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1./ Odo Marquard szkeptikus attitűdjének címzettje különféle el
nevezéseket visel. Kritikai elmélkedéseinek céltáblájaként a filozó
fiai diszcipIínák közül leggyakrabban talán a történetfilozófiát ne
vezi meg, ez utóbbi mindenesetre gyakrabban célpontja, mint a
metafizika. Ám mivel kihívása általában a filozófiának mint olyan
nak szól, s a filozófiában a metafizika hagyományosan kiemelkedő

szerepet játszik - a filozófián belül pedig a történetfilozófiának is
megvannak a maga metafizikai előfeltevései-, ilyenformán kriti
kája által a metafizika is joggal érezheti találva magát.

Saját szkeptikus látásmódját Marquard többször is a herrnene
utikával hozza összefüggésbe, avagy ilyenként nevezi meg. A
kettő között ily módon szoros kapcsolatot létesít. Éspedig kettős,

kölcsönös értelemben. Nem csupán a hermeneutikát állítja pár
huzamba a szkepszissel, hanem fordítva is: a szkepszis modern
formájaként a hermeneutikát nevezi meg. "A hermeneutika lé
nyege a szkepszis", írja, "a szkepszis aktuális formája pedig a
hermeneutika."! Tanulmányaiban gyakran hivatkozik Heideg
gerre - a heideggeri gondolkodásból leszűrt egyes tanulságok
refrénszerűen visszatérnek írásaiban -, a gadameri nézőpont

fontosabb vonásai is föltűnnek, az irodalmi hermeneutika, illetve
JauB műve pedig több elemzésének tárgya.

A hermeneutikai nézőpontot Marquard minden bizonnyal mes
tere, Joachim Ritter közvetítésével sajátította el és tette magáévá,
Ritter viszont a hermeneutikát az - Arisztotelészre visszanyúló
- gyakorlati filozófiával állította összefüggésbe, és a gyakorlati
filozófia rehabilitását szorgalmazó mozgalom egyik mértékadó,
vezető alakjaként vált ismertté az ötvenes években. A hermeneuti
ka recepciója a gyakorlati filozófia felől azt eredményezi, hogy
Marquard sajátos szkeptikus attitűdje határozottan etikai, gyakor
lati indíttatású, és ilyen mondanivalót is hordoz magában. Ez
egyébiránt alighanem a szkepszis eredeti, újkort megelőző alakjai
nak - ma gyakorta feledésbe merült - fő sajátossága. ,,(...) a
szkepszisnek mint filozófiai alapbeállítottságnak a történeti erede
te", írja M. Hossenfelder, "nem a megismerés problémájának ne
hézségében, hanem egy meghatározott etikai célnak a követésében
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(Újranyomva lásd Hiley:
Philosophy in Question.
Essays on a Pyrrhonian

Theme. The University of
Chicago Press, Chicago
- London, 1988, 10., 8.)
4Kantból időnként az az
erős tétel is kiolvasható,

mely szerint ahhoz, hogy
morálisan jó életet éljünk,

nemhogy nincs szüksé
günk metafizikailag biztos
tudásra, dee hiány maga

bizonyos értelemben ép
pen hogy a morálisan jó
élet előfeltétele, továbbá
az, hogy egy effajta tu-

dásra való - amúgy hiá
bavaló és elérheteUen 

törekvés már maga morá
lisan negatívnak minősít-

hető. Lásd például Kant:
A vallás a puszta ész
határain belül és más
írások. (Ford. Vidrányi
Katalin.) Gondolat, Bu-

dapest, 1974, 186. Kant
úgy véli, "a létezésünk
alapjául szolgáló kifür-

készhetetlen bőlcsessé

get ugyanannyira kell
tisztelnünk azért, amit
megtagad tőlünk, mint
azért, amiben részesít

bennünket." (Agyakorlati
ész kritíkája. In: Kant:

Az erkölcsök metafiziká
jának alapvetése. Agya·

korlati ész kritikája. Az
erkölcsök metafizikája.

Ford. Berényi Gábor.
Gondolat, Budapest,

1991, 273.) Bővebben a
kérdéskőrhőz lásd Fehér
M. István: Polgári kultú-

ra, polgári müveltség,
polgári filozófia: Kant

rejlik"? "A poszt-arisztoteliánus szkepticizmus eredeti formájában
morálfilozófiaként jött létre", írja hasonlóképpen David R. Hiley.
J ..) a tudás lehetősége ellen indított támadás azzal a váddal páro
sult, hogy a tudásra való törekvés nem eredményez boldogságot,
illetve nem teremt erényt. C..) A szkepticizmus későbbi fejlődése

során a pyrrhonizmus tisztán episztemológiai vonásai fokozato
san háttérbe szorították amorális aspektust, s önálló életet kezd
tek élni".3 Szkepszis és etika, szkepszis és metafizika összefüggése
nyomban fölveti etika és metafizika összefüggésének kérdését, s
ezt a klasszikus, az egész filozófia történetéri keresztülhúzódó
kérdést az újkorban Kant nyomán filozófusok egymást követő ge
nerációi határozottan eloldani igyekeztek egymástól. Metafizikai
világmegismerés és morálisan helyes élet eszerint nem áll közvet
len összefüggésben egymássat az utóbbi nem az előbbi függvé
nye, a kettő határozottan különbözik egymástól." Ami annyiban
bizonyára meg is állja a helyét - s a kettő heterogenitását egyút
tal jól jellemzi -, hogy míg az ítéleteket, a tudásigényeket föl le
het függeszteni, addig az életet aligha.

Marquard szkeptikus nézőpontjának etikai mondanivalója írá
saiban számos ponton jut kifejezésre. Szkepszis és hatalommeg
osztás, szkepszis és tolerancia összefüggése ebből a szempontból
visszatérő és példaszerű motívuma fejtegetéseinek. Mindazonál
tat talán a hermeneutika gyakorlati filozófia felőli elsajátításából
fakadóan, a szkepticizmus gyakorlati célokra való igénybevétele
és a tudásigények egyidejű és határozott korlátozása nem min
dig jár kéz a kézben egymással. A tudásigény korlátozása he
lyenként önállósulni látszik, s e vonás ilyenkor szkepticizmusá
nak episztemológiai jelleget kölcsönöz. Ezzel megteremti a
lehetőségét annak, hogy a tudásigényében korlátozott metafizi
kát viszontválaszra ösztönözze. Szkepticizmus általi korlátozásá
ra a metafizika a szkepticizmusnak immár a maga részéről törté
nő korlátozásával válaszolhat. E korlátozás jogos is, amennyiben
az - episztemológiailag önállósult - szkepticizmus mélyén rej
tett dogmatikus állítások vagy feltevések mutathatók fel. Ennek
oka Marquardnál nyilván az, hogy a heideggeri nézőpontot 
Ritteren átszűrve s az adott németországi kontextusban nyilván
nem jogosulatlanul - inkább csak magától értetődően alapul ve
szi, semmint kifejti, ilyen jellegű sommás összefoglalásai pedig
(főként a végességre. illetve a halálra való ismételt hivatkozások)
helyenként dogmatikus színben tűnhetnek föl. Ezzel támadási fe
lületet nyújt: a metafizika ilyenkor rajta csípheti a szkepticizmust,
minekutána mindketten abba a helyzetbe juthatnak, hogy egy
mást kölcsönösen korlátozzák. Ha ezt barátian teszik, annál jobb
(még akkor is, ha a metafizika itt olyasvalamit gyakorol, amiért
vitapartnerét, a szkepticizmust más szempontból megrója - tud
niillik a hatalommegosztást), Csakhogy e kölcsönös kiegyezés
már valamit hallgatólagosan a háta mögött tud. Alapja - vagy
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és a neokantianizmus
világszemlélete 1-1/. Pro
testáns Szemle, 200211,
29-55.; 200212, 103-114.

5Dogmatizmus és szkep
ticizmus egymásba való
átcsapását Kant hason
lóképpen körvonalazza,
saját kriticizmusát pedig

a kettőt meghaladó
tertium datut1<ént érti;

lásd A tiszta ész kritiká
ja. A IX. skk., B XXIV.

skk., B 784. sk., B 789.
skk. A tételt, mely sze

rint a hermeneutika nem
más, mint a végigvitt,

magára a felvilágosodás
ra alkalmazott felvilágo
sodás, illetve az önma
gára alkalmazott, követ-

kezetessé tett szkepszis,
Heidegger és a szkepti
cizmus. A szkeptikus ké
telyen át a hermeneutikai
kérdésig címú könyvem

ben próbáltam kifejteni
(Korona Nova, Budapest,

1998); a következőkben

e munka egyes gondola
taira összefoglalóan

támaszkodom.

6Gadamer: Gesammelte
Werl<e (= a továbbiak
ban: GW) 2. köt., 505.

70. Marquard: Az egye
temes történelem és

más mesék, 33.

8Lásd idézett könyvem
30. és köv. oldalait.

9Kivéve akkor, ha a szót
az eredeti görög jelenté-

ára -: a morál előzetes kikapcsolása. Metafizika és szkepszis egy
más tudásigényeit kölcsönösen korlátozzák. De mi lesz az élettel?

Az alábbiakban metafizika, hermeneutika és szkepszis viszo
nyát Heideggerre visszanyúlva némileg más megvilágításban
körvonalazom. Hozzájárulásom vége felé a kört bővítve vagy a
látóteret kiszélesítve egy olyan témát is célszerűnek látszik be
vonni, amely a háttérben kezdettől fogva ott lappang: a vonat
kozó diszciplínák teológiához való viszonyának kérdését.

11./ Heidegger hermeneutikai nézőpontjából metafizika és szkep
szis (metafizikai elbizakodottság és szkeptikus lemondás, rezigná
ció) egy tőről fakadnak. Az elbizakodottság lemondásba, kishitű

ségbe csap át,Sés fordítva: utóbbi könnyen lesz felfuvalkodottsággá,
dölyffé, önteltséggé. A hermeneutika a szerénység filozófiája:" nem
lemondás az igazságról, de nem is az igazság birtoklásának öntelt
sége. Marquard pontosan ír, amikor úgy fogalmaz: lIa szkepszis ép
penséggel nem abszolút kínyílatkoztatás"." Legföljebb hozzátehetné
még, hogy episztemológusok-metafizikusok se találjanak kivetniva
lót rajta: magát ezt az állítást sem érti abszolút kinyilatkoztatásként.
De hiszen - lehetne itt Husserllel rögtön tiltakozni - lIa minden
időre szóló feltétlen érvényesség nyilvánvalóan a kijelentés intenci
ójának része"! Erre viszont az lehet a válasz: ez talán a matematiká
ban így van, de az élet nagy részében nem," A "kétszer kettő négy"
re például érvényes lehet, de "A kalapács túl nehéz"-re aligha.

Marquarddal egyetértek abban, hogy hermeneutika és szkep
szis között van összefüggés, átjárás, sőt, hogy a hermeneutikát le
het úgy fölfogni, mint a szkepticizmus egyetlen következetes for
máját, attól viszont óvakodnék, hogy a hermeneutikát a szkepszis
valamelyik válfaja alá soroljam be (legyen bár legkövetkezetesebb,
legkiemelkedőbb válfaja)." A hermeneutika nem szkepszis, noha
(de) fölvette magába - magába szívta - a szkeptikus motívumot.
Úgy is lehet fogalmazni: a hermeneutika fölvette magába - ma
gába szívta - a szkeptikus motívumot, de a hermeneutika ennek
ellenére nem szkepszis, éspedig azért nem, mivel az igazság fogal
mát nem üresítette ki (legfeljebb az abszolút igazságét), ez to
vábbra is értelmes a számára. Azaz: van igazság - legföljebb nem
a megismerés (abszolút) igazsága, hanem a (véges) egzisztencia
igazsága. Ez átvezet az igazságfogalom Heidegger által kidolgozott
értelmezésének középponti kérdéséhez.

A szkepticizmust - csakúgy, mint a hermeneutikát - azon
az (episztemológiai) alapon szokás ugyanis bírálni, hogy önma
gát számolja fel, önellentmondáshoz vezet, s így értelmetlen. Ezt
persze Heidegger is tudta. A szkepticizmus, illetve a szkeptikus
formálisan önmagát semmisíti meg - hangzott fő műve 44. §
ában Husserl gondolatmenetére támaszkodó összegzése. Önma
gával keveredik ugyanis ellentmondásba az, aki azt állítja, nincs
igazság, illetve hogy az nem ismerhető meg - hiszen akkor az
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sében vesszük,
mely szerint "annyit

jelent, mint körbekutatni,
keresni, vizsgálni. Míg a

szkeptikust az jellemzi,
hogy még keresi az

igazságot, addig a
dogmatikus az, aki már

úgy véli: megtalálta"
(M. Hossenfelder:

Handbuch philoso
phischer Grundbegriffe,

id. kiadás, 1359.).
Ebben az értelemben

viszont az egész
filozófia nem más,

mint szkepticizmus,
avagy - mint követke

zetessé tett szkepszis 
hermeneutika.

az igazság, hogy nincs igazság, illetve annyi ismerhető meg be
lőle, hogy semmi sem ismerhető meg belőle. Más szóval, aki azt
állítja, nincs igazság, vagy hogy nem ismerhető meg, ezen állítá
sával máris rábukkant egy adott igazságra (arra, hogy nincs
igazság, illetve, hogy nem ismerhető meg); s ez nem is lehet
másképp, amennyiben állítása egyáltalán igazságigénnyel lép fel:
márpedig, úgy tűnik, mindenfajta állítás evidens értelméhez
hozzátartozik az, hogy az igazság igényével lép fel (azzal az
igénnyel, hogy valami igazat állít), különben rögvest önmagát
mint állítást semmisítené meg. Eszerint viszont az igazság taga
dása egyszerűen nem lehetséges, illetve mintegy túl későn érke
zik: az igazságot tagadók is előfeltételezik az igazságot (s nem
tudják nem előfeltételezni, föltéve, hogy valami igazat kívánnak
állítani), az igazság tagadása az igazság előfeltételezésén élőskö

dik. A szkepticizmus önellentmondást tartalmaz, így senki sem
igazán szkeptikus, legalábbis konzisztensen nem az: nem lehet
konzisztensen szkeptikusnak lenni. - A relativizmussal hason
lóképpen áll a dolog. Tétele, a "Minden igazság relatív, nincs
semmiféle abszolút igazság", úgyszintén vagy az igazság igényé
vel lép fel, s akkor ellentmond önmagának és megsemmisíti ma
gát, hiszen azt mondja "igenis van (legalább egy) abszolút igaz
ság, ti. az, hogy minden igazság relatív", vagy nem lép fel az
igazság igényével, és akkor nem kell komolyan fontolóra venni.
Hiszen "a minden időre szóló feltétlen érvényesség nyilvánvaló
an a kijelentés intenciójának része", ergo egyszeruen nem lehet
következetesen szkeptikusnak vagy relativistának lenni.

Avagy mégis? Vajon "a minden időre szóló feltétlen érvényes
ség" valóban, úgyszólván feltétlenül - minden időben és he
lyen - érvényes minden kijelentésre? Ha kicsit közelebbről

vesszük szemügyre a dolgot, akkor jó adag túlzás volna ezt állí
tani. Kicsit közelebbról: azaz fenomenológiailag - úgy, ahogy a
való életben adódik, nem pedig "logikailag" -, valamint épp
annyira hermeneutikailag - azaz aszerint az intenciója, értelme
szerint, ahogy kimondják, nem pedig ahogy valamely logikai
instancia az értelmet előírja, ráoktrojálja. Utóbbi esetben a han
goztatott igény afféle dolog volna, amit Heidegger "Überrumpe
lungsversuch"-nak nevez. A szó rajtaütésszerű támadási kísérle
tet avagy lerohanási kísérletet jelent, s azt sugallja, nem érdemi
vitáról, érdemi cáfolatról van szó - egy állítással nem saját ér
telme, saját igényei szerint nézünk szembe, nem úgy próbáljuk
alkalmasint vitatni, cáfolni, hogy értelmét előbb megértjük, ha
nem úgy, hogy valami olyat fogunk rá, amire az nem is gondolt,
értelmét kiforgatjuk, éspedig éppen abból a célból, hogy meg
semmisítsük, .Jerohanjuk". Ha valaki - hogy egy olyan példá
val éljek, amely Heidegger intencióinak érzésem szerint nagyjá
ból-egészében megfelel - mondjuk búnak ereszti a fejét, mivel
úgy érzi, nagy-nagy igazságtalanság esett meg vele, s ebben a
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l°Gadamer egy a
szkepticizmust illető

okfejtése hasonló
irányba mutat: .Hogy a

szkepticizmus vagy
a relativizmus tézise

önmaga igaz akar lenni,
s ennyiben önmagát

semmisíti meg:
cáfolhatatlan arqumen

tum·, írja. .Ám valamit is
elérünk vele? A reflexiós

argumentum, amely ily
módon győzedelmesnek

bizonyul, sokkal inkább
az argumenlálóra üt

vissza, amennyiben a
reflexió igazságértékét

teszi gyanússá. Nem a
szkepszisnek avagy

a minden igazságot fel·
oldó relativizmusnak a

valóságát, hanem az
általában vett formális

argumenlálásnak az
igazságigényét rendíljük

meg általa."
(GW 1, 350.)

helyzetben ilyképpen fakad ki: "Nincs igazság!" - aligha fogja
magát érdemben megcáfoltnak tekinteni, ha odaállunk elé, s a
következő argumentummal rohanjuk le: "Ha azt állítod, nincs
igazság, akkor máris azt állítod, hogy van legalábbis egy igaz
ság, tudniillik az, hogy nincs igazság, így önmagadnak mondasz
ellen, állításod így megsemmisíti önmagát!" Az illető nemigen
fogja elismerni, hogyellentmondásba bonyolódott volna, nagyon
is érzékelni fogja ezzel szemben, hogy nem értünk vele egyet
("Miért", kérdezhet vissza, "szerinted igazság tán az, ami velem
történt?"), mindenesetre aligha fogja úgy érezni, hogy igazságot
szolgáltattunk állítása értelmének - vagy hogy egyáltalán csak
odafigyeltünk rá, megértettük, nem pedig csak szívtelenül gú
nyolódunk vele! Hiszen a "cáfolat" az állítás értelmére egyáltalán
nincs tekintettel. Általánosságban akkor beszélünk lerohanásról,
ha valakinek a megfontolását tárgyi, érdemi mérlegelés nélkül
utasítjuk el, tárgyi, érdemi mérlegelésen pedig általában higgadt,
distanciált, elfogulatlan, logikai mérlegelést értünk. A logika ál
talában a lerohanás ellenszerének színében szeret feltűnni, tet
szelegni: hogy logikailag is le lehet rohanni valakit, az most a
heideggeri szövegból, illetve - amennyiben helyénvaló - általa
inspirált példánkból tűnhet ki.10

" ... ahogy a való életben adódik", hangzott az előbbi bekezdés
ben, s ez a fordulat kezünkbe adja a vezérfonalat a filozófia Hei
degger által végrehajtott hermeneutikai fordulatának megértésé
hez, alkalmas kiindulópontul szolgálhat ahhoz, hogy megértsük a
filozófiai stratégiát, amellyel Heidegger a századforduló episzte
mológiai-tudományelméleti klímájában az első világháború után
döntő filozófiai átfőrést hajtott végre. Olyan áttörést, amely egy
szerre, egy közös kritika keretében vetett számot mind a tudomá
nyos filozófiával - az episztemológiai-metafizikai tradícóval, an
nak objektivitás- és igazság-igényével -, mind pedig a vele
szemben álló, a tudományt, annak igazságát s emberi-közösségi
életben betöltött szerepét fölöttébb kritikusan szemlélő életfilozófi
ával, kultúrkritikával, historicizmussal és irracionalizmussal.

Heidegger első világháború utáni hermeneutikai fordulata, az
ember konkrét élete felé való fordulásban, a "tényleges élethez",
"élettapasztalathoz" való - a kor filozófiája, elsősorban az élet
filozófia, a .historicizmus és a kultúrkritika által szorgalmazott s
közvetített, ám a legkövetkezetesebben és legradikálisabban álta
la végrehajtott - visszafordulásban állott. Háború utáni előadá

saiban a lét különbözö valóságmódjainak, a lét és érvényesség
szféráinak a disszertációban és a habilitációs írásban történt logi
kai-tudományelméleti taglalása helyébe új téma lép: a tényle
ges-történeti élet a maga mindenkori - akár vallási - konkréci
ójában. A tárgyalt szerzők között olyan nevek bukkannak fel,
mint Szent Pál, Ágoston, Luther, Kierkegaard, Dilthey. Ez a tény
leges élethez való oda- és visszafordulás ugyanakkor egyúttal az
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11Lásd SZ 157. (LI 301.).
[Sein und leit, 15. kiad.

Niemeyer, Tübingen,
1979. Magyar kiadás: Lét

és idő (LI) (Ford. Vajda
Mihály et al) Gondolat,

Budapest, 1989.]

12GA 56/57, 71. sk.
[Heidegger múveinek

összkiadására (Gesamt
ausgabe. Vittono Klos

termann, FrankfurtIMain,
1976-t61) GA rövidítéssel

hivatkozom, ezt követi
a kötetszám, majd

a lapszám megjelölése.]

13GA 21, 21. sk.
14GA 61, 164.

15VÖ. GA 1, 31., 175.;
később például GA 21,

54.; bővebben Fehér M.
István: Martin Heidegger.
Egy XX. századi gondol-

kodó életúlja. Göncöl,
Budapest, 1992, 24-31.

16Lásd GA 31, 94.
17Ezt dokumentálja

mindenekelőtt GA 19.
Vö. például 17., 23.,

skk., 186. sk. Lásd
ugyancsak GA 27, 78.
A következőkhöz lásd
még GA 34, 11., 13.,
139.; GA 36/37, 221.;

GA 45, 116.
18VÖ. GA 21, 7. skk.; GA
17, 98.; GA 45, 28.; GA

9, 177. sk. Heidegger
másutt utal az "észigaz

ság" és "tényigazság"
leibnizi megkülönböz

tetésére is,

"eredethez" való visszafordulásként értette magát, s ez az a mód,
ahogy Heidegger kritikailag Husserl fenomenológiájához kapcso
lódott. Számára az eredet azonban Husserltől eltérően nem a
transzcendentális tudat (annak jelentésadó aktusai, immanenciája,
intencionális élete), hanem a tényleges-történeti élet; ez utóbbi
minden jelentés forrása, a filozófiának s fogalmiságának eredeti
kiindulópontja. Az intencionális létezőt Husserlnél eredetibben,
"természetesebben", "előfeltevésmentesebben" - de úgy is fogal
mazhatnánk, hogy "fenomenológiaibb módon" - kell tapasztalni.
A husserli "természetes beállitódás" Heideggernél ily módon a
.faktícítás hermeneutikájává", majd a Lét és idóben "egzisztenciá
lis analitikává" radikalizálódik, az életfilozófia elmosódó, a foga
lomnélküliség irracionalizmusának határát súroló életfogalma pe
dig Kierkegaard és Jaspers hatására egzisztenciává alakul át.

Az élethez való oda- és visszafordulásban Heidegger korten
denciákra reagált, ám ugyanakkor elégedetlen volt azzal a mód
dal, ahogy a kortársi filozófia az emberi életról beszélt, s ez csak
hamar ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy a filozófia egész
fogalmisága inadekvát: elavult, elöregedett, nem felel meg annak,
ahogy a dolgokat a való életben tapasztaljuk. Minthogy az ember
a létezők egyike, s az emberi élet is az élet, illetve az élővilág tá
gabb regionális mezőjében helyezkedik el, az a mód, ahogy a filo
zófia az ember életéról, létéről beszél, nyilván nem független attól
a módtól - sőt, bensőleg összefügg vele -, ahogy a filozófia a
többi dologról: a létezőkről. a létező különféle tartományairól s
egyáltalán a létról beszél. S a feladat akkor a hagyományos filo
zófia egész fogalmi kelléktárának a létkérdésból kiinduló kritikai
felülvizsgálata, vagy ahogy Heidegger nevezte: destrukciója.

Heidegger alapvető kritikai belátása szerint az európai filozó
fia a léthez a teoretikus viszonyulás, a teória beállítottságában és
nyelvezetével (az e beállítottságból fakadó fogalmisággal) köze
ledett. Mivel a teoretikus viszonyulás - a hétköznapi, "tényle
ges" életből való kiindulás felől szemlélve - az embemek nem
az eredeti, legközvetlenebb létmódja, így a görög-európai metafi
zikának - a teoretikus létmódban fogant - léteiméietei sem
tarthatnak igényt originalitásra. A lét kérdése a filozófiai tradíci
óban nemhogy megnyugtató válaszra nem lelt, de a görögök óta
voltaképpen igazi kérdés tárgyává sem lett - egyszeruen fele
désbe merült. Amit Platón és Arisztotelész e téren elértek, azt a
rákövetkező tradíció csak külsődlegesen rendezgette-rendszerez
te, magukhoz a dolgokhoz nem volt immár eleven kapcsolata.
Ez viszont azt jelenti: miközben filozófia és tudomány azzal a
pretencióvallép föl (vagy legalábbis azt a benyomást kelti, azt a
hallgatólagos hiedelmet terjeszti el), hogya "dolgokat" (az éle
tet, a világot stb.) "objektíven" ismeri meg (ahol is ennek valami
olyasmit kellene jelentenie: úgy, ahogya dolgok ténylegesen
vannak, ténylegesen adódnak), addig Heidegger szerint ez ko-
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továbbá arra, hogya
leibniziánus Wolff és

Baumgarten az utóbbit
az előbbi ből kísérelte

meg levezetni (GA 26,
65.). Ezen szójelentések

egyike (.az igazságot,
az igazat akarjuk meg
tudni erről a dologról")

vélhetően egyik jelentés-
dimenzióját alkotja a ké
sői Heidegger gondolko-
dására jellemző kőzép

ponti, a "Iét igazságát"
illető kérdésnek (az első

korszaknak a lét "értel
mére" irányuló vezető

kérdéséről a késői

Heidegger a lét "igazsá
gát" illető kérdésre tér

át); a "Iét igazsága" ak
kor többek között azt je

lenti, hogy az igazat
akarjuk megtudni a lét
ről, hogya vizsgálódás

a létre irányul, ahogy az
valójában van (lásd eh
hez a Martin Heidegger

címü könyvem idézett
kiadása, 29. oldal,

4. jegyzet).
19VÖ. GA 21, 10.; GA

34, 3.; GA 9, 178. sk.
20VÖ. GA 21, 8. skk.; GA

34, 17.; GA 9, 230.
21VÖ. GA 21, 11.; GA

56/57, 87. sk.; GA 58,
23.; GA 59, 142.; GA
60, 310.; GA 17, 123.
skk.; GA 45, 9. sk. Ez

valószínüleg Lask-hatást
tükröz: Lask fejtette ki,

hogya görögök intellek
tualizmusa alapvetően

befolyásolta a keresz
tény gondolkodást, s

hogya későbbiekben az

ránt sincs így. Filozófia és tudomány sokkal inkább egy a tény
leges élet szempontjából másodlagos, levezetett beállítottság, a
teoretikus létmód felől, annak talaján fogalmazza meg a maga
"teóriáit", s ezzel éppen hogy nem szolgáltat igazságot annak a
módnak, ahogy a "dolgok" (a világ stb.) ténylegesen vannak,
adódnak. "Vissza a dolgokhoz!" - ezt a husserli jelszót Heideg
ger lelkesen magáévá teszi, majd csakhamar maga Husserl ellen
fordítja. A "dolog", amihez vissza kell térni - s ami egyúttal
minden értelem forrása, a filozófia igazi kiindulópontja -, az ő

szemszögéből nem a transzcendentális tudat, hanem a történeti
élet, s ami ettől nem választható el: ez utóbbinak a történetileg
áthagyományozott fogalmi önértelmezése.

Heidegger vizsgálódásai azt mutatták meg, hogy a világról a
tudományok által alkotott fogalmak az ember világhoz való
megismerő viszonyulásából származnak, mely utóbbi azonban a
maga részéről korántsem eredeti viszony, hanem az ember ter
mészetes világban való létének módosulása, annak származékos,
levezetett módja. A megértés-értelmezés az embernek a dolgok
kal s többi embertársával való kapcsolatát. véges-végig jellemzi.
Ehhez pedig nemhogy tudományra, de még kijelentések megtéte
lére vagy beszédre sincs feltétlenül szükség. Ha egy szög falba
verésekor - hogy egy nevezetes heideggeri példát idézzünk - a
kalapács nehéznek bizonyul, akkor nem szükséges teoretikus kije
lentés formájában rögzítenünk a tényállást (mondván: "a kalapács
nehéz", azaz a kalapács nevű dolog a nehézség tulajdonságával
rendelkezik), hanem egyszerűen csak egy alkalmasabb kalapács
után kell néznünk: az alkalmatlan eszköz kicserélésében pedig 
anélkül, hogy adott esetben egy szót is vesztegetnénk rá - teljes
értékű megértés-értelmezés ment végbe.n

Ha egyedi tárgyak tapasztalására, "megélésére" irányítjuk a
figyelmünket - s eléggé "elfogulatlanul", "előfeltevésmentesen"

járunk el -, azt látjuk, hogy egy katedrát például nem úgy
látok, mint "derékszögben egymást metsző felületeket", hanem
úgy, mint ami például számomra túl magas; egy szenegáli néger
számára meg olyasvalami lehetne, aminek mondjuk a varázslás
hoz van köze, vagy ami mögött a nyílzápor elől lehet megbújni;
de ha - amint az a legvalószínűbb - nem tudna semmihez
sem kezdeni vele, akkor sem csupán "színkomplexumokat" és
"felületeket" látnaY Ehhez persze naivitásra, elfogulatlanságra
és előfeltevésmentességre van szükség, mert a "teóriák" nagyon
is megfertőzték látásunkat. A fenomenológiai leírás Heidegger
számára az ittléthez lényegileg hozzátartozó megértésbó1 - onto
lógiaként pedig alétmegértésből - indul ki. Abból, hogy az
ember a tényleges életben eléje kerülő dolgokat - csakúgy, mint
magát az életet - nem puszta szemlélés révén, gondolati aktu
sokra való reflektálás révén leírja, hanem előzetes megértés és vi
szonyulás alapján értelmezi. A fenomenológia ezáltal hermene-
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,intellektualista előítélet"

a teoretikus gondolkodás
hatalmát minden egyéb

szférára igyekezett kiter-
jeszteni; a ,hit' ebben

az értelemben például a
,tudással' kerül szembe,
s negatív jelentésre tesz

szert, s általában is, a
lényegileg ateoretikus

magatartásmódok a teo
retikussal való szembe

állítás révén nyerik el
(többnyire negatív, ala
csonyabb rendű) értel
müket: elméleti tudás

szemben a gyakorlati tu
dással, logikai szemben
az intuitívval, teoretikus
szemben az esztétikai

val, tudomány szemben
a vallással. Nö. Emil

Lask: Gesammelte
Schriften. Hrsg. E.

Herrigel. Mohr, Tübin
gen, 1922, II. köt. 203.

skk.; lásd ezzel kapcso
latban Lask, Lukács,

Heidegger: The Problem
of Irrationality and the
Theory of Categories

című tanulmányomat in:
Martin Heidegger.

Critical Assessments.
Ed. C. Macann.

Routledge &Kegan
Paul, London, 1992, II.

köt. 373-405., az érintett
párhuzamot illetően

388. sk.). Vö. ugyancsak
Adolf von Hamack: A

kereszténység lényege.
(Ford. Szathmáry Lajos.)

Osiris, Budapest, 2000,
137.: ,[a görög intellek

tualizmus szerint) a meg
ismerés a legfőbb,

utikai jelleget ölt. A leírás akkor itt annyit tesz, mint előzetes

megértés és viszonyulás alapján történő értelmezés.
Ebben a filozófiai újraorientálódásban, a hermeneutikai fordu

lat véghezvitelében alapvető szerepet játszott a szkepticizmussal
való számvetés. A döntő belátás abban áll, hogy szkepticizmus és
cáfolata, az abszolutizmus egymást kölcsönösen kiegészíti, egy
másra van utalva. "Közelebbi szemügyre vételkor megmutatko
zik, hogy mind ez a fajta [epísztemológiai] szkepticizmus, mind
cáfolata egy egészen meghatározott igazságfogalmat előfeltételez.

hogy ez egyáltalán nem az eredeti igazságfogalom, s hogy ezáltal
ez a fajta cáfolat nem komoly megfontoláson alapul."13 A szóban
forgó igazságfogalom a kijelentés igazsága (Satzwahrheit). Mindkét
oldalon ezt előfeltételezik, mind a szkepticizmus, mind cáfolója.
Előfeltevés továbbá a cáfolat részéről az ellentmondásmentes
ségnek kritériumként való elfogadása. Ellentmondásnak azonban
csak ott van értelme, ahol mondás van, vagyis a kijelentés vagy
mondat értelmében vett logos. (Egy 1921-22 táján házi használatra
készült feljegyzésnek az egyik passzusa közvetlen hangnemben
így szól: "csak nem akarják komolyan elhitetni, hogy az ellent
mondás tételével kapcsolatos ismert vicc - miszerint az, aki az ab
szolút igazságot tagadja, ellentmond önmagának - a filozófiai
megismerés lehetőségéről valamit is képes állítani.v'")

Hogy az igazság a kijelentés sajátja, ezt minden episztemo
lógus tudja, s még az ifjú Martin Heidegger is azt írta disszertáci
ójában: csak kijelentések lehetnek igazak, reális történések nem;
nem mondhatjuk például azt, hogy a napfogyatkozás igaz." Hei
degger önéletrajzi visszaemlékezéseiből tudjuk azt is: a filozófia
irányában való egyik első és alapvető lökést az adta számára,
hogy 18 éves korában apja barátja, Conrad Gröber lelkész, később
freiburgi érsek kezébe adta Franz Brentano Von der mannigfachen
Bedeutung des Seienden nach Aristoteles című munkáját, s ez a mun
ka keltette fel a lét kérdése iránti érdeklődését. Ám ugyanebben a
munkában Heidegger arról is tudomást szerezhetett, hogy a léte
zőnek a mű címében említett többféle arisztotelészi jelentése kő

zül az egyik éppenséggel az igaz-létező, a létező mint igaz (on os
alethes); s Heidegger fejében - valahogy így rekonstruálhatjuk a
dolgokat - elóbb vagy utóbb mindenképpen szöget üthetett az a
tény, hogya kortársi filozófia alapvető beállítottságával szemben,
mely szerint az igazság a megismerés sajátja, az igaz Arisztote
lésznél a létező jellegeként, talán legsajátabb jellegeként" jelenik
meg, ennélfogva ontológiai jelentéssel bír.17 Anélkül, hogy kitér
hetnénk e fejlemény számos elágazására s későbbi következmé
nyére, azt mondhatjuk, hogy Heideggernek az igazságproblémá
val összefüggő egyik alapvető gondolati törekvése hosszú ideig
abban állott, hogy ezt a rejtvényt megfejtse, hogy választ találjon
erre a számára bizonyára nem kis fejtörést okozó furcsa tényre:
hogy az igazságnak Arisztotelésznél ontológiai, az újkori filozófiá-
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a szellem pedig csak
megismerőként létezik

szellemként: minden
esztétikai, etikai és val
lási tartalmat egy olyan
tudás körébe kell vonni,
amelyet azután az aka
rat és az élet teljes biz-

tonsággal követhet".
22Gadamer filozófiai her
meneutikájának a kiindu

lóponlja nyilvánvalóan
ezekben a heideggeri

megfontolásokban rejlik.
Gadamer középponti tö
rekvése ugyanis éppen

az, hogy - amint azt fő

műve bevezetésében í~a

- az igazságnak a .tu-
dományos metodika el
lenőrzési körén túllépő·

tapasztalatát (így a mű-

vészet, a filozófia és a
történelem tapasztalatát

[genitivus obiectivus]) ér·
vényre juttassa; fő prob
lémája, hogy .ezeknek a

tudományokon kívüli
megismerésmódoknak

az igazságát mennyiben
lehet filozófiailag igazol
nl", .Ezekben a tapasz-

talásmódokban [ugyanis]
olyan igazság nyilvánul
meg, mely a tudomány
módszeres eszközeivel

nem verifikálható.· OA
müalkotással olyan igaz-

ságot tapasztalunk,
melyre semmilyen más

úton nem tudnánk szert
tenní." (lásd Igazság és

módszer. Egy filozófiai
hermeneutika vázlata.
Ford. Bonyhai Gábor.
Gondolat, Budapest,

1984, 21. sk.).

ban viszont episztemológiai jelentése van, hogy míg az újkorban
a megismerés, addig Arisztotelésznél a létező igaz.

Korábban szó esett róla, hogy a századforduló episztemológiai
tudományelméleti filozófiai klímájában Heidegger alapvető fogal
mi áttörést hajtott végre, melynek döntő összetevője az ember
tényleges-faktuális életéhez való visszafordulás volt. Szóban forgó
esetünkben ez a hétköznapi nyelv- és fogalomhasználathoz való
visszatérést jelent. Heidegger mármost számos helyen jelzi, hogy
az igazságfogalom vizsgálatában is a hétköznapi szóhasználatból
indul ki, s hogy a "megismerés igazsága", a "kijelentés igazsága",
a "tudományos igazság" kifejezéseket ennek megfelelően jellegze
tes példáknak tekinti ugyan, ám semmiképpen sem mértékadónak,
azaz előbbre valónak olyan más hétköznapi kifejezéseknél - a fo
galom olyan más előfordulási módjainál -, mint például "vallási
igazság", "művészi igazság", "matematikai igazság", "örök igaz
ság", "relatív igazság", "történeti igazság"; avagy olyan beszéd
fordulatoknál, mint "nem bírja elviselni az igazságot", "az igazsá
got (az igazat) aka~k megtudni erről a dologról", "az igazságért
élünk és halunk":' jelzői használatban pedig az "igaz ismeret",
"igaz kijelentés" semmivel sem kitüntetettebb az "igaz"-ra nézve,
mint az "igaz barát", vagy az "igaz(-i) arany"."

Logika: az igazságra vonatkozó kérdés című 1925/26-os kollégiu
mának Heidegger már a kündulópontjában jelezte, hogy végze
tes leegyszerűsítés volna, ha az igazság tudományát (a logikát),
illetve az igazság fogalmát a "tudományos igazságra" szűkíte

nénk. Tagadhatatlan ugyan, állapítja meg, hogy az európai filo
zófia tradíciója kezdetektől fogva a teoretikus megismerés, a ki
jelentés igazságára orientálódott, hogy az igazságnak ez a fajtája
vált a görögöktől kezdve egyre inkább mintává és mértékadóvá,
s hajtotta maga alá más területek: a vallásos hit, a gyakorlati
cselekvés és egyéb ezen alávetéssel párhuzamosan egyre cseké
lyebb súlyúként kezelt szférák "igazságát" - ám itt következ
ményekkel terhes fejleményről van szó, mely maga is magyará
zatra szorul, s melyet ily módon nem lehet naivan alapul venni
s a többi számára magától értetődő mérceként elfogadni.i" A
megismerés igazsága, a teória, illetve a rá alapozott tudomány
igazsága elsóbbségre tett szert, s amennyiben az igazságnak egy
általán más formái is a pillantás körébe kerültek, a megismerés
igazságához mérték, annak - alacsonyabb rendű - származék
ként tekintették öket." De hát hol van az megírva, hogy az igaz
ság fajtái - mondjuk az elméleti vagy a gyakorlati - közül me
lyik a voltaképpeni és eredeti?22 A teoretikus, megismerésre
orientált igazságfogalomnak az európai történelemben való győ

zelmes előretörése során csupán egyszer történt kísérlet arra,
hogy az igazság eszméjének új értelmet kölcsönözzenek - jegy
zi meg egyik előadásában Heidegger oly módon, mely egyúttal
látni engedi saját teológiai múltját is -: <lz Újtestamentumban.r'
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23GA 17, 125. Hogy
a megismerés és a kije

lentés igazságaként
felfogott hagyományos

igazságfogalom
Heidegger általi kérdé

sessé tételének - vala
mint az igazság megis
merő-dimenzió mögötti,

annak alapját képező ré
tege (az élet és az eg
zisztencia igazságának
terminusaiban történő)

felnyitására irányuló, ez
zel szorosan összefüggő

törekvésének - vallási
motívumai lehettek, azt

eleddig legföljebb - kű-

lönböző közvetett forrá
sok alapján - csupán

gyaníthattuk; most azon
ban, az első marburgi
előadás szövegének

publikálása óta, fontos
szöveghelyek alapján

igazolni lehet, hogy
Heidegger ilyen irányú

vizsgálódása, gondolko
dói erőfeszítése valójá

ban vallási háttérből

fakadt, közelebbről

Augustinus és az
Újtestamentum inspirálta.

Lásd a fent idézett he
Iyen kívül még GA 17,
120., 128.; ehhez kap-

csolhatók az ,egziszten
cia igazságának" fogal
mára vonatkozó helyek
a fő műben: SZ 221.,

297., 307. (LI 389.,
497., 511.); vö. ugyan·
csak uo. 213. skk. (LI

377. skk.); végül GA 17,
98, ahol arról esik szó,
hogy az igazság érvé

nyességként való

A teológia feladata az lett volna, hogy ezt az új igazságfogalmat
kidolgozza, ezt azonban elmulasztotta, s helyette inkább a görög
filozófia intellektualisztikus hálójában kereste - tévesen - saját
önértelmezésének lehetőségét.

111./ E szűkszavú, ám sokatmondó utalás egy csapásra ráirányítja
a figyelmet Heidegger hermeneutikai fordulatának teológiai hátte
rére (e megjegyzés mögött ott húzódnak persze egyúttal a század
forduló teológiai vitái is). Hogy ezen teológiai múlt, eredet nélkül
sohasem lépett volna a filozófia útjára, azt az ötvenes években
Heidegger kifejezetten állította, s vele együtt azt is, hogya herme
neutika szó teológiai stúdiumaiból volt ismert a számára."

Heidegger filozófiai újraorientálódása bensóleg érintette a teo
lógia önértelmezése, fogalmi alapjai körül folyó vitákat is. Röviddel
Marburgba kerülése után egy teológiai előadást követő esti vitán
Gadamer visszaemlékezései szerint Heidegger szólásra emelkedett
s kifejtette: "a teológia igazi feladata, melyhez újból vissza kell ta
lálnia, abban áll, hogy megtalálja a szót, mely képes fölhívni a
hitre s megtartani benne". E megfogalmazás Gadamer szerint va
lóságos feladatkijelölésként csengett a teológia számára. A kérdé
sek, melyek Heideggert a legkorább időktől fogva nyomasztották,
véli Gadamer, teológiai kérdések voltak,25 A Fenomenológia és teoló
gia című előadásban Heidegger a teológiát a hit tudományaként
írja le, aláhúzva, hogy a teológia a hitből, a hívő beállítódásból és
a hívő életformából fakad, feladata pedig az, hogy a hitet ennek az
egzisztáIásnak megfelelő fogalmi formába öntse és benne közvetít
se,z6 Heideggernél "a vallás egy a saját logoszának megfelelő tár
gyalásmódot követel meg".27 Amit a katolikus tradícióban felnőtt

és a lutheránus-evangélikus teológia kihívásával érdemben számot
vető gondolkodó az elóbbiben egyre inkább kifogásolhatónak talál
hatott, az lehetett, hogy történelmi kifejlődése során a keresztény
teológia keresztényisége fokozatosan elhalványult, veszendőbe

ment; e teológia a görög filozófiától kölcsönzött intellektualiszti
kus-teoretikus fogalmi hálót szőtt a hit köré, mely az utóbbit nem
csupán gúzsba köti, de egyenesen elidegenít tóle. Franz Overbeck
hatására Heidegger rákérdezett hit és teológia összefüggésére, s
Harnack mértékadónak számító munkái alapján maráévá tette a
keresztény teológia végzetes hellenizációjának tételét.2

A teoretikus beállítottság elleni küzdelem, az életnek nem a
"teória" (levezetett) fogalmiságában, hanem a tényleg megélés
szintjén eleget tenni, s mindenekelőtt e szinthez újra vissza találni,
hozzáférni, ehhez pedig megfelelő fogalmakra, nyelvre lelni - a
századforduló német filozófiájának és teológiájának egyaránt
meghatározó vonása és törekvése volt. Amikor hermeneutikai
erőfeszítésében Heidegger visszafordul a tényleges élethez - s új,
sajátos nyelven kezdi beszéltetni -, akkor az említett vallási-teo
lógiai motívumok bizonyára meghatározóak voltak gondolkodá-
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[neokantiánus) felfogása
nem megfelelő a törté

neti tudás igazságának,
s még kevésbé a vallási
igazságnak az érvényre
juttatása, felfejtése-meg

közelítése számára.

24M. Heidegger:
Unterwegs zur Sprache.

Neske, Pfullingen,
1959, 96.

25H.-G. Gadamer: GW 3,
197., 199.; GW 10, 72.

26M. Heidegger: GA 9,
55 skk., 59.

27A. Gethmann-8iefert:
Das Verha/tnis von

Philosophie und
Theo/ogie im Denken

Martin Heideggers.
A1ber, Freiburg/München,

1974, 36.

28H.-G. Gadamer:
GW 3,313.

29Lásd fentebb a 23.
jegyzetben idézett

helyeket.

3°8 fordítva: az "örök
igazságok" léte (ha

biztosan lehet tudni,
hogy ilyenek vannak;

hogy mondjuk a "kétszer
kettő négy" örök

igazság) még nem
kezeskedik afelől, hogy

"igaz emberi élet"
is van, illetve

lehetséges.

sában. S valóban: az "élethez" való hermeneutikai visszafordulás
szempontjából Heidegger számára - amint vallásfenomenológiai
előadásaiból kitűnik - döntő paradigmaként az őskereszténység

jelent meg. Az életfilozófia életfogalmát a vallási élet révén vélte
értelmezhetni; a kielemzett sajátos időstruktúra (s annak eszkato
logikus jellege) azután a fő mű időiségről szóló részeibe épül
bele. A vallási élet fogalmában ilyenformán két törekvés találko
zik össze. Arra a kérdésre, mi az élet, Heidegger válasza így
hangzik: vallási élet. Arra a másik kérdésre pedig: mi a vallás, a
válasz hasonlóképpen az: vallási élet. Ám mivel a kérdések és a
kérdésirányok különbözők, a válaszok értelme is eltérő. Az első

esetben az intencionált értelem hozzávetőleg ez: az életet igazán a
vallási élet révén lehet felfejteni, az életet igazából a vallási élet
éli meg, az tudja igazán, illetve róla lehet leolvasni, mi az élet. A
második esetben a válasz állásfoglalás a kor teológiai vitáiban, lá
tens kapcsolódás Schleiermacherhoz és Harnackhoz, és egyúttal
kritikai distanciálódás a vallás és a teológia bizonyos önértelmezé
seitől: a vallás elsősorban nem doktrína, nem tan - hanem élet.

Az a belátás, hogy az igazság Arisztotelésznél ontológiai di
menzióval rendelkezik, továbbá a kor közvetítette vélekedés,
mely szerint az őskereszténység számára nem volt feltétlenül
üdvös, hogya görög filozófia teoretikus hálójába került, Heideg
gert arra ösztönözte, hogy az episztemológiai igazságfogalom
mögé kérdezzen vissza. Ám a teoretikusan értett igazság és a vele
korrelatív teoretikus beállítódás megkérdőjelezése és trónfosztása
- ez jelen összefüggésben a számunkra fontos belátás - még
korántsem fosztja meg az embert az igazságtól mint olyantól. Az,
hogy "nincsenek örök (teoretikus) igazságok", még nem teszi le
hetetlenné, hogy legyen ezzel szemben valami olyan, mint "igaz
emberi élet". Az utóbbi: az "emberi élet igazsága", a "praxis igaz
sága" - vagy ahogyan Heidegger nevezi: az "egzisztencia igaz
sága,,29 - saját nézőpontjából tökéletesen értelmes kérdés marad.
Olyan kérdés, melyet az ismeretelméleti szkepszis a legcsekélyebb
mértékben sem képes megrendíteni, már csak azért sem, mivel
annak dimenziója előtt található. 30 Az egzisztencia "igazságát" il
lető kérdésre mármost Heidegger több szinten és lépésben vála
szol; végső válasza a fő műben az "előrefutó eltökéltség" (vorlau
tende Entschlossenheit): s e fogalom az "igaz emberi élet", a
(holdalatti világban lejátszódó) emberi élet mikéntjét illető kérdés
re is egyfajta jellegzetes, teljes értékű választ hivatott adni.

A heideggeri tanulságot végezetül így lehetne talán megfogal
mazni. Ha az abszolút igazságról - véges emberek lévén - le
kellene mondanunk is, nem kell azért végleg nekikeserednünk:
élhetünk attól még igaz emberi életet.

Merthogy az igazság nem csupán a megismerés igazsága.
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