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Az idő mint conditiohumana, emberi létállapotunk alapvető jellem
zője. Egyike létezésünk legalapvetőbb, legismertebb, ugyanakkor leg
rejtélyesebb történéseinek. Első látásra unalmasnak és érdektelennek
tűnik, mégis azon tapasztalataink egyike, melyek rejtélye a filozó
fiai és teológiai tradíciót újra és újra gondolkodói erőfeszítésre kész
teti. Felfogását kezdettől fogva e kétféle optika jellemezte, melynek
Ghislain Lafont, 20. századi francia teológus szerint az az oka, hogy
"nem létezik spontán vágyakozás az idő után", I sőt, létezik valami 
féle általános ellenállás a létezés átfogó paramétereinek emberi di
menzióból történő átgondolásával szemben, ezért annak, aki az idő

rejtélyének közelébe akar merészkedni, érde mes feitenni e egy kér
dést: vajon az idő megszokott felfogása, am ely sze rint magától ér
tetődőnek tekintjük azt, vagy amelyben absz trakt-elméleti tudás
ként van jelen, ám nincs számunkra valódi jelentősége, nem éppen
az időbe való belehelyezkedésünk képtel enségére utal?

Hermeneutikai közelítések

Martin Heid egger, a 20. század egyik jelentős gondolkodó ja e ne
hézséget látva nemcsak arra törekszik , hogy választ adjon az idő tar
talmi kérdésére, hanem fontossá válik számára egy olyan filozófiai be
állítódás kidolgozása is, amely az időhöz való tapasztalati hozzáférést
megnyitja. Ez azon szempontok vizsgálatát jelenti, amelyek alapján
nemcsak egy adott tárgyról, hanem a tárgyra vonatkozó tudásunkról
is tapasztalatot szerzünk. E nélkül homályban maradna annak lehe
tősége, hogy miként alkotható fogalom magáról az időről.

Természetesen a Heidegger destrukció-gondolatában, Lafont szini
bólII l1l -fogalmaban vagy Ricoeur mctaíora-elinélet éoesv érvényesülő

belátás, am ely szerint nemcsak az idő mint olyan, han em az időfe

noménhez való hozzáférés is megoldásra váró filozófiai probléma,
korántsem új gondolat, sokkal inkább egy nagy hagyomány örök
sége, hiszen már Arisz totelész idő-apóriái a Fizika 4. könyvében,
Ágos ton idő-paradoxona a Confessiones 11. könyvében és Kant anti-
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nemia-tana A tisztaészkritikájában is e módszertani problematizálás
előképei.

E nézőpontok bármennyire is különböznek egymástól, közös
bennük az időt ősadottságnak tekintő intuicionizmussal szembeni kri
tika, annak felismerése, hogy azok a feladatok, amelyek elé az em
ber az idő-probléma hozzáférhetővé tétele során kerül, kontemplá
ció vagy puszta optika segítségével nem oldhatók meg. E felfogások
különböző módokon azt az alapvető belátást mondják ki, hogy az
idő közvetlenül nem észlelhető és nem ragadható meg, a megta
pasztalásához mindig valamilyen közvetett utat kell találni: "az idő

beliség - írja Heidegger - sohasem olyasvalami, amit egy szerte
len, titokzatos intuícióban megpillanthatnánk, hanem csakis egy
meghatározott fogalmi munka során tárul fel".2 Paul Ricoeur Temps
et récit című irodalomelméleti, bölcseleti összegzésében szintén úgy
fogalmaz, hogy "a tiszta időfenomenológia lehetetlen"." Ez az idő

