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Thdomány és gondolkodás
Heidegger bölcseletében

Heidegger gondolkodásának középpontjíban a lét kérdése áll. A lét különbözö megnyil
vánulásainak felfedezése indítja el gondolkodását. Főmúvében, a Lét és időben (1927)
egzisztenciális elemzéssel újra felveti a lét értelmének a kérdését. Mi a metajizika?
( 1929) címűelőadásábana lét metafizikus elgondolása már elhatárolódik a tudománytól.
A tudományok a világban lévő létezőkkelfoglalkoznak, csak a létezökre figyelnek, "semmi
másra". A metafizikai értelmezésben megvilágosodik a létezők léte, a létezők egésze, de
azon túl semmi egyéb. Heidegger azonban sejti, hogy a semmi fátyla mögött ott
rejtőzködik maga a lét. Bevezetés a metajizikába (1935) című előadás-sorozatában

ismét felveti az alapkérdést: "Miért van egyáltalán a létező és miért nincs inkább a semmi?"
A 30-as évek közepen gondolkodásában döntő .fordulat" következik be. Egyetlen

törekvés hatja át gondolkodását - elgondolni az egyetlen gondolkodásra méltót: a létet. A
hagyományos logikai, metafizikai fogalmak, a racionalizmus-irracionalizmus, a teiz
mus-ateizmus, a teoria-praxis alternatívái mind zsákutcánaktúnnek számára. Mitjelent
gondolkodni (1951) és a Bölcselet vége és a gondolkodás feladata (1964) című

írásaiban már egészen különösen kísérli meg a lét elgondolását. Tudatosan lemond a
metafizikai értelmezésröl, amely a létezőkből akart eljutni a léthez. Ez sohasem sikerült,
mert a lét mindig kimaradt az értelmezésekből. Csak az általános létet, a legfőbb létezőt

vagy a létezők alapját sikerült megragadni, de nem magát a létet. S ebben a radikális
létmegragadási kísérletben fogalmazta meg Heidegger tételét a tudományra és a
gondolkodásra vonatkozóan. Ennek hátterét és értelmét szeretnénk megvilágítani.

Egy különös tétel

Heidegger 1951-ben a következő különös tételt fogalmazta meg: ~ legelgondolkodta
tóbb a mi kritikus korunkban az, hogy mi még nem gondolkodunk" (Mit jelent
gondolkodni? 3. o.) Majd tételének folyományaként megállapítja, hogy "a tudomány nem
gondolkodik" (uo. 4. o.) Megbotránkoztató és önkényes kijelentés ez, vagyéppen nagy
jelentőségű felismerés? Első hallásra ez a kérdés merülhet föl. A tételt azonban Heidegger
egész gondolkodói útja teszi hitelessé.

Heidegger szerint a gondolkodás eredeténél a lét megnyilvánulása és ennek sejtésszerű

megragadása áll. A gondolkodás történetében hamarosan megkezdődötta hanyatlás is, a
létfelejtés folyamata. A gondolkodó ember arra törekedett, hogy a létezőket, a dolgokat
maga elé állítsa, elképzelje és fogalmilag megragadja. Így jött létre a logikus, az
úgynevezett megjelenítő gondolkodás. A logikus gondolkodás tette képessé az embert
arra, hogy felfogja a létezőket, föltárja a létezők létét, a létezők egészét és a létezők végső

alapját. Így született meg az eredeti gondolkodásból a bölcselő gondolkodás. A bölcselő

gondolkodás a létértelmezés különböző módjai alapján aztán átalakult metafizikai
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gondolkodássá. A metafizikai gondolkodás íve Platontól Nietzschéig tart. Heidegger
föltárta a létértelmezés különbözőtípusait. Alétfelfogás váltoZásaival mindig együtt járt az
igazság lényegének változása. Eredetileg az igazság elrejtetlenségként jelent meg. Az
újkorban az igazság bizonyosságként való értelmezése az igazságot ismeretté, tudássá
alakította át. A metafizikai létértelmezés beteljesedéseként megjelent a modem tudo
mány, illetve a technika. Azegyes tudományok kiszakadtak a filozöfiáböl és önállósultak. A
bölcselet tárgynélküli maradt, a szaktudományok pedig önmagukban megalapozatlanná
váltak.

