. 265. o.)?
Tán ez lenne rá a magyarázat, hogy alig lehetséges félreértés és torzítás nélkül
megrajzolni szellemi útját? Vagy esetleg szándéka ellenére túl sok utat mutatott
ahhoz, hogy híven lehessen bemutatni egyetlen alapgondolatát. a létről való meg
feledkezést? Túlontúl sokat kérdezett a létről és t.úlkeveset, jóformán semmit
sem mondott róla? De hogyan is lehetne valami egyértelműt és véglegeset mondaní
arról az önmagában elérhetetlenről. ami csak abban az összeszedettségben jelenik
meg, mellyel vállaljuk halálos létünket. Egyre mindenképpen megtanított: a
filozófiai eszmélődésre, "a meggondolás szígorára, a mondás gondosságára. a
szó takarékosságára" (PL 119. o.). Újból megtanított a csodálkozásra, hogy "miért
van inkább létező és nem sokkal inkább semmi" (WiM 42. o.). Feltehetően nagy
tanítványa, K. Rahner jutott legközelebb mestere titkához: "kereshetjük és ke
ressük is mindenben és mindenkiben azt a kimondhatatlan titkot, amelyik ren
delkezik rólunk - még ha alig nevezhetjük is meg szavakkal".
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-positiver Beírrag zur Logik, Leipzig 1914. - Die Kategorien- und Bedeutungslehre des
rruns Scotus, Tübingen 1916. - SuZ: Sein und Zeit, Tübingen 1972. - WiM: Was iSI
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PAPI SORS '77 (lll)
lrta SIKl GÉZA

- Z. atya?
A hatalmas üvegablak sarkig tárva. Téli nap aranyozza be a szobát. Valaha

raktár volt, most Iroda. A bejárattal szemközt hajótestnyi íróasztal. Tollak, ceru
zák, radírok festői rendetlenségben. Tervrajz fejjel lefelé, elszámolások. szamárfüles
órarend, autókulcs,

Kísérőm, szikár, fekete reverendás pap kicsit tétován néz körül az üres szo
bábari. Tekintete az asztalra esik.

. - Itthon kell lennie. A kulcsról gondolom - teszi hozzá elmosolyodva.
- Tizenegyre beszéltük meg.
- No, igen, természetesen. Tizenegyre. De inost _. az órájára tekint - fél

tizenkettő van.
- Késett a busz.
- Előfordul. A pesti busz. néha késik. Z. atya különben várta önt. De közben

érte jöttek. Féltek, hogy besűrűsödik a festék. Tudja, akkor egész más színe lesz
És mégis furcsa, hogy más a színe az egyik falnak és más a másiké.

Eszerint valamelyik tanteremben található. Bizonyára a festők munkáját el
lenőrzi. Miért nem hagyja rájuk? A mesteremberek különben sem szeretik, ha
avatatlanok beJ.eütik az orrukat a munkájukba, Kicsit meg is sértődöm, míg a
meglehetősen réginek látszó lépcsőkön igyekszem fölfelé. a gimnázium magasabb
régióiba. Elvégre fél órát mégis várhatott volna!
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