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Egzisztencia
és gondolkodás
A gondolkodás az egzisztencia egyik létmódja. Ezért annyi módja
van, ahány módja az egzisztenciának. A gondolkodás nem elszige
telt intellektuális tevékenység, ami elkülönül az ember egyéb tevé
kenységeitől, például a cselekvést ől. a munkavégzéstől, a szórako
zástól stb . A gondolkodás mindig a konkrét emberi egzisztencia
totalitásán belül zajlik, s mindig a konkrét egzisztencia megnyilvá
nulása. Ez azt jelenti, hogy az ember mindig abban a közegben
gondolkodik, amiben konkrétan él: az ács, a hentes, a szabó, a ta
nár, a katona, a politikus, a pap - ki-ki a maga módján, tehát ács
ként, hentesként, szabóként stb . gondolkodik, azaz veszi fontoló
ra, mérlegeli az egzisztencia gondját abban a legközelebbi formá
ban, ahogyan számára adva van.

A gondolkodnivaló először is mindig az egzisztencia gondja
ként jelenik meg, így adja magát. Az ács gondolkodásának célja
az, hogy általa és segítségével megtalálja helyét abban az egzisz
tenciában, ami min t ácsnak ki van jelölve számára. Elfogadja
-tudomásul veszi ezt a keretet, sbelakja: megtelepedik benne.
Ilyenformán rendeltetésén belül gondolkodik. Gondolkodása job
bára a probléma- és feladatmegoldás formáját ölti, s elmerül a konk
rét napi bajok, gondok megoldásában. Heideggeri foga lommal
azt mondhatjuk, hogy az egzisztenciában zajló gondolkodása a
gondozás, az egzisztenciár61 való gondoskodás formáját ölti.

Van azonban valami, ami megtöri a gondolkodás most jel
lemzett közvetlenséget, a gondolkodás és egzisztencia spontán
együttlélegzését. Ez a filoz6fia . Sajátossága abban áll, hogy egy el
vont egzisztencia közegében veszi fontolóra az egzisztálás mint
olyan, vagyis az elvont egzisztálás gondját. Célja nem annak az
egzisztenciának a belakása, ami konkrétan adva van, ha nem annak
felkutatása, ami eredendően rendelve van. Ez a következőt jelenti:
Míg az ács úgy gondolkodik, hogy bele-gondol abba a Iétez ésbe,
ami ácsként a sajátja, a filozófus úgy, hogy ki-gondol abból a
konkrét egzisztenciából, ami osztályrészéül jutott, és rá-gondol
valamire, ami nem azonos a konkrét egzisztenciával, noha lehet
vele megegyező, amennyiben a meg-gondolás nyomán az ember
elfogadja, elsajátítja, a magáénak tekinti.

A 'konkrétan adott' és az 'eredendően rendelt' ténylegesen
azonos lehet, de ontológiailag mégis k ülönbözö. Hogyan lehetsé-
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ges ez? Milyen ontológiai különbség lehet két teljesen azonosnak
látszó egzisztenciamód között? Az ontológiai különbséget az el
fogadás aktusa adja. Az ember nem úgy »van«, mint a tárgyak, a
növények vagy az állatok, amelyek mintegy bele vannak zárva
lényegükbe, össze vannak zárva meglétükkel, amelyhez nem vi
szonyulnak sem igenlőn, sem tagadón. Az ember állást foglal
önnön tényleges meglétével szemben, s ez az ítélő-viszonyuló lé
tezés az egzisztencia. Következésképpen az egzisztencia csakis a
viszonyulás aktusában áll elő, mely nélkül az ember léte merő

fennállás, puszta esetleges meglét, de nem tudatos létezés, egy
szóval: nem egzisztencia. Az ember tehát azáltal tesz szert eg
zisztenciára - avagy azáltal ember-, hogy létét elsajátítja, a sa
játjává teszi: dönt felőle, értékeli, megítéli. Amennyiben ez
megtörténik, a konkrét adottság választott-elfogadott sorssá válik,
s így azonos lesz az 'eredendően rendelt'-tel. Az ontológiai kü
lönbség tehát abból fakad, hogy az elfogadás aktusa nem má
sodlagos az egzisztencia lényegéhez képest, hanem annak döntő

mozzanata: az egzisztencia, a szó teljes emberi értelmében min
dig döntésben fogant - elfogadott, átvett, tudatosan vitt létezés.
A tudatosság mozzanata, az elfogadás-elsajátítás akarati aktusa
nélkül nincs valóságos egzisztencia, hanem csupán valamiféle
tárgyi-animális fennállás, ami nélkülözi a tudatosság-öntudatos
ság megismerésben, ítéletben és választásban megvalósuló szel
lemi minőségét.

A filozófiai gondolkodás állandó kilépés, eltávolítás, ha kell,
elutasítás: 'nem'-et mondás mindenre, ami elsőre, látványosan és
a jelenségek formájában megmutatkozik. A kilépést persze meg
előzi annak feltérképezése, ami jelenségként megmutatkozik, va
gyis az adottnak egy előzetes és nagyon tudatos, mert módsze
res elfogadása, de csak azért, hogya 'nem' pontosan találjon:
elvégre az embernek mégiscsak tanácsos tudnia, mire mond
'nem'-et, mitől szabadul el, honnan lép távolabb - hogy azután,
ha alapos gondolkodással megvizsgálta mindazt, ami e távollé
pés nyomán szeme elé tárul, válasszon: kimondja az 'igen'-t,
vagy keressen tovább.

A részrehajlás vagy az elitizmus vádját elkerülendő tisztáz
nunk kell a kérdést: lehetséges, hogy az ács, akiről az imént azt
mondtuk, az egzisztencián belül gondolkodik, igazából már nem
gondolkodik? Vajon nem oldja-e magába az egzisztencián belüli
problémamegoldó gondozás a gondolkodásnak azt a mozgását,
amit a filozófiai gondolkodással azonosítottunk?

Az »ács- és a »filozófus- kifejezéseket ideáltipikus értelemben
használtuk, a gondolkodás két formájának, a gondozásba hajló
tárgyi, és a tárgyalkotó perspektivikus gondolkodásnak a meg
különböztetésére. A két forma szélsőséges esetben sem különül
el teljesen egymástól, és nehéz elképzelni olyan eleven emberi
lényt, aki csak az egyiket vagy csak a másikat éli. Létezésünk
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nyitottsága folytán egzisztenciánk soha nem kerülhet olyan nyu
galmi állapotba, amikor már semmi egyéb gondolkodnivalónk
nem akad, mint napi meglétünk problémáinak kezelése, ügyeink
intézése. Soha nem válik nélkülözhetővé a gondolkodás, az
ugyanis nem más, mint éppen ennek a nyitottságnak a kifejező

dése. A zárt lényeggel rendelkező lényeknek nincs szükségük
gondolkodásra, minthogy lényegük folytán, lényegileg már min
dent tudnak, legfőképpen a legfontosabbat: lenni. Az embernek
viszont nincs ilyen eleve adott és a saját erejénél fogva megvaló
suló lényege, ezért csak úgy lehet valóságos, hogy vagy ács,
vagy céhbeli filozófus, orvos, katona vagy útonálló stb., és csak
ezeken "belül" tud valóságosan lenni, de ezek egyike sem adja
ki a lényíegiét, egyikkel sem azonos lényegileg. Ezért mondjuk,
hogy nem van, hanem egzisztál-gondolkodik. - Ugyanakkor az
egzisztencia mégiscsak mindig konkrét viszonyok közepette va
lóságos, ezért a gondolkodás mindig a hús-vér ember tényleges
állapotában zajlik, az eleven egzisztencia nagyon is konkrét
szükségletei szerint.