Az európai gondolkodás útját fölmérve és átgondolva Heidegger a jelen feladatát abban
látta, hogy helyre kell állítania a gondolkodás eredeti jellegér. A tudományos ismeret
túlságosan nagy hatalommá vált, noha a gondolkodásnak csak korlátozott lehetőségét

aknázta ki, s önmagában annyira szegényes, hogy a gondolkodás összes lehetőségeihez

mérten csaknem félreértésnek és visszaélésnek tűnik. Emellett olyan kritikus helyzetet is
teremtett, amely veszélyezteti az emberiség életét. A helyzet tisztáZása érdekében
Heidegger megidézi a hagyományos metafizikai gondolkodást, annak számára fontos
képviselőit, a mai tudományt és technikát. Azzal vádolja őket; hogy csak a létezőkkel

foglalkoztak, s így elfelejtkeztek a lét igazságáról. Ebből az ítéletből azonban nem
következtethetünk.arra.ihogy Heidegger leértékelné vagy elveme a metafizikát és a
tudományt. Kérdező-gondolkodókísérlete csak egy bátor vállalkozás kezdetét jelzi. Az
eredeti és lényegi gondolkodás módszerét neki sem sikerült kidolgoznia, de erőfeszítést

tett a gondolkodás megújítására és megmentésére. Ajánlása szerint a bölcselő és
tudományos gondolkodás megszabta kereteken belül vissza kell térni az eredethez.
Vállalkozása egyúttal kritikát és tiltakozást is jelent a tudományabszolutizálása ellen. A
föltárt helyzet pontos elemzése arra készteti Heideggert, hogyfölfedje és útjára indítsa azt
a gondolkodást, amely már nem bölcselet, sem metafizika, sem tudomány. Különös
vállalkozásának megértéséhez föl kell váZolnunk az európai gondolkodás útját, s
szemügyre kell vennünk a tudomány jellegét és szerepét. Ezek alapján juthatunk el az új
kezdet lehetőségéhez. A kérdezve gondolkodó és gondolkodva kérdező tapasztalat
megvilágítja a gondolkodás útját, a gondolkodót és a gondolatot, s ezek egymáshoz
tartozása fölfedheti a gondolkodás titkát.

Az eredeti egység

Az európai gondolkodás kezdetén, a korai görög gondolkodóknál a lét és a gondolkodás
eredeti egységet alkotott. Erre utal Parmenidész töredéke: "Ugyanaz a gondolkodás és ami
végett a gondolat van, mert a létező nélkül, amelyben kifejeződött, nem találod a
gondolatot" (8, 34-35). Eredetileg tehát a lét: a füszisz és a logosz egysége; a lét
megnyilvánulása és annak gondolkodó fölfogása ugyanannak az eseménynek kétféle
megnyilvánulása. A lét nem a gondolkodáson kívül található - éppen abban nyilvánul
meg. A gondolkodás akkor emelkedik ki alétmegnyilvánulás egészéból, amikor a
gondolkodó szembekerül a létezők létében megmutatkozó léttel, és ennek alapján kezdi
értelmezni a létet, mintegy hatalmát kiterjesztve föléje. Ekkor lett a gondolkodásból
bölcselkedés. Igaz, ez kezdetben szerényen indult: a bölcsesség szereteteként. A
gondolkodás tudatos tevékenysége azonban megszüntette az eredeti egységet, és
szakadást idézett elő a gondolkodásban. A lét ekkor úgy jelenik meg a gondolkodók előtt,

mint olyanvalami, ami túl van a gondolkodáson; a létből létező lett. Mindez magával hozta

490



a lét és az igazság külöllVilisát is. Az igazság a konkrét létező tulajdonságait megragadó
értelem minősitésévévált. Az eredeti egységben a lét egyszerűenkinyilvánul, megmutat
kozik, s a gondolkodó is megnyílik, megvilágosodik. Ebben a megnyílottságban megvilágo
sodik, földerül a lét, és megvilágítja azt, ami által és amiben földerül.

A metafizikus gondolkodás

A bölcselő gondolkodás Platon idea-tanával kezd metafizikus gondolkodássá átalakulni. Ő
viszi végbe először a lét értelmezését. A létező lényegér Platon az ideára vezette vissza.
Arisztotelész metafizikai értelmezésével a létezők léte kerül az érdeklődés előterébe, a
valóság energeia-ja. Platon és Arisztotelész metafizikus gondolkodása a létezők létére
kérdez rá. E gondolkodás transzcendenciája a létezők lényegére vonatkozik. Egy fa
lényegét megjeleníteni például azt jelenti, hogy megragadjuk a "faságot". ,,Az egyedi
dolgot a lényegi, faji dimenzióba helyezzük át, amely túllépi konkrétságát. Az európai
gondolkodás vezérgondolatának megfelelőenjár el, amikor azt kérdezi: mi ez? A létezőtől

a lét felé kérdez. A gondolkodás túlemelkedik ugyan a mindenkori létezőn, túllép a lét
irányába, de nem azért, hogy a létezőt maga mögött hagyja, hogy arról lemondjon, hanem
azért, hogy a transzcendencia révén úgy jelenítse meg a létezőt mint létezőt." (Mit jelent
gondolkodni? 135. o.) Az ilyen onto-teológiai értelmezés két lépésben valósítja meg a
gondolkodás transzcendenciáját. Egyrészt a létezőt lényege szerint állítja maga elé.
Másrészt a létező végső alapja után kutat, megalkotva a legfőbb létező fogalmát, amely
önmagában bírja létének teljességét. A lét metafizikai értelmezésében nem magát a létet
tapasztaljuk meg, hanem csak a létezők létének lényegér, tehát a létezők körén belül
marad a gondolkodás. A lét csak fogalmi általánosságban merül föl. Végeredményben
elgondolatlan marad, kimarad az értelmezésből.

A görög metafizikus gondolkodás középkori értelmezése készítette elő az újkori
metafizikus gondolkodást és tudományt. Heidegger szerint akkor, amikor az energeia-t a
latin actualítas-szal fordították le. Az actualitas már megfelel a mai "valóság" kifejezésnek:
olyan létező,amelyvagytiszta actusvagy megvalósított lehetőség.Valóságnakmondhatjuk
Isten abszolút létét, az ember teremtett létét vagy az ember oksági tevékenységét és az
anyagi létezők oksági rendszerét.

Az újkori metafizikus gondolkozás újabb fordulatot hajtott végre a lét értelmezésében,
amikor a gondolkodás alanyi tevékenységét állította középpomba. A valóság megragadá
sának szintje megfelel az értelem teljesítő képességének (vö. racionalizmus-empiriz
mus). A létezőt az értelem tárgyaként jeleníti meg. Az érzéki-értelmi felfogás tükörképe
lesz a tárgyi formában megragadott valóság.

Descartes olyan világos és biztos gondolkodásra törekedett, amelynek alapja a
szubjektivitás. De ennek az emberi szubjektumnak szerinte még további feltétlen alapja is
kell hogy legyen. Csak így lehet kizárni a véges szubjektivitás minden tévedését. A
szubjektivitás föltétlenségének biztosítására Kant újabb módosítást hajtott végre, majd
Hegel abszolutizálta azt. Az abszolút szellem önmeghatározó és önkibontakozó folyama
tában jelenik meg a valóság. A szellem dialektikus folyamatában nyilvánul ki az
abszolútum, a véges öntudat lényegében azonossá válik a végtelen tudattal.

Nietzsche teszi meg a szubjektivitáson alapuló létértelmezés utolsó lépését, amikor
visszájára fordítja Hegelléttapasztalatát. Az értelem abszolút szubjektivitása helyébe a test
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szubjektivitását teszi: a természetes impulzusok, érzések összességét, végeredményben a
hatalom akarását. Szerinte az érzéki valóság az egyetlen igaz valóság. A hatalom akarásával
megkezdődik az ember föltétlen földi uralma, amelyet a tudomány és a technika tesz
lehetövé,

