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A világkép korszaka
A metafizika a létező lényegéről eszmélődik és az igazság lényegéről dönt.

A metafizika korszakot alapoz meg, míközben a létező bizonyos értelmezése és
az igazság bizonyos felfogása által a kor lényegi alakjának alapját rakja le. Ez
az alap uralkodó befolyást gyakorol a korszakot jellemző összes jelenségre. E je
lenségeknek viszont a róluk való elégséges eszmélődés számára árulkodniok kell
rnetafizíkaí alapjukról. Az eszmélődés az a bátorság, mely a tulajdon előfelte

vések igazságát és a tulajdon célok körét teszi leginkább kérdésessé.
Az újkor lényeges jelenségei közé tartozik tudománya. (...)
Mí a lényege az újkori tudománynak?
A létezőnek és az igazságnak mily felfogása alapozza meg ezt a lényeget?

Ha sikerül megtalálni a metafizikai alapot, mely a tudományt újkoriként ala
pozza meg, akkor általa megismerhetövé kell lennie magának az újkor lénye
gének is. Amikor ma a tudomány szót használjuk, olyasvalamit értünk rajta,
ami lényegesen más, mint a középkorí doctrina és scientia, s nem is a görög
episztémé. A görög tudomány sosem volt egzakt, éspedig azért nem, mert lénye
géből adódóan nem volt képes az egzaktságra és nem is volt szüksége rá. Ezért:
nincs értelme azt gondolnunk, hogy az újkori tudomány egzaktabb, mínt az óko
ri. így azt sem mondhatjuk, hogy Galilei tana a testek szabadeséséről igaz vol
na. Arisztotelészé pedig, aki azt tanítja, hogya könnyű testek fölfelé töreked
nének, hamis; mivel a testek lényegéről és helyéről, és e kettő viszonyáról val
lott görög felfogás a létezőnek másmilyen értelmezésén alapul, és ezáltal a ter
mészeti folyamatoknak egy ennek megtelelően más látás- és kérdésfeltevésmódját
határozza meg. Senki sem állíthatja, hogy Shakespeare költészete haladóbb len
ne, rnint Aiszkhüloszé. Még képtelenebb azonban azt rnondaní, hogy a létező

újkori felfogása helyesebb lenne, mint a görög. Ha tehát meg akarjuk érteni az
újkori tudomány Iényegét, akkor elsősorban attól a szokástól kell megszabadul
nunk, hogy az újkori tudományt csupán fokozatilag, fejlettsége alapján különít
sük el a régitől.

Annak, amit ma tudománynak nevezünk, lényege a kutatás. Mi a kutatás
lényege?

Az, hogyamegismerésből eljárásmód (Vorgehen) lesz a létező, a természet
vagy a történelem valamely területén. Az eljárásmód itt nemcsak a módszert,
az eljárást jelenti; hiszen minden eljárásmódnak szüksége van egy már feltárt
területre, amelyben mozoghat, Am éppen egy ilyen terület feltárása a kutatás
alapfolyamata. Az alapfolyamat úgy megy végbe, hogya létező egy területén.
például a természetben, a természeti folyamatoknak egy meghatározott vázlatát
(Grundriss) rajzolják fel. A terv (Entwurf) kijelöli, hogy míly módon kell a meg
ismerő eljárásmódnak a feltárt ismeret-területtől függenie. Ez a függés a kutatás
szigora. A vázlat eltervezése és a szigor meghatározása által az eljárásmód biz
tosítja saját tárgyköret a lét birodalmán belül. A legkorábbi és egyben mérvadó
újkori tudományra, a matematikai fizikára vetett egyetlen pillantás megvilágítja.
hogy mire gondol tunk. Amennyiben a modern atomfizika is fizika még, benne
is érvényesül az a szándék, ami itt egyedül lényeges. Az újkori fizikát matema
tikainak nevezzük, mivel kitüntetett értelemben alkalmaz egy bizonyos mate
matikát. Am csak azért tud ily módon matematikailag eljárni, mível mélyebb
értelemben már matematikai. Ta mathemata a görögök számára azt jelenti, amit
az ember a létező szemlélése és a dolgokkal való érintkezése közben már elő

zetesen tud: a testek testszerűségét, a növények növényíségét, az állatok állati
[ellegét, az ember embermivoltát. Ehhez a már ísmerthez, azaz a matematikai
hoz, a felsoroltakon kívül még hozzátartoznak a számok. Ha az asztalon három
almát találunk, akkor felismerjük, hogy számuk három. De a hármas számot,
a hármasságot már ismerjük. Ez azt jelenti: a szám matematikai valami. Csak
azért kezdték el a matematikát a számszerű megnevezésére fenntartani, mert
a számok míntegy a legerőszakosabbak a már míndig is ismertek közül és ez
által a Iegtsmertebbek, A matematikai jelleg lényegét azonban semmi esetre sem
a számszerűség határozza meg. A fizika általában a természet megismerése, ki-
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váltképpen pedig a mozgásban levő anyagi testszerűség megismerése; mivel a
testszerűség, ha különbözőképpen is, közvetlenül és általánosan mutatkozik meg
minden természetszerűn (Naturhaf.te). Márpedig ha a fizika határozottan ma
tematikaivá válik, akkor ez azt jelenti: valamit, amit már ismer, előre kiköt
magának, s míndezt hangsúlyozott formában. Ez a megállapítás nem csekélyeb
bet érint, mint annak eltervezését, hogya természet keresett megismerésében
mi tölti be a jövőben a természet szerepét: a tér-időbelileg vonatkoztatott tö
megpontok önmagába záruló mozgásösszeíüggése, A természetnek ebbe az előre