Az "ácsmester" és a "gondolkodásmester" között nem az a
döntő különbség, hogy az előbbi már csupán az egzisztencián
belüli napi problémamegoldó gondozást folytatja, míg a filozó
fus szüntelenül és erejét megfeszítve gondolkodik. Ez ugyanis
azt jelentené, hogy a filozófus még mindig nem döntött egy
konkrét egzisztencia mellett, nem foglalt el egyetlen valóságos
életet eredményező egzisztencialehetőséget sem, hanem a folya
matos döntés előkészítés állapotában lebeg. Nos, ha így lenne,
még filozófus sem lenne! Döntés nélkül nincs eleven egziszten
cia, és ez a filozófusra is érvényes. Neki is döntenie-választania
kell egy konkrét egzisztenciát, történetesen a filozófusét. A maga
keretei között azután a filozófus is ugyanúgy egzisztensen gon
dolkodik, mint az ács, ugyanúgy leselkedik rá a veszély, hogy
gondolkodása elmerevedik, és a konkrét egzisztencia gondozásá
vá válik. Az ácsmester tetőt, a megállapodott filozófus tanulmá
nyokat készít.

A valóság az, hogy a filozófia mint az egzisztencia egészér61
való gondolkodás nem a filozófus előjoga, nem foglalkozás vagy
szakma, hanem az ember mint ember antropológiai sajátossága,
amit azonban - hogyan is lehetne másképp - mindig konkrét
közegben bontakoztat ki. A filozófia mint a folytonosan születő

egzisztenciának az alapvető mozgása minden emberi létezési
mód elidegeníthetetlen mozzanata. Az ember, bármennyire sze
retné is, soha nem képes egyetlen konkrét egzisztencia keretei
között stabilizálni a gondolkodás mozgását, hanem mindig in
statu nascendi, a születés állapotában van, a gondolkodás végte
len folyamatának áramában. Egy-egy stabilnak tűnő - szakma,
foglalkozás formáját öltő - egzisztencia csupán a megpihenés
szigete, melynek lakója a napi teendők ellátása mellett is szünte-
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lenül szembesül azzal a gondolkodói kérdéssel, hogy mit kezd
jen szigetén - magával a szigettel, kivált pedig annak lakójával:
önmagával. S ha egyszer letelepedik is valamelyik szigeten, mert
ezt kell tennie, hogy eleven egzisztenciája legyen, soha nem vá
lik őshonos szigetlakóvá. A »lényeg« klasszikus filozófiai fogal
mával ezt úgy is kifejezhetjük, hogy az ember soha nem lesz
"lényegében ács" vagy "lényegében filozófus", hanem csak többé
kevésbé az ács- vagy filozófus-lényegben egzisztáló: nem lényegül
egyik foglalkozásban vagy tevékenységben sem, hanem egzisztál.
És ebben az egzisztenciában gondolkodik.

Az egzisztencia és a gondolkodás összefüggését nem rendi
formában és szakmák szerinti tagozódásban kell érteni. A foglal
kozásokat azért hoztuk példának, hogy érzékeltessük az össze
függés jellegét, de nem állítottuk a gondolkodás mint egziszten
ciamód foglalkozások, életkorok vagy nemek szerinti teljes
különbözőségét. Még csak nem is arról a közismert jelenségről

van szó, hogy az emberek gondolkodásmódját jelentősen befo
lyásolja életkoruk, nemük, a társadalmi munkamegosztásban és
szimbolikus rendben elfoglalt helyük. Mindez a szociálispszicho
lógia, a kulturális antropológia és egyéb empirikus társadalom
tudomány területe. Megállapításunk elvi jellegű volt: ha a gon
dolkodás az egzisztencia megnyilvánulási módja, akkor soha
nem valamiféle szabadon lebegő intellektuális tevékenység,
amely, mondjuk, a tudományban, az egzisztencia gondját mes
terségesen kizáró, módszeresen fegyelmezett, értéksemleges
szaktudományos vizsgálódásban ölt testet. Éppen ellenkezőleg: a
tudomány nem gondolkodik, mondja Heidegger.

Minden kedves olvasónknak
áldott Karácsonyi Ünnepeket

kívánunk!
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