A tudomány egyoldalú gondolkodása

A metafizikai gondolkodás beteljesedésével a fílozöfía végpontra jutott. Heidegger úgy
látja, hogy a metafizika átváltott tudományos törekvéssé, föloldódott a tudományban. A
filozófia befejeződésekormegjelennek az egyes tudományok: az antropológia, a lélektan, a
szociológia, a ·logisztika, a kibernetika. Szaktudományok vették át a gondolkodás, a
fílozöfía szerepét. A metafizikai létértelmezés helyét pedig a tudományos ismeret.
Félreértenénk Heideggert, ha azt gondolnánk, hogy ezzel megszúnik a fílozöfía, vagy csak
jelentéktelenül tengődika tudomány mellett, vagypedig a metafizikát ezentúl a tudomány
helyettesíti, mert annak nagyobb a kontrollja, biztosabb az igazolási módja. Valójában a
metafizika alakult át tudománnyá - beteljesítve önmagát. Abeteljesedés kifejezés itt nem
kíván értékjelző lenni. Csak arról van szö, hogy a metafizikai értelmezés kimerítette végső
lehetőségeit.A tudományra most már az a feladat vár, hogy a létezők egészének vagy
alapjainak vizsgálata helyett a valóság egyes övezeteit fürkéssze. a természet, a történelem,
az ember körzeteit. Természetesen az egyes tudományok képtelenek elgondolni öveze
tök, tárgyuk lényeget. A történelem kutathatja az eseményeket, de nem tudja meghatároz
ni a történelem lényegét; azt, hogy mi a történelem. A matematika, a fílolögia sem képes
matematikai, fílolögíaí eszközökkel megfejteni azt, hogy mi a matematika, mi a nyelv
lényege. A tudományok mindig csak az egyes létezőket ismerhetik meg, a természetest. a
történetit, az emberit, de nem azok lényegét, sem a létezők létét. fgy a tudomány mindig
egyoldalú, korlátozott, egydimenziós, horizontális ismeret marad, mely sem átfogni, sem
megalapozni nem képes magát. A tudomány nem ragadhatja meg saját lényeget azzal a
kutatási eszközzel, amellyel saját tárgyát kutatja. A fizika nem képes önmagát mint fizikát
lényegileg meghatározni, mivel állításai mindig fizikai állítások maradnak. Heidegger
szerint ezért nem gondolkodik a tudomány. Csak megjeleníti tárgyát, operátíve rendelke
zik vele: hipotéziseket alkothat, okozati funkcionális összefüggéseket állapíthat meg, de
sem tárgyának, sem önmagának lényegét nem állapíthatja meg, mert az kívül esik saját
hatáskörén. Ezért szorosan összetartozik a metafizika és a tudomány. A tudomány
nemcsak föloldotta a metafizikát, hanem rá is szorul arra, mint lényegi alapra. A lét és a
létezők léte közötti lényegi különbséget elhanyagoló létértelmezés önmaga oldódik föl a
tudományban. A tudomány új feladatot jelöl ki a gondolkodás számára: a föld, az
univerzum feletti tudományos-technikai uralom megvalósítását.

Heidegger több tanulmányában is vizsgálja a tudomány mibenlétét, szerkezetét,
történetét. Ma a tudomány fő törekvése a kutatás. A kutatás pedig tervszerű, előzetesen

átgondolt, módszeres eljárásmód. A megismerésből eljárásmód, a létezőből tárgy, a
tudományból intézmény, a tudósból kutató lett. A mai tudomány csak a tervszerűségen

átszúrt és átdolgozott tapasztalattal számol. Nem számít tudományos feladatnak a létező

szemlélése vagy avalósággal való érintkezés. Ezt a tervszerűséget az az ember igényli, aki a
maga számára megfelelő eredményeket kíván létrehozni. Nem a valóság jelenléte és
megjelenése számít, hanem a terv, a teljesítmény. A szakosodott, intézményesített
tudomány szervezett kutatás és tervszerű és üzemszerü előállítás.
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Heidegger nemcsak föltárja és elemzi a tudomány struktúráját, hanem lényegét is
értelmezi. Értelmezése hasonlít Kant elgondolásához: az ember a jelenségekben azt fedezi
föl, amit ő maga helyezett el bennök. A tudomány világa végeredményben az emberi
szubjektivitás világa és terméke. A metafizika föloldódik a tudományban, a létező pedig
merö tárggyá válik. Ekkor azonban már nem a lét igazsága világosodik meg az ember előtt,

hanem saját elgondolásai és hatalma. A gondolkodás számítássá és elszámoltatássá válik.
Jól mutatja ezt a technika, amely mintegy kiköveteli a természettől a számára előnyös

energiákat. Heidegger megemlíti, hogy például egy rajnai vízierőmű építésénél a
technikai létesítmény már nem a természetbe állít bele egy szerkezetet, nem a vízierőmű
épül bele a folyóba, hanem a folyó épül bele az erőmübe. a folyó áll az ember
rendelkezésére. Igazán azért veszélyes ez az egyoldalú gondolkodás, mert az értelem
evidenciái helyett fontosabbá vált az ember technikai uralmának biztosítása a dolgok
fölött. Pedig az ember is eszközzé válhat, ha mindenben eszközt lát. Senki sem tudja
biztosan megmondani, hová vezet ez a folyamat. Konkrét eseteket is említ Heidegger
ezzel kapcsolatban. 1955-ben a fizikai Nobel-díj átvételekor az egyik fizikus így
nyilatkozott: "Atudomány útja vezeti el az embert a boldogságra." Ugyanebben az évben
egy kémikus pedig így nyilatkozott: "Közel van az az idő, amikor az élet a kémikusok
kezében lesz."

Különös egymásrautaltság jött létre a tudomány és a metafizika között. Igaz, tudomá
nyos feladatra nem vállalkozhat a filozófia, de a tudomány sem oldhatja meg a metafizika
kérdését. A legfőbb feladat az marad, hogy a természet, a történelem, a nyelv lényegét
elgondolják, hiszen erre sem a tudomány, sem a metafizika nem vállalkozhat egymagában.
Heidegger előtt ekkor tűnik föl a gondolkodás igazi feladata: elgondolni a létezőket, a
dolgokat úgy, ahogy azok vannak, ahogy azok a lét képviseletében megjelennek. Ezért
állítja, hogya gondolkodás még nem gondolta el az egyetlen gondolkodásra méltót, a létet.
A mai helyzet átgondolása és értelmezése, az eddigi kísérletek, eredmények és zsákutcák
egy új gondolkodás lehetőségét jelentik az ember és a lét kapcsolatában.

A gondolkodás új dimenziója

Mit jelent gondolkodni? Heidegger számtalanszor feltette ezt a kérdést, de általában csak
negatívan határolta el a lényegét. A lét elgondolása szerinte nem vezet semmilyen
tudományos ismerethez, nem nyújt semmilyen hasznosítható életbölcseletet és nem old
meg semmilyen világrejtélyt. Nem túlságosan fölösleges és értelmetlen ez a tudós vagy
akár a hétköznapi gondolkodás számára?

Heidegger arra törekszik, hogy fölébressze a lét kérdése iránti készséget, és megfelelő

utakat készítsen elő a lét rejtőzködő-kinyilvánulótitkának megragadására. A gondolkodás
eddigi útját a szubsztancián és szubjektivitáson alapuló metafizikai létértelmezés
határozta meg. Az értelem arra törekedett, hogy megjelenítse és megalapozza a vele
szemben álló valóságot és önmaga tevékenységét. Minél teljesebben valósult meg
törekvése, annál inkább elgondolatlan maradt a legvégső titok, a lét titka, pedig
föltárhatatlan mélységként mindig is ez tette lehetövé és hordozta a gondolkodás
folyamatát.

A gondolkodás új feladata az, hogy behatoljon a létbe, és föltárja a végső alapot. Ez csak
szemléletváltoZással, "szemléleti ugrással" valósítható meg. Ehhez a gondolkodáshoz már
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nem elégséges sem a metafizika, sem a tudomány, amely-a létezőket megjeleníteni és
megalapozni törekedett. A gondolkodásnak bátran bele kell vetnie magát a valóságba, a
dolgok kellős közepébe, és az ott megnyfló tísztáson kell elsajátítania a meghallás
képességének egyszerúségét. Újgondolkodó tapasztalat akkor jön létre, ha a gondolkodó
nemcsak a megjelenő létezőket vagy saját teljesítményét figyeli, hanem a lét hívására
hallgat.

A fenomén, a logosz és az alétheia Heidegger alapfogalmaihoz tartoznak. Mindhárom a
lét megnyilvánulását, a rejtétlenséget jelzi, a létezők jelenléte, az emberi megértése
alapján. Eddig két lehetőségetpróbált ki a metafizikus értelmezés: a szubsztanciára és a
szubjektivitásra hagyatkozó létértelmezést. Mindkét értelmezés kifutotta önmagát és
hátrahagyta a tudományos gondolkodást, amelyre viszont nem lehet a gondolkodást
alapozni. Heidegger ezért egy újabb lehetőséget tárt fel. Újra szemügyre vette a lét és a
gondolkodás, az elgondolt és a gondolkodó kapcsolatát. Miért és hogyan gondolhatunk
egyáltalán a létre? Azért, mert a lét megnyi1vánul, közli magát, és ebben a közlésben a
gondolkodó számára nyitottság, megvilágítás keletkezik, amelybe beleállhat, s hagyja
magára hatni a lét megnyilatkozását. Föltámad az értelem fénye, megvilágosodik a lét
jelenléte és értelme. Ez a gondolkodás eredete, tiszta forrása. Az igazság kiderül, nem
azért, mert a létezők jelen vannak, nem azért, mert az értelem megidézi őket. A
gondolkodás tere szabad tér. Nem mi rendelkezünk vele, hanem a lét föltárulkozása
rendelkezikvelünk, ez határozza meg lényegünket, cselekvésünket és gondolkodásunkat.
A lét eseményként nyilvánul meg, fénye ajándékként ragyog fel.

A lét felderülése, megnyilvánulása tehát ajándék és esemény. A gondolkodás ezért válik
egyre inkább rá-gondolássá, eszmélődéssé, ráhagyatkozássá, áhítatos, hálás emlékezéssé.
Heidegger különös etimológiai, nyelvi asszociációkkal kísérletezik, hogy érzékeltesse a
gondolkodás új dimenzióját (Denken, Dank, Gedachtnis, Andacht, besinnliches Denken).
Egyre inkább alétmegnyilvánulás eseményéból előtörő hívó szöra figyel. A "Mit jelent
gondolkodni?" - mondat értelme is megváltozik: Mi hív gondolkodni? - kérdezi a késői

Heidegger. Maga a lét jelentkezik, az ember felé fordul, mintegy az emberre bízza magát. A
gondolkodás feladata ekkor már a készséges várakozás és figyelés, az eszmélődés, a
ráhagyatkozás. A dolgok és események mélyebb értelmét kereső,meditatív gondolkodás
ez. Kockázatos "ugrással" jut a gondolkodó ehhez a tapasztalathoz. A lét elgondolásának
szigora messze fölülmúlja a metafizikai, természettudományos gondolkodás egzaktságát
vagya történelmi, szellemtudományok szigorát.

A legfőbb ösztönzést Heidegger a költők és a költészet közelségétőlkapta. Lényegileg
összetartozó, de különbözö is egymástól a denken és a dicbten. Sokat köszönhet
Heidegger Hölderlin inspirációinak, akitől megtanulta, mit jelent "költőimödon lakozni"
a földön. Aföld dolgai nem remélt mödon egységbe rendeződnek.Feltűnika föld és az ég,
a halandó és az isteni négyességének a rendje. Mindezek összerendezödnek egybecsenge
nek, és általuk, a viIágjáték, a világrend által a gondolkodó is megtapasztalhatja a dolgok
jelenlétében a lét, a szent, az isteni jelenlétét és megnyilvánulását. Úgyérintkezhet a földi
halandó a föld dolgaival, hogy azok immár nem az érdek, a hasznosság erőterében

mutatkoznak meg, hanem az égbolt, az istenség, a szemség dimenzióját nyitják meg a
kérdező, a gondolkodó ember előtt. A gondolkodó kérdezi és kimondja a létet, a költő

pedig megnevezi a szentséget. És ez az eszmélő és meditatív gondolkodás már nem
egyszeruen egy fajtája a gondolkodásnak, hanem maga a gondolkodás, mely az ember
lényegét és a dolgokat a léthez való vonatkozásában gondolja el.
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