megállapított és kijelölt vázlatába többek között a következő meghatározásokat
kell bevezetni: A mozgás helyváltoztatás. A mozgások és mozgásí rányok között
nincs kitüntetett. Minden hely egyenlő. Egyetlen időpont sincs előnyben a má
sikkal szemben. Az erőt mozgásának következménye - és csak az -, határozza
meg, azaz egy bizonyos időegység alatti helyváltoztatás mennyisége, A természet
e vázlatán belül kell néznünk minden folyamatot. Csak e vázlat szernszögéből

nézve válik láthatóvá a természeti folyamat mint természeti folyamat. A termé
szet e tervét az biztosítja, hogya fizikai kutatás minden egyes tapogatózó lé
pése már eleve függ a tervtől. Ennek a Iüggésnek, a kutatás szigorának, mindíg
megvan a terv szerinti saját jellege. A matematikai természettudomány szigora
az egzaktság. Itt valamennyi folyamat eleve tér-időbeli mozgásmennyiségként
meghatározott, ha azt akarjuk, hogy természeti folyamatra gondoljunk. Az em
lített meghatározás a szám és a számolás segítségével történő méréssel való
sul meg. A matematikai terrnészetkutatás azonban nem azért egzakt, rnert pon
tosan számol, hanem azért kell így számolnia, mert tárgykörétől való függése
következtében egzakt jellegű. Ezzel szemben minden szellemtudománynak, sőt

mí több, minden él ővel foglalkozó tudománynak, éppen azért, hogy kutatásának
szigorát megőrizhesse, nem szabad egzaktnak lennie. Bár az élőt is felfoghatjuk
mint tér-időbeli mozgásmennyiséget, de akkor már nem mint élőt vizsgáljuk.
A történelmi szellemtudományok nem egzaktsága nem hiányosság, hanem csu
pán a szellemtudományi kutatásí mód egyik lényeges követelményének telje
sülése. Mindenesetre a történelemtudományok tárgykörének mind a terve, mind
pedig biztosítása nemcsak hogy más jellegű lesz, hanem a teljesítményt tekintve
sokkal nehezebb is, mint az egzakt tudományok szigorának következetes végig
vitele. A tudomány azáltal válik kutatássá, hogy kitűzi a tervet és ahhoz az
eljárásmód folyamán szigorúan ragaszkodik. Terv és szigor azonban csak az
eljárásban (Verfahren) bontakozik ki. Az eljárás a kutatás másik lényeges jel
lemzője. Ha a felvázolt terület tárgyiasulasát kívánjuk elérni, akkor rétegeinek
és összefonódásainak teljes sokrétűségében kell feltárnunk. Ezért az eljárásmód
nem hunyhat szemet a feltáruló valóságnak változékonysága fölött. Csak a vál
tozásnak, a míndlg-másnak látókörében mutatkozik meg a különösnok, a tények
nek a bősége.

A tényeknek azonban tárgyiasulniok kell. Az eljárásmódnak tehát a vál
tozót a maga változásában kell megmutatnia, megállítania, és ugyanakkor a
mozgást meghagyni mozgásnak, A szabály: a tények állása és változásuk állan
dósága. A törvény az, ami állandó a változás lefolyásának szükségszerűségébea.

Csupán a szabály és a törvény szemszögéből nézve válnak a tények, mint tények
-- mint amik -, világossá. A természet birodalmában a ténykutatás önmagában
szabályok és törvények létrehozása és igazolódása. Az az eljárás, melynek soráa
a tárgykör megmutatkozik, a világosból való megvilágosodás, a rávilágítás jelle
gét őrzi. Ez mindig kétoldalú. Egy ismeretlent valami ismerttel okol meg - ez
a magyarázat -, és ugyanakkor ezt az ismertet az ismeretlennel igazolja. A
magyarázat a vizsgálódás során megy végbe. Ez a természettudományokban a
vizsgálandó területnek és az értelmezési szándéknak megfelelően történik a kí
sérlet által. De a természettudomány nem a kísérlet által válik kutatássá, ha
nem fordítva; a kísérlet ott és csak ott válik lehetövé, ahol a természet meg
ismerése átalakult kutatássá, Mivel az újkori fizika Iényegét tekintve materna
tikai, egyedül ezért lehet kisérleti. Mivel azonban sem a középkori doctrína,
sem a görög epísztérné nem tudománya kutatás értelmében, ezért ott nem
fordul elő kísérlet. Arisztotelész ugyan elsőként fogalmazta meg, hogy mit je
lent az empeiria (experíentía) : maguknak a dolgoknak a megfigyelését, tulajdon
ságaik és változásaik megfigyelését változó körűlmények között, és ezáltal an
nak ismeretét, rníként viselkednek a dolgok általában. Am az a megfigyelés, ami
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ilyen ismeretekhez óhajt jutni, tehát az experimentum, lényegesen különbözik
attól, ami a tudományhoz mint kutatáshoz tartozik: a kutatásí kísérlettől, akkor
is, ha az antik és a középkorí megfigyelések számokkal és mértékkel dolgoz
nak; ott is, ahol a megfigyelés meghatározott berendezéseket és eszközöket vesz
igénybe. Itt ugyanis teljesen hiányzik a kísérlet, a kísérlet lényege. Ez utóbbi
egy törvény alapul vételével kezdődik. Kísérletezni annyit jelent: létrehozni
egy feltételt, amelynek értelmében egy meghatározott mozgásösszetüggés lefo
lyásának szükségszerűségében követhető lesz, azaz előre kiszámítható és ezáltal
irányítható. A törvényt azonban a tárgykör vázlatának szempontjából alkalmaz
zuk. Ez megadja a mértéket és megszabja a feltétel előzetes elképzelését. Az az
elképzelés, amelyben és amellyel a kísérlet elkezdődik. nem tetszőlegesképzelődés.

Ezért mondta Newton: hypotheses non fingó, az alapul vett dolgok nem ön
kényesen elgondoltak. A természet vázlatából fejlődtek ki és abba vannak be
jelölve. A kísérlet az az eljárás, amelyet az alapul vett törvény szerínt gondol
nak el és visznek végbe, abból a célból, hogya törvényt igazoló vagy éppen
megcáfoló tényekhez jussanak el. Minél egzaktabban megtervezett a természet
vázlata, annál egzaktabbá válik a kísérlet lehetősége. A sokat idézett középkorí
skolasztikus, Roger Bacon, éppen ezért sosem lehet az újkori kísérletező kutató
előfutára, hanem csupán Arisztotelész utóda. Mert időközben, a kereszténység
által, az igazság tulajdonképpeni birtokosává a hit, az Írás szavához igazodás
és az egyházi tanok lettek. A legmagasabb rendű megismerés és tanítás a teo
lógia lett, mint a kinyilatkoztatás isteni Igéjének magyarázata: az Igét az Írás
rögzíti és az egyház hirdeti. A megismerés itt nem kutatás, hanem a mérvadó
Ige és az azt hirdető tekintélyek helyes. megértése. Ezért részesül előnyben a
középkor ismeretszerzésében a széfejtés és a különböző tekíntélyek tanvélemé
nyeinek magyarázata. A componere scripta et sermones, az argumentum ex
verba a döntő, és egybeni alapja annak is, hogy az átvett platóni és arisztote
lészi filozófiának skolasztikus dialektikává kellett válnia. Amennyiben pedig Ro
ger Bacon a kísérletet követeli - és követeli -, annyiban nem a tudományos
kísérletet mint kutatást érti, hanem az argumentum ex verbo helyett az argu
mentum ex re-t, a tanvélemény magyarázata helyett maguknak a dolgoknak
a megfigyelését, azaz az arisztotelészi empíriát. Az újkori kutatási kísérlet azon
ban nem csupán fokozatilag és terjedelmileg pontosabb megfigyelés, hanem a
törvény igazolásának lényegesen más módú eljárása a természet egzakt eltér
vezése keretében és szolgálatában.

A természetkutatásl kísérletnek a történelmi szellemtudományokban a for
raskrí tika felel meg. Ez a megnevezés a forráskutatás, válogatás, hitelesítés,
értékelés, megőrzés és kifejtés egészét jelenti. A forráskritíkára alapozott törté
nelmi magyarázat ugyan nem vezeti vissza a tényeket törvényekre és szabá
lyokra, de nem is szorítkozik a puszta tényismertetésre. A történettudományos
eljárás - ugyanúgy, mint a természettudományos -, célul tűzi, hogy bemutassa
az állandót és hogy tárgyául válassza a történelmet. A történelem csak akkor
tárgyiasulhat, ha elmúlt. Az elmúltban az állandó, ami mindig egyszer már
megtörtént. az összehasonlítható: a történelemmagyarázat erre vezeti vissza a
történelmi egyszerit és sokrétűt. A mindent mindennel való állandó összehason
lítás során kiemelik az érthetőt és a történelem alaprajzaként megőrzik és meg
erősítik. Csak addig nyúlik a történelemkutatás érvényességi köre, ameddig a tör
ténelcmmagyarázat terjed. Az egyszeri, a különös, az egyszerű, röviden: az, ami
nagy a történelemben, sohasem magától értetődő és ezért megmagyarázhatatlan
marad. A történelemkutatás nem tagadja a történelmi nagyot, hanem kivételnek
tartja. Ebben az értelmezésben a nagyot a megszokotthoz és az átlagoshoz mé
rik. Addig nincs is másik történelemmagyarázat. amíg a magyarázat az ért
hetőre való visszavezetést. és ameddig a történelem kutatást, azaz magyarázatot
jelent. Mivol a történettudomány mint kutatás a múltat magyarázható és át
látható hatásösszefüggésként képzeli el és objektiválja, az objektíválás eszközéül
a forráskritikát követeli meg. Azon mértékben, ahogya történelem a publicisz
tikához közeledik. változnak e kritika mércéí. Minden tudomány mint kutatás
körülhatárolt tárgykör-terven alapul és ezért szükségképpen résztudomány. Min
den résztudománynak azonban e terv kibontakoztatása során az eljárás folya
mán a vizsgálat meghatározott területére ken specializálódnia. Ez a specializá
lódás azonban semmiképpen sem tekinthető úgy, mínt a kutatásí eredmények
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növekvő átláthatatlanságának fatális kísérőielensége, A specializálódás nem szük
séges rossz, hanem a tudományos kutatás lényegi szükségszerűsége, A specializá
lódás nem a következménye, hanem az alapja annak, hogy bármilyen kutatás
előrehaladhasson. A kutatás az eljárás folyamán nem ágazik tetszőleges kuta
tások irányába, hogy ily módon eltévelyedjen ; az újkori tudomány ugyanis egy
harmadik alapfolyamat által is meghatározott: ez a termelés.

Termelésen mindenekelőtt azt a jelenséget értjük, mely szerint egy tudo
mány, legyen az természet- vagy társadalomtudomány, manapság csak akkor tud
igazi tudományos tekintélyre szert tenni, ha már sajátos feladat ellátására szer
vezhetővé, íntézményesrthetövé lett. A kutatás nem azért termelés, mert a ku
tatómunka intézetekben folyik, hanem az intézetekre éppen azért van szűkség,

mert a tudomány mint kutatás önmagában véve termelés jellegű. Az eljárás,
rnelynek során az egyes tárgykörök rneghódíthatók, nem egyszerűen csak ered
ményeket halmoz fel. Sokkal inkább éppen az eredményeivel illeszkedik be min- .
denkor egy újabb eljárásba. Abban a gépi berendezésben. amelyafizika számára az
atomhasadás végrehajtásához szükséges, benne rejlik az egész eddigi fizika. En
nek megtelelően a történelmi kutatásban a forrásanyag magyarázatként csak
akkor használható fel, ha maguk a források történelmi magyarázatok alapján
hitelesítettek. E folyamatokban a tudomány eljárása a tudományos eredmények
által határolódik körül. Az eljárás mindinkább az eljárásmód önmaga által lét
rehozott lehetőségeire rendezkedik be. Ez a saját eredményekre való berendez
kedési kényszer, az előrehaladó eljárás útja és eszköze - ez a lényege a ku
tatás termelés jellegének. Ez a tény pedig a belső alapja annak, hogy a kutatás
szükségszerűen intézmény jellegű. •

A tárgykör tervét legelőször a termelésben építik bele a létezőbe. Valamény
nyi berendezés, amely megkönnyíti az el tervezhető eljárásmódok egyesítését, elő

segíti az eredmények kölcsönös ellenőrzését és közlését, és szabályozza a mun
kaerőcserét; mindezek az intézkedések nem csupán annak kűlső következményei,
hogya kutatómunka kiterjed és elágazik. A kutatómunka sokkal inkább a tá
volról jövő és még távolról sem értett jele annak, hogy az újkori tudomány
kezd belépni saját történelmének döntő szakaszába. Most veszi először birtokba
saját teljes valóját.

Mi történik a tudományok intézmény jellegének kiterjedése és megszrlár
dulása nyomán? Nem kevesebb, mint az eljárás elsőbbségének biztosítása a lé
tezővel: a természettel és a történelemmel szemben, mely mindig a kutatásban
tárgyiasul. Termelés jellegük alapján a tudományok megteremtik sajátos ösz
szetartozásukat és egységüket. Ezért az intézeti. keretek között végrehajtott tör
téneti vagy archeológiai kutatás lényegesen közelebb áll a megfelelőert el rende
zett fizikai kutatáshoz, mint saját szellemtudományi ágának valamely tárgyához.
amely még mindig aszobatudományosság szántjén rekedt meg. Az újkori ter
melés jellegének meghatározó kibontakozása ennélfogva új típusú embert is ala
kít ki. A tudós eltűnik. Felváltja a kutató, aki kutatási vállalkozások résztve
vője. Munkájának ez adja a friss levegőt, és nem tudományának ápolása. A ku
tátónak nincsen többé szüksége otthoni könyvtárra. Ezenkívül folyton úton van.
Értekezleteken tárgyal és kongresszusokon ismerteti nézeteit. Kiadók megbízatá
saihoz köti magát. A kiadók határoznak most arról, milyen könyveket kell írni.

A kutató valójában önmagától szükségképpen átveszi a technikus lényegi
szerepkörét, Egyedül így képes hatékonynak és egyben kora felfogásának értel
mében valóságosnak lenni. Ezenkívül mégegy ideig és néhány területen tartaní
tudja magát a tanultság és az egyetem míndinkább halványabbá és üresebbé
váló romantikája. Az egyetem hatékonyegységjellege és ezzel összefüggő hi
telessége azonban nem a tudományok eredeti egyesülésének az egyetemből kiin
duló - azaz általa táplált és benno megőrzött - szellemi hatalmában rejlik. Az
egyetem addig hiteles intézmény, ameddig egyedi, igazgatásilag zárt formában
teszi lehetövé és láthatóvá a tudományok szétágazását a specializálódás és a ter
melés sajátos egységében. Mivel az újkori tudomány tulajdonképpeni lényegi erői

közvetlen egyértelműséggel a termelésben hatnak, ezért csak a speciálls kutató
üzemek képesek arra, hogya nekik megfelelő belső egységet másokkal együtt
írják elő és hozzák létre. A tudom<íny valóságos rendszere rnindig úgy jön létre,
hogy az eljárásmód a terveknek megfelelőerr módosul és a létezővel tárgyiasult
új kapcsolat alakul ki. Az az előny, amit ez a rendszer megkövetel, a tárgy-
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területnek nem valamely elgondolt és merev tartalmi vonatkozási egysége, ha
nem a kutatások át- és bekapcsolásának a mindenkor irányadó feladatokba a
lehetőség szerinti legszabadabb, ugyanakkor szabályozott hajlékonysága, Minél ki
zárólagosabban ágazódik szét a tudomány munkamenetének teljes gyakorlása és
ellenőrzése céljából, minél Illúziómentesebben tevődik. át ez a termelés elkülö
nített kutatóintézetekbe és kutatási szakiskolákba, annál biztosabban nyerik el
a tudományok újkori lényegük teljességet, Minél inkább komolyan veszi azon
ban a tudomány és a kutató saját lényegének újkori alakját, annál egyértel
műbben tudja önmagát közvetlenül is közhasznúvá tenni, annál feltétlenebbül
kell azonban visszavonulnia a közhasznú munka nyilvános feltűnésmentességébe is.

Az újkori tudomány meghatározott tárgykörök tervein alapul és egyben ezek
re is esik szét, Ezek a tervek megfelelő, szígorúan meghatározott eljárásban
bontakoznak ki. A mindenkorí eljárás a termeléshez igazodik. Tervezés és szí
gor, eljárás és termelés kölcsönösen feltételezi egymást, megadva ezzel az újkori
tudomány lényegét, kutatássá téve azt. Az újkori tudomány lényegéről elmél-í
kedünk, hogy felismerjük benne a metafizikai alapot. A létező milyen felfogása
és a valóság milyen értelmezése okozza, hogya tudomány kutatássá válik? A
megismerés mint kutatás arról faggatja a létezőt, hogyan és mily mértékben
állítható az elképzelés (Vorstellen) rendelkezésére, A kutatás rendelkezik a lé
tezővel, hogyha ennek jövőbeli lefolyása előre, vagy - ha már megtörtént 
utólag kiszámítható. Az előre-kiszámításnál a természet, a történeti utászámítás
nál a történelem elképzeléséről van szó. Természet és történelem a megmagya
rázó elképzelés tárgya lesz. Az elképzelés szárnít a természetre és számol a tör
ténelemmel. Csak az tekinthető létezőnek, csak az van, ami ily módon tár
gyiasul. Tudományról mint kutatásról csak akkor beszélhetünk, ha a létező

létét ilyen tárgyiasságként keressük.
A létezőnek ez a tárgyiasítása az elő-állítás (Vor-stellen) során megy végbe;

azzal a céllal, hogy minden létezőt úgy állítson maga elé hogy a tervező em
ber biztos, vagyis: bizonyos lehessen a létezőt illetően. Tudományról mint kuta
tásról akkor és csak akkor beszélhetünk, ha az igazság átalakult az elképzelés
bizonyosságává. A létezőt mint az elképzelés tárgyiasulásat és az igazságot mínt
az elképzelés bizonyosságát elsőként Descartes· határozza meg metafizikájában.
Főművének címe: Meditationes de prima philosophia (Elmélkedések az első Iílo
zófiáról). Próté philosophia (első. filozófia) az arisztotelészi megnevezése annak,
amit később metafizikának hívnak. Az egész újkori metatízíka, Nietzschet is be
leértve, a létezőnek és az igazságnak Descartes által kidolgozott értelmezését
fogadja el. Amennyiben tehát a tudomány mint kutatás az újkor lényeges jelen
sége, akkor annak, ami a kutatás metafízikaí alapja, előre és jó előre meg kell
határoznia az újkor lényegét. Az újkor lényegét abban láthatjuk, hogy az ember
kiszabadul a középkor kötelékeiből, míközben szabad utat nyit önmagához. Ez
az önmagában helyes jel.lemzés azonban túlzottan felületes. Ennek következmé
nyei azok a tévedések, amelyek megakadályozzák az újkor lényegi alapjának
megragadását és ebből kiindulva még lényege horderejének felmérését is. Bizo
nyos, hogy az újkor az ember felszabadításának következményeként szubjektí
vizmust és individualizmust eredményezett. De az is bizonyos, hogy egyetlen
korábbi korszak sem hozott létre az újkoréhoz hasonló objektívízmust, és hogy
nem volt eddig még korszak, amelyben a személytelenség a kollektivizmus alak
i"lban nyilvánult volna meg. A lényeges itt a szubjektivizmus és objektivizmus
5~ükségszerű hullámzó kölcsönhatása. De éppen ez a kölcsönös egymásrautaltság
dei-it fényt il mélyebb előzményekre.

Nem az il döntő, hogy az ember az eddigi kötöttségeit levetve ráébred sza
badságára, hanem az, hogy maga az emberi lényeg változik meg, míközben az
ember szubjektummá válik. A szubjektum szót természetesen a görög hüpo
kelmenon fordításaként kell felfognunk. Ez a szó a meglévőt (Vor-Líegende) je
lenti, amely mint alap mindent magába gyűjt. A szubjektum-fogalorn e meta
fizikai jelentésének először is nincs hangsúlyozott emberre vonatkoztatása. azon
kívül nincs én-vonatkozása. Ha azonban az ember az első és a tulajdonképpeni
szubjektummá válik, akkor ez azt jelenti: az ember lesz az a létező, amelyen
- létezési módjában és igazságában - valamennyi létező alapul. Az ember a
létezőnek mint létezőnek vonatkoztatási központjává válik. Ez azonban csak ak
kor lehetséges, ha a létezőről alkotott felfogásunk teljesen megváltozile. Míben
áll ez a változás? E változás szemszőgéből nézve rní az újkor lényege?

175



Amikor az új korról elmélkedünk, az újkori világképre kérdezünk rá. Az
újkori világképet a középkorl és az antik világképpel való szembeállítással jelle
mezzük. De miért érdeklődünk egy történelmi korszak taglalásánál a világkép
iránt? Vajon van-e a történelem valamennyi korszakának világképe, mégpedig
olyan, hogy e korszakok rnindenkor világképük megteremtésén fáradoznak? Vagy
ez a világkép iránti érdeklődés már csak újkori elképzelés-e?

Mí is az, hogy világkép? Nyilvánvalóan kép a világról. Mit értünk azonban
itt világon? Mít jelent itt a kép? A világ itt a "létező a maga egészében" meg
jelölésére szolgál. Ez a megnevezés nem szorítkozík a kozmoszra, a természetre.
A világhoz a történelem is hozzátartozik. De sem a természet, sem a történelem.
sem a kettőnek egymásba fonódó kölcsönhatása nem meríti ki a világot. Ebbe
a megjelölésbe beleértődik a világ alapja is, tekintet nélkül arra, miként ér
telmezik a világhoz való kapcsolódását.

A kép szónál először is valaminek a képmására gondolunk. Eszerint a vi
lágkép mintegy a létezőt a maga egészében ábrázoló festmény. Am a világkép
többet jelent. Magát a világot értjük ezen, magát a létezőt a maga egészében,
ahogy az számunkra mérvadó és kötelem. A kép itt nem lenyomatot jelent, ha
nem azt, ami ebből a szójárásból csendül ki: világos elképzelésünk, fogalmunk
van róla. Ezzel azt akarjuk mondaní : úgy áll a dolog, ahogy számunkra lát
szik. Képet alkotni valamiről azt jelenti: magát a létezőt, úgy ahogy van, ma
gunk elé képzelni, és így állandóan magunk előtt tartani. De még míndig hiány
zik a kép lényegének egyik döntő [ellemzője. "Világos képünk, fogalmunk van
valamiről" nemcsak azt jelenti, hogy a létező egyáltalán megjelent számunkra.
hanem hogy mindenben, ami hozzá tartozik és benne együtt van, rendszerként
áll előttünk. "Világos képpel rendelkezni", ebben benne van: a biztosan-tudás.
a felvértezettség és az erre-berendezkedés. Ahol a világ képpé lesz, a létező a
maga egészében úgy áll az ember elé, hogy arra építhet, s azt ezért ennek meg
felelően el akarja érni és maga előtt akarjá tudni, és ezzel meghatározott ér
telemben maga elé akarja képzelni. A világkép lényegi értelemben tehát nem
a világról alkotott képet jelenti, hanem a képként fölfogott világot. A létezőt

a maga egészében most úgy értelmezzük. hogy akkor és csak akkor létező, ha
az elképzelő-létrehozó ember állítja. Ahol kialakul a világkép, ott lényeges dön
tés születik a létezőről a maga egészében. A létező létét a létező elénk-állítottsá
gában (Vorgestelltheit) keresik és találják meg. Ahol azonban a létezőt n e m
ebben az értelemben magyarázzák, a világ nem tud képivé válni, nem alakul
hat ki világkép. Hogya létező elénk-állítottsága révén válik létezővé, azt az
a korszak idézi elő, amelyikben a régivel szemben új jön létre. "Az újkor vi
lágképe" és az "újkori világkép" beszédfordulat ugyanazt mondja kétszer, és
olyasmit tételez fel, ami korábban sosem létezhetett. nevezetesen a középkori
és az antik világképet. Nem a világkép válik középkorlból újkorivá ; éppen az
adja meg az újkor lényeget, hogy maga a világ válik képpé. Ezzel szemben a
középkorban a létező az ens creatum, a személyes teremtő Istennek mint leg
főbb oknak a teremtménye. Létezőnek lenni itt azt jelenti: a teremtmények
rendjének egy meghatározott osztályába tartozni és így, okozatként, megfelelni
a teremtő oknak (analogía entis). A létező létét itt azonban sosem az adja meg.
hogy az ember tárgyként maga elé állíthatja-e, tehát döntési és rendelkezési te
rületébe vonhatja-e, különben nem volna létező.

Még távolabb áll a létező újkori értelmezésétől a görögség. A görög gondol
kodásnak a létező létéről alkotott egyik legrégibb kijelentése így hangzik: To
gal' auto noein esztin te kai einai, Parmenidész e tétele kimondja: a léthez
hozzátartozik, mert általa követelt és meghatározott, a létező tudomásul vétele.
A létező a megnyíló és kítárulkozó, amely megjelenik a megjelenő ember fölött:
az ember fölött, aki önmaga nyílik meg a megjelenő előtt, miközben felfogja
azt. A létező nem azáltal válik létezővé, hogy az ember meglátja akár csak az
elképzelés szubjektív észlelő médján. Sokkal inkább az ember az. akire a lé
tező ránéz, akit a kitárulkozó létező jelenvalóságában összeszed. Akire a létező

ránézett, akit bevont nyltottságába, akit megtartott és hordozott, akit ellen
téteibe hajszolt és ellentmondásaival megjelölt: ez az emberi lényeg a nagy gö
rög korban. Ahhoz, hogy kíteljesíthesse Iényegét, az embernek a kítárulkozót an
nak nyitottságában kell összeszednie (legein) és megmentenie (szózein), felfognia
és megőriznie - és kitéve lennie (alétheüeín) minden széthasadó zűrzavarnak.
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A gorog ember azáltal van, hogy felfogja a létezőt, ezért nem válhat a világ
a görögség korában képpé. Bizonyára ez ellen szól, hogy Platón számára a lé
tező Iétezősége (Seiendheit des Seíenden) mint eidQ§z (megjelenés, látvány) ha
tározódik meg, s ez majd a rnessze jövőben sokáig rejtve, közvetett módon ha
tó előfeltételévé lesz annak, hogy a világnak képpé ken változnia. .

A görög felfogással ellentétben az újkori elképzelés egészen másként véle
kedík. Ennek jelentőséget leginkább a repraesentatío szó juttatja kifejezésre. Az
elképzelés itt ezt jelenti: a meglévőt szembenállóként maga elé helyezi, magára,
az elképzelűre vonatkoztatja, és ebben a vonatkozásban önmagához, mint rnérv
adó "területhez" visszakényszerítt. Ahol ez megtörténík, ott az ember képet al
kot magának a létezőről. Miközben azonban az ember ily módon képet alkot,
saját magát viszi ,színre, azaz az általánosan és nyilvánosan elképzeltnek nyitott
területére. Ezzel az ember önmagát teszi. színpaddá, amelyen a létezőnek folyton
meg kell jelennie, be kelJ mutatkoznia, azaz: képnek kell lennie. Az ember a
tárgyias értelemben vett létező reprezentánsává lesz.

E folyamat újdonsága azonban semmi esetre sem az, hogy az ember helyzete
most a létezőtől körülvéve csupán más, mint a középkori és az antik emberé. A
döntő az, hogy az ember ezt a helyzetet mint saját maga által létrehozottat ön
ként foglalja el, azt mint saját szerzeményt szándékosan megtartja. és általa az
emberiség lehetséges kibontakozásának talaját biztosítja. Mostantól fogva létezik
egyáltalán olyasmi, mint az ember helyzete (Stellung). Az ember önmagára ala
pozza a létezőhöz mint tárgyiassághoz való viszonyát. Az emberlétnek az a for
mája kezdődik el, amely az emberi képességek birodalmát a létezők összessé
gének meghódítására szolgáló mértékadó és végrehajtási térnek tartja. A kort,
amelyet ez a történés határoz meg, nemcsak a visszanéző szemlélődés fogja új
nak látni az előző korokhoz képest, hanem tudatosan és sajátosan újnak akarja
önmagát. Újnak lenni, ez hozzátartozik a világhoz. mely képpé változott.

Ha így a világ kép jellegét mint a létező elénk-állítottságát magyarázzuk,
akkor az elénk-állítottság újkori lényegének megragadása érdekében ki kell
éreznünk az elcsépelt "elképzelni" szóból és fogalomból annak eredeti megnevező
erejét: mint egy képet maga-elé-kiállítja és magához-oda-állítja. Ezáltal a lé
tező rnint tárgy áll fönn, és csak ezután pecsételi meg a lét. A világ képpé vá
lása ugyanahhoz a folyamathoz tartozik, mint amelyhez az ember szubjekturnmá
lesz a létezőn belül. Csak azért és csak akkor, ha ténylegesen és lényegileg
szubjektumrná vált az ember, kell nyomatékosan felvetődnie benne a kérdésnek,
hogy vajon hogyan akar vagy kell szubjektummá válnia (amivé mínt újkori
lény vált): mint a saját kedvtelésére szorítkozó és saját önkénye számára elen
gedett "Én", vagy mint a társadalomhoz tartozó "Mi", hogy vajon emberi egyén
ként vagy közösségként, a közösség egyéniségeként vagy a testület puszta cso
porttagjaként. vajon államként és nemzetként és népként. vagy mínt az újkori
ember általános emberisége. Csak ahol az ember már lényegileg szubjektummá
változott ott van meg a lehetőség a szubjektivizmus szörnyűségébe való indivi
dualista' jellegű kísíklásra. Viswntcsak ahol az ember szubíektum marad, ott
van értelme a határozott harcnak az individualizmus ellen és a közösség érde
kében, amely minden tett és hasznosság céltere.

A két folyamat - hogy a vtlág képpé és az ernber szubjektummá válik 
összekapcsolódásánakaz újkor Iényegét meghatározó mívolta egyben az újkori
történelem első látásra majdhogynem értelmetlen alapfolyamatára is fényt vet.
A meghódított világ ugyanis minél átfogóbban és hatékonyabban áll rendelke
zésre, minélobjektívebben jelenik meg a tárgy, annál szubjektívebben, azaz an
nál tolakodóbban lázad fel a szubjektum, annál feltartóztathatatlanabbul alakul
át a világ-szemlelés és világ-magyarázás emberről szóló tanítássá, antropológíává.
Nem csoda, hogy ott, ahol a világ képpé válik, megjelenik a humanizmus. De
rnint ahogya görögség nagy időszakában lehetetlen volt olyasmi, mínt világkép,
éppoly kevéssé tudott akkor bármiféle humanizmus érvényre jutni. A, humaniz
mus szűk történeti értelemben véve tehát nem egyéb, mínt morális-esztétíkaí
antropológia. Ez a megnevezés itt nem valamiféle. természettudományos ember
-kutatást jelent. De nem jelenti a keresztény teológia által rögzített tant a te
remtett, bűnbeesett és megváltott emberről .sem. Az embemek azon filozófiai
jelentését adja, amely az emberből kiindulva és az emberre vonatkoztatva a lé
tezőt a maga egészében magyarázza és értékeli.
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Az a folyamat, amelyben a világmagyarázat egyre kizárólagosabban a 18.
század végén fellépő antropológíában gyökerezik, abban fejeződik ki, hogy az
ember viszonyulása a létezőhöz a maga egészében, mint világnézet határozódik
meg. Ekkor került a világnézet szó a nyelvhasználatba. Míhelyt a világ képpé
válik, világnézetként értődik az ernber helyzete. Bár a világnézet szó könnyen
azt a félreértést idézi elő, mintha itt csupán a világ tétlen szemléléséről volna
szó, Ezért hangsúlyozták már a 19. században joggal, hogya világnézet életfel
fogást is jelent, sőt mindenekelőtt azt jelenti, Hogya világnézet szó mindamel
lett oly megnevezéskénttartja magát, amely az embernek a létezőhöz való vi
szonyulását fejezi ki, ez azt bizonyítja, hogy milyen határozottan képpé vált a
világ, mihelyt az ember az életét mint szubjektumot a vonatkoztatási középpont
előterébe állította. Ez azt jelenti: a létező csak annyiban létezik, amennyiben
és amilyen mértékben bevonják ebbe az életbe és utalnak ra, azaz amennyiben
átélik és élménnyé ~ válik. Amennyire a görögség számára nem felelhetett meg
semmiféle humanizmus, annyira képtelenség volt a középkorl, és annyira ellent
mondásos a katolikus világnézet. Amennyire szűkségszerű és törvényszerű, hogy
az újkori ember számára míndennek élménnyé kell válnia, s ahogy egyre kor
látlanabbul beleszól önnön lényének formálásába, úgy a görögöknek az olimpiai
ünnepségeken biztosan sosem [ehettek élményei.

Az újkor alapfolyamata a világnak mint képnek a meghódítása. A kép szó
most azt' jelenti: az telképzelő előállítás képződménye. Ebben az ember harcol
azért a helyezetért, ahol az a . létező lehet, amelyik minden egyes létező számára
mértékadó és drányjelző. Mivel ez a helyzet mínt világnézet érvényesül, tagoló
dik és nyilvánul meg, az újkornak a létezőhöz való viszonya döntő kibontako
zásakor világnézetek vitajává alakuj át, mégpedig nem tetszőleges, hanem csakis
olyan világnézetek ví tájává, amelyek az embernek már legvégső alapállásait a
legnagyobb határozottsággal foglal ták ,eL A világnézetek e harcában, e harc ér
telmének megtelelöen az ember latba veti mí nden kiszámítható, tervezhető és
termelhető dolog korlátlan erőszakát. A tudomány mint kutatás a világban való
ilyen berendezkedésnek egyik nélkülözhetetlen formája, egyike azoknak az utak
nak, amelyeken az újkor a résztvevők számára ismeretlen sebességgel száguld
lényegének megvalósítása felé. A világnézetek e harcával az újkor belép törté
nelrnének" döntő és feltehetőleg legtovább tartósítható fejezetébe.

E folyamat egyik jele, hogy mindenhol, a legkülönbözőbb alakban és álarc
ban megjelennek az óriási méretek, Ráadásul ezek az óriási méretek ugyanak
kor az egyre kisebb irányából jelentkeznek. Gondoljunk az atomfizika számaira.
Az óriási' olyan formában nyomul előre, amely látszólag éppen eltünteti: a re
pülőgéppel megsemmisíthetők a hatalmas távolságok, a rádió segítségével egyet
len kézmozdulattal megldézhetően egészen hétköznapian előállíthatóak a tetsző

leges, ismeretlen és távoli világok. De túlságosan felületesen gondolkodik az, aki
úgy véli, hogy az óriás méretű nem más, mint a csak mennyíségí tényező végte
lenül kitágított üressége. Helytelenül gondolkodik, aki azt tartja, hogy az óriási a
vadonatúj alakjában folytonosan csak a túlzás és túlszárnyalás vak szenvedólyének
szülötte. Egyáltalán nem gondolkodik, aki az óriás méretű e megjelenését az
amerikanizmus címszóval véli megfejteni.

Az óriási sokkal inkább az, ami által a mennyiségiből sajátos mínőségí lesz,
és ezzel a nagynak egy kitüntetett formáj ává válik. Minden történelmi kor nem
csak különböző mértékben nagy a többivel szemben; rnindenkor önálló fogalma
is van a nagyságról. Mihelyt azonban: az óriás méretű tervezés, számítás és be
rendezés a mennyíségiböl önálló mínőségíbe ugrik át, az óriásiból és a látszólag
teljesen és míndenkor kiszámíthatóból éppen így lesz kiszámíthatatlan. Ez az a
láthatatlan árnyék, amely mindenütt minden dologra rávetül, ha az ember szub
jektummá és a világ képpé válik. Ez az árnyék okozza, hogy maga az újkori
világ az elképzelhetőség elől elzárt térbe tevődik át, és ezzel a kiszámíthatat
lannak önálló meghatározottságot és történelmi egyedülállóságot kölcsönöz. Ez
az árnyék azonban valami másra is utal, amit mi, mai emberek nem tudhatunk
meg. Ezt. a megtagadottat az ember addig nem ismerheti meg és nem gondol
hatja át, amíg a kor puszta tagadásával van elfoglalva. Az alázatból és gőgből

v,rgyített hagyományba menekülés önmagában véve nem képes semmire, nem
más, mint a történelmi pillanat előtti szemhunyás és az általa való elvakított
ság, Ezt a kiszámíthatatlant az ember csak a valóságos elmélyedés erejéből fa-
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kadó alkotó kérdezés és megformálás révén ké~ majd megismerni, azaz igaz
ságába zárni. Ez az elmélyedés a jövő emberét belehelyezi abba a "köztiségbe",
amelyben hozzátartozik a léthez, a létezők között azonban mégis idegen marad.
Hölderlin tudta ezt. Anémetekhez című versét ezzel zárja: .

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

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

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

tájon, szeretteidnél,
s nem ismered öket soha

(Fordította KOCH VAL1i:RIA)

FILA BÉLA

A Jét nyomozásának állomásai Martin Heideggernél

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

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

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

Hogyan járta végig ezt az utat? Eredeti módon nyornozta végig az európai
bölcselő gondolkodás történetében a lét kérdését. A bölcseletet úgy fogta föl,
mint a lét történetet, s kereste benne a lét nyomait. Csillaga egyes korszakok
ban a gondolkodók munkássága nyomán megvilágosodott és tisztán fénylett, más
kor meg elhalványodott, sőt némelykor el is tűnt. A lét nyomait és horizontját
kemény munkával kellett föltárni a metatizíkas, hagyományból. Ez volt munká
jának fenomenológiai-hermeneutikai oldala. Még keményebb feladat volt a gon
dolkodó tapasztalat alapján a föltárt nyomokból és részekből megalkotni az egé
S7.Rt, rányitni a végső titokra, kibontani a lét kérdését. A metafizikusok a ha
gyomány és koruk adottságai alapján míndig értelmezték a létezők létét, érint
keztek a léttel, csak nem emelték ki keldőképpen, s nem dolgozták ki önálló
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