struktúra intuitív megragadása lenne - folytatja Ricoeur -, ami
azonban elválaszthatatlan attól az érvelő-hermeneutikai eljárástól,
amellyel maga a fenomenológiai gondolkodás is megoldani igyek
szik az idő rejtélyét. A lehetetlenre vállalkozik tehát az a fenome
nológiai eljárás, mely magát az időt akarja megjeleníteni. Soha nincs
tiszta leírás, mert az időról szóló elmélkedés elválaszthatatlan a róla
szóló érvelés műveletétől,a diszkusszió jelenlététől.Heideggernek
a megértés mint-struktúráját taglaló módszertani fejtegetéseinek lé
nyege is az, hogy a tapasztalás szerkezetében a hermeneutikai di
menzió alapvetőjelentőséggelbír: a dolgokkal soha nem a maguk
objektív pőreségében találkozunk, hanem mindig valamiként (etwas
alsetuias) értjük meg.' Az elemi tapasztalat sem puszta látás, hanem
eredendőenmagában hordja az értelmezés-struktúráját, olyannyira,
hogy valaminek épp a mint-nélkidi megragadása jelenti az értő látás
privációját, a már-nem-értést. Ekként az időtapasztalat is interpre
tációt, értelmezést igényel ahhoz, hogy megjelenjen, hermeneutikai
erőfeszítésnélkül nem válik tapasztalati adottsággá. A hermeneutikai
munka jelentőségepontosan abban áll, hogy maga az interpretáció
alkotja azt a közeget, amelyen belül az interpretálandó megjelenhet.
Ha tehát az idő csak interpretáció révén jelenik meg, akkor joggal ál
líthatjuk, hogy előszörebben a megjelenésben válik tapasztalattá, így
az interpretáció az interpretált tapasztalata is egyben.

Persze Heidegger sem vonja kétségbe, hogya hermeneutikai in
terpretáció végső lehetőségi feltétele az idő fenomenalitása (= megje
lenése): a megmutatkozás vagy elrejtőzés móduszában. A fenomeno
lógiai tapasztalat értésünkre ad valamit - lehetővé téve, hogy az
időhöz megértő módon, hermeneutikailag viszonyuljunk -, gon
dolkodni valót ad, de hogy pontosan mit, annak értelmezését, értel
mének feltárását a hermeneutikára kell bíznia. Tehát e tapasztalat
adottságán, és azon, ami az adotton keresztül érvényre jut, olyan
adottságot kell értenünk, amelyet nem készen találunk, hanem ame
lyet értelmezés tárgyává kell tennünk, és amelynek értelmét a feno-
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ménből kell kiküzdenünk. Összességében, a kifejezett vagy hallga
tólagos hermeneutikai megközelítések azt mondják ki, hogy az idő

önmagában nem észlelhető, e tapasztalat fenomenológiai magja
rendszerint csak más szimbólumokkal összefüggésben válik hozzá
férhetővé,valamilyen más, legelső, választ követelőkérdés vonatko
zásában kerül szóba. Ricoeur szavaival magát az időt ezeken a köz
vetítőkön keresztül tanuljuk olvasni - visszafelé:" a teológiában
például az örökkévalósággal, a filozófiában a léttel vagy a másik em
berrel kapcsolatban.

Teológia és filozófia

Az ismert heideggeri pozíció szerint a hit egy sajátos egzisztencia
lehetőség a filozófiával szemben, ezért a teológia és filozófia időre

vonatkozó kérdésfeltevése szükségképpen különbözik egymástól.
Míg a teológia az időt az örökkévalóból érti meg, addig a filozófia
az időanalízist elhatárolja a választ magában foglaló teológiai kér
désfeltevéstől, és a kérdést az örökkévalóság fogalmára történőuta
lás nélkül, emberi szituációból kiindulva közelíti meg. A filozófus
számára az így végrehajtott epoché: az eredeti hívő szituáció felfüg
gesztése teszi lehetövé, hogy közvetlenül szembekerüljön az idő fo
galmában rejlő nehézségekkel. Mivel az epoché révén kialakult új
időtudat számára a lét már nem ágazik ketté idő és örökkévalóság
dualitásába, ezért az idő csak az id6beliségben tapasztalható meg. A fi
lozófia feladata ezért az, hogy "az időt az időből értse meg", a vé
ges emberi létből, amint ez napjainkban is történik.6

E különbségen túl - a teológus Bultmannal folytatott közös
munka éveiben készült Fenomenológia és teológia című tanulmányá
ban - Heidegger azonban arra is igyekezett rámutatni, hogy az idő

teológiai és filozófiai vizsgálata valamiképp összetartozik. Kérdésé
nek tétje az, hogy ha "a teológus az idő igazi szakértője","mire való
akkor a filozófia, amely válaszok helyett csupán kérdéseket előfelté

telez, nem rendelkezik olyan rendszerrel, ami a tudományos és teo
lógiai kérdésekre megoldást jelentene, sem a hit, sem a metafizika
végső kérdéseit nem válaszolja meg. A heideggeri válasz szerint a
közösséget az igazolhatja, hogy ha minden teológiai alapfogalom
nak létezik egy prekeresztény, ezért tisztán racionálisan felfogható
tartalma, akkor erre az előzetes fogalmi meghatározásra abban az
esetben is szükség van, amikor teológiai fogalmakat szeretnénk
megérteni. A filozófiának abban rejlik a feladata, hogy például az idő

specifikus teológiai fogalma tó1ekapja meg azt az előzetes fogalmi ér
telmezést, amely neki mint keresztényegzisztenciafogalomnak, pre
keresztény tartalma szerint, feltétlenül szükséges. A filozófia ebben
az esetben természetesen nem megalapozó direktíva, hanem formá
lisan rámutató funkciója van," A teológiai gondolkodás a filozófiától
kölcsönzi azokat a módszertani eszközöket, amelyek segítségével rá
kérdezhet önmagára, illetve azokra a legfontosabb alapfogalmakra és
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előfeltevésekre, amelyek a tevékenységét lehetövé teszik. Az idő fi
lozófiai fejtegetéseinek értelmét Heidegger ezért abban látja, hogy a
vonatkozó kérdést nehezebbé tegye, ezáltal megfelelőmódon előké

szítse, és voltaképpeni kérdésfeltevéssé formálja a teológia számára.
E filozofálás megismerést vezetőérdeke abban áll, hogy az időre vo
natkozó kérdést ne absztrakt módon tegyük fel, hanem "egziszten
ciálisan", azon mozgás ismételt végrehajtásaként, amely az ember lé
tének időbeli tapasztalatában már mindig is megtörténik, és amely
megnyitja számára a saját idóbeliséggel való találkozás horizont
ját. E tekintetben érdemes röviden szemügyre vennünk, hogy időta

pasztalatunk milyen jelentős fordulópontokon ment keresztül.

Metafizikai időtapasztalat

Európai időtudatunkelső szakaszát értelmezőkszerint (Cullmann,
Grondin, Pöggeler) az az alapmeggyőződés uralta, hogya gondol
kodásnak meg kell szabadulnia az idő kötelékeitől. Idő és történeti
ség puszta akadályként, negatívumként jelenik meg, amin fölül kell
emelkedni, amit le kell győzni. E gondolkodást, melynek célja az
időból való kilépés, Heidegger szerint egyenesen az idóbeliségtől

való szorongás, és a vele szembeni biztosítás tendenciái jellemzik.
E tagadásban ismerhetjük fel a klasszikus metafizika alapmozgását.
Az elképzelés egészen az ókorba nyúlik vissza Platón Timaioszáig,
ahol az idő úgy jelenik meg, mint "az örökkévalóság mozgó képe".?
E létértelmezés, amely szerint az idő puszta látszat, a valóság illú
ziója, az európai gondolkodásban tartós nyomot hagyott. Platónnak
az ideák felé fordulása maga után vonta a keletkező és múló dolgok
leértékelését. A filozófiatörténet fő vonala ezt követőennem csupán
valódi jelentőségetnem tulajdonított az időnek, hanem egyenesen
ellenerőkéntértelmezte azt. Az idő úgy jelent meg, mintha a rosszal
állna bensőséges viszonyban.

Az időnek a halál felől való megértése is összefüggésben áll azzal,
hogy az időt már a görögök is a rosszal kapcsolták össze, és létvesz
tésként értették. Platón Phaidónjában Szókratész például arról beszél,
hogy mivel a világ talán nem érti, hogy mit is jelent a "halál" a filo
zófus számára, ezért valószínűlegnincs tudomása arról sem, hogya
filozófiában fogant élet nem más, mint a halálra való felkészülés:
meleté thanatou. Platónt végső soron a lélek halál utáni állapota fog
lalkoztatta, ahol a halál metafizikai folyamat: a test és lélek szétválása.
A gondolkodást fáradhatatlanul űző élet pedig azért lehet a halálra
való felkészülés, mert az értelem fokozatos megtisztítását jelenti a tó1e
idegen elemektó1, a lélek megtisztítását a test hatásaitól, az időbeli lét
korlátaitól. Mivel az idő az, ami elválaszt és megfoszt a valódi léttől.

ezért vele szemben a halálra való felkészülésnek - amely a lélek gon
dozásának legmagasabb módja - az a legfóbb célja, hogya lelket
mindinkább felszabadítsa az idő kötelékei alól, és ez az által történik,
hogy a lélek megpróbálja függetleníteni önmagát a saját testétől.'?
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E metafizikai időfelfogás olyan transzcendens alapokon álló világké
pet tudott felmutatni, amely a halált értelemmel ruházta fel, és az em
berben a halhatatlanság reményét ültette el.II A metafizika optikája
ezek után egyenesen kizárta az idő pozitív vonásainak érvényesülé
sét. Ez nemcsak a hagyomány "platóni útjára" igaz, hanem azokra a
gondolkodókra is, akik szándékuk szerint az időről és a történelem
ről beszéltek, például Bonaventúrára és Hegelre. Hegel volt az első,

aki különösen érzékenyen reagált a történeti változásokra, az időt

azonban továbbra is a tradíció kiindulópontjából értelmezte. Úgy
gondolta, hogy a változás világa: az idóbeli-véges-történeti lét olyan
"negatívum", amelynek az időtlenhez való fölemelkedésben (Auf
hebung) rejlik az értelme, a történeti vizsgálata csupán azt a célt szol
gálja, hogyaváltozástól független időfeletti érvényességét kiemelje.
E megközelítésben az igazság "helye" a fogalom, az időtlen szféra
ként felfogott logika birodalma lesz, ehhez képest a történeti valóság
csupán "látszat".

A metafizika spekulatív igényeit bírálva, mely kizárólag fogalmak
útján próbál belátáshoz jutni, Heidegger mindenekelőttazt kifogá
solja, hogy a metafizika mint a lét megismerésének tana nem számol
a tényleges élettel, a rá jellemző idő-tapasztalatot szem elől téveszti,
amikor a legfóbb létet olyan időfelettiszféraként fogja fel, amelyból az
idóbeli létező csupán szemléletben vagy gondolatban részesedhet.
A metafizikai megismerés célja e szupra-temporális lényeg, az örök
eszmék, a variációkban elénk lépő invariáns megismerése, melynek
időiesülésemásodlagos, Heidegger szemében az ilyen transzcendálás
azonban nem más, mint a saját idóbeliség elóli menekülés. Ezt a vo
nalat viszi tovább a Platón nyomdokain járó Boethius és Eckhart mes
ter is, amikor az ember tökéletesedésének útján az idő meghaladásárói
beszél, és a szellemi lét kifejezéséhez pozitív értelemben kizárólag a
térszimbolikát használja.'! Míg a térbeli meghatározásokat (például
mélység, magasság) az emberi tökéletesség fokozataiként értették
meg, addig az időt inkább a szellemi lét akadályaként fogták föl,mint
sem lehetőségként, mivel ezen értelmezés keretében a lélek csak akkor
lesz az időnek és változásnak alávetett, amikor éppen alacsonyabb
erőkkel érintkezik vagy rendelkezik. Így Heidegger szerint a létet az
idő érzékelése nélkül úgyszólván "örök jelenlétként" (nunc stans)
gondolták el. Ez az európai időtudatothosszú ideig meghatározó
metafizikai időfelfogás.melyet Derrida a jelenvalóság metafiziká
jának (métaphysique de la présence) nevezett, először az újkorban
válik problémává.

Az élet- és egzisztencíafilozófiák időtapasztalata

Az idő metafizikai "tapasztalatának" lebontását valójában az élet
és egzisztenciafilozófiák: Kierkegaard, Bergson, Dilthey kezdik meg
azáltal, hogy az időkiküszöbölésétó1 (a tagadástóD eljutnak az idő fel
szabadításáig (állításáig),
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Kierkegaard az első, aki az időtapasztalatot radikálisan komolyan
véve a véges és végtelen, az időbeli és örök feszültségteli dualitását az
emberi egzisztencia belső szerkezete irányában gondolja tovább. Míg
a metafizikai tradíció az időfolyamat negativitását hangsúlyozza, az idő

és végesség fogalmán keresztül ad választ a rossz problémájára, addig
Kierkegaard számára krisztológiai szempontból az időnek létezik egy
másfajta tapasztalata és értelmezése is, amely szerint nem a lét vesz
teségeként, hanem a lét lehetőségeként jelenik meg. Kierkegaard alap
hipotézise Schellinggel szemben az, hogy az egzisztencia alapirányát
kijelölőválasztás (a hit vagy a kétségbeesés) nem egy preegzisztens ál
lapotban, hanem itt és most, a létezés"pillanatá"-ban történik. A véges
ember döntőviszonyulása a léte alapját jelentő örökkévalóhoz az idő

ben megy végbe, amennyiben maga az ember az időbeli és az örök
szintézise. E kierkegaard-i vállalkozás lényege, hogya metafizikai
rossz fogalmát "átemeli" a személyes létezésbe, azaz a "rossz" spe
kulatív "problémája" helyett a "bűn valóságát" hangsúlyozza, de csak
azért, hogy a személyes létezés fontosságát kiemelje, amely egyedül
a választással adatik meg az embernek. Így az idő többé nem a rosszal,
hanem a választással kapcsolódik össze, ezzel hozzáférhetővé válik az
időpozitív szimbolikája. Az idóbeliség már nem csupán negatívuma az
emberi létezésnek, nem pusztán a hiány-lét sajátossága, hanem egy
úttal a saját létezés választásának lehetősége:valódi principium indioi
duaiionis. A metafizikai szemlélet kierkegaard-i "megfordítása", ahol
az egyén számára az idő a döntés helyzetét jelenti, a korábbi kérdés
feltevés ellenkezőjét veti föl: a rosszal szemben nem éppen az idő ha
talma és kegyelme alatt álló ember képes megküzdeni önmagával?
Bergson az átélt-megélt idő (temps vécu) kidolgozásával, melyet tar
tamnak nevezett, és Dilthey a történetiségre reflektáló gondolko
dással szintén az idő egzisztenciális jelentését határozza meg, ahol az
időprobléma a szubjektummá válni tudás, az individuáció kérdését
foglalja magában.

Az egzisztenciális időfelfogások lényege, hogy konstruktív értel
met tulajdonítanak az időnek, többé nem tagadják jelentőségét, így az
időfenomént kiragadják az ismeretrnetafizika semleges közegéből és
megmutatják természetes összetartozását a választás és szabadság,
az individuális létezés (a szubjektivitás) fogalmával. Problematizálják
az episztemológiai szubjektum-felfogást és megragadhatóvá teszik,
sőt megteremtik a szubjektivitás lét-fogalmát, ahol a szubjektum már
nem ismeretelméleti pozíciót tölt be, hanem egzisztenciális jelentő

sége van, nem a megismerést, hanem alétezésbe hozást szolgálja.
Az egzisztenciális időfelfogások legfőbb érdeme, hogy olyan gon
dolkodást képviselnek, amely aszubjektum-vesztés, azönmaga nélküli
ségellenében dolgozik. Kimutatják a legsajátabb lét egzisztenciális je
lentőségét, ahol az idő meghatározó szerepet játszik a szubjektum
felépítésében. Mindez pozitív értelmet adott az emberi egzisztencia
végességének, így az idóbeliség szempontja most már nem pusztán
negatívumként jelenik meg, hanem létezésünk pozitív, konstitutív
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ontológiai mozzanataként ismerhető fel. Ugyanakkor Heideggerrel
szólva e felfogások áthelyezve a hangsúlyt a platónikus-érzékfeletti
időtlen szféráról az érzéki-időbelire, még nem lépnek ki a metafizi
kai szemléletmód keretei közül, csupán megfordítjáka metafizikai kér
désfeltevés keretei között érvényes dualitás (az időbeli-időtlen)

dominanciáját. E dualitás keretein belül állva az idő felértékelése és
individualizáló szerepének előtérbekerülése viszont együtt jár azzal,
hogy az idő halállal való összefüggésével, a már Platónnál is meg
lévő, ősrégi thanatológai dimenziójával semmit sem tudnak kezdeni.

Hermeneutikai időtapasztalat

Heidegger Kant nyomán arra mutat rá, hogya metafizika állapota
alatt a gondolkodás sajátos dichotómikus szerkezete értendő.Ez az
idő szempontjából is azt jelenti, hogy eredendőenkétféle perspek
tíva áll egymással szemben. Míg a kozmológiai időfelfogása világ
mindenségre és mozgásra tekintettel határozza meg az időt (Arisz
totelész, Platón), addig a pszichológiai a lélek idejét tartja szem előtt

(Ágoston, Kierkegaard, Bergson, Dilthey). A klasszikus filozófiai
kérdésfeltevés arra irányul, hogy az idő objektív avagy szubjektív-e,
ám Heidegger szerint ez el nem dönthetőválaszalternatívákat szül.
A hermeneutikai beállítódás ezért olyan hozzáférést próbál biztosíta
niaz időhöz, ahol a szubjektív-objektív szembeállítás meginogni lát
szik. Heidegger szerint mindegy, hogy objektiváló vagy szubjektiváló
módon akarjuk az időt megragadni, mindkettőidőtapasztalatunke/
tárgyiasításához vezet, ezért inkább e hagyományos dichotómia mögé
kellene kérdeznünk. Az idő szubjektivitása és objektivitása metafi
zikai viszony-fogalmak, a közöttük fennálló dichotómiának, egyik
vagy másik dominanciájának is csak a metafizika keretei között van
jelentősége,ezért sem a kozmológiai, sem a pszichológiai felfogás
nem képes kilépni e séma keretei közül. A heideggeri kritika azon
ban nem e metafizikai kérdésfeltevésen belül mozog, hanem egy
meta-filozófiai nézőpont kimunkálására irányul, amelye kérdés
feltevés születéséről mond lényegeset. Nem arra kérdez rá, hogy
milyen érvekkel védhetőegyik-másik választípus, hanem hogy mi
lyen feltételek mellett nyílnak meg, születnek efféle problémák.
Ezzel az idő-probléma megfogalmazásának és megválaszolásának
módját változtatja meg. Eszerint az alternatívák hálójában vergődő

ember nem válaszalternatívákkal, hanem e metafizikai kérdésfel
tevés lehetőségfeltételeinekmegragadásával emelheti időtudatát

magasabb szintre. A végtelenségig érvelhetünk, méghozzá ugyan
olyan erős és meggyőző érvekkel, az idő objektív és szubjektív volta
mellett, ám e metafizikai eldöntendőkérdés inkább az időprobléma

redukciójához, mintsem megoldáshoz vezet: az idő eldologiasító,
eltárgyiasító felfogását illusztrálja.

Az időről való gondolkodásunk Heidegger szerint azonban nem
követheti ugyanazt a módot, ahogy tárgyiságokat tudatosítunk. Itt
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semmi dologszerűre, tárgyira nem szabad gondolnunk. Az idő

elemzések nem a szokásos szubjektum-objektum séma keretében
mozognak. A heideggeri nyelvhasználat elkerülhetövé teszi, hogy
az időfenomént a szubjektum ellenpólusaként valamilyen tárgyi
időfolyamatkéntvagy tárgy-struktúrával rendelkezőkéntfogjuk fel.
Az idő nem jeleníthetőmeg tárgyias képzet formájában, mert nem
egyszerűenegyike a kézzelfogható létezőknek, ahogy ezt a refle
xív-tárgyiasító megközelítésmód láttatja. Az időt illető hermeneu
tikai eszmélődés feladata a reflexiófilozófia által kioltott ama di
menziók újbóli visszakapcsolása. amelyeknek a reflexiófilozófia
perspektívájában észrevétlennek kell maradnia, amelyeket figyelmen
kívül kell hagynia ahhoz, hogy az időről mint a vizsgálódás tár
gyáról szóló filozófia lehetövé váljon. Heidegger alapvetőbelátása,
hogy az idő hermeneutikai fenomenológiája nem objektumokkal
szembeni szubjektumokat, hanem fenoméneket vizsgál. Az időta

pasztalat nem a vizsgálódás "tárgyaként", hanem a maga fenome
nalitásában jelenik meg: anélkül, hogy ő maga az embertől idegen
tárgyi adottságként, vele szembeállítottként, szemlélőjepedig szub
jektív tudatként venne részt e megmutatkozásban. Az idő fenomén
létként való értelmezése, mely ellenfogalma mindazon tárgyaknak,
melyek velünk szemben állnak, arra utal, hogya heideggeri vizsgá
lódás nem tárgyi kérdésfeltevést követ, az időnek tehát létezik olyan
tematizálása, eltárgyiasítási módja, melyben nem válik IIdologsze
rűvé", csupán tapasztalatjellegében megértetté.

A reflexív megközelítés azon az előfeltevésen nyugszik, hogy képes
kilépni a tárgyául választott időtapasztalatáltal mindenkor közvetí
tett értelemtörténésból. Heidegger szerint az időt azonban a filozófia
csak azáltal fedezi föl, ha önmagát is annak részeként fogja fel, ha az
időről való gondolkodás számításba veszi saját gondolkodásának
idóbeliségét is. Az időt csak akkor védhetjük meg adologszerűeltár
gyiasítástól, ha nem kívülról közelítünk hozzá, hanem saját egzisz
tenciánkon keresztül találkozunk vele. A megértés hermeneutikai
alapfeltételei éppen akkor teljesülnek, ha az időből nem reflektáljuk ki
magunkat. De a döntő nem is az, hogy kilépjünk az időbeliség köré
ból, hanem hogy megfelelően lépjünk bele, hiszen benne rejlik a lét
legeredetibb megismerésének pozitív lehetősége. A heideggeri idő

elemzések is kétpólusúak, amelyben létezik egy tólünk független, sze
mélyesség alatti, homogén lefolyású idősík éssaját egzisztenciánk sze
mélyes, belső idóbelisége, de a két idősík itt kölcsönösen feltételezi
egymást. A heideggeri tematizálás ahhoz a kérdéshez vezet, hogy mi
ként kapcsolódik egymáshoz a fizikai idő és a lélek ideje - ez az em
beri egzisztencia történetiségének (Geschichtlichkeit> kérdése. Az idő

ebben a formában magához az emberi egzisztenciához tartozik. Ha
tehát a gondolkodást ki akarjuk szabadítani az egymást megszüntetni
nem képes, egymást újratermelőellentétes válaszok circulus vitiosu
sából, akkor a kérdést feltevő emberre kell radikálisabban visszakér
dezni. Így hermeneutikai nézőpontbólaz a kiegészítés kínálkozik,
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13Heidegger: Az idó
fogalma, 51.

14Heidegger: Létés idó,
159.,266. sk., 58.

hogy ha a kérdést jól értjük, akkor megváltozik a korábbi értelme, a
probléma tétje is. Az idő már nem önmagában, hanem a számunkra
perspektívájában jelenik meg, ahol nem az időkérdésrőláltalában,
hanem az idő értelmére vonatkozó kérdésrőllesz szó, így Heidegger az
Az idő fogalma című 1924-es előadásában azt állítja, hogy nem lehet
föltenni a "Mi az idő?" kérdését önmagában, hanem inkább azt kell
kérdezni, hogy "én vagyok-e a saját időm?"13

Heidegger hermeneutikai nézőpontjánake tengelye felól ezután
az idő-fogalom három alapvetőjelentésrétege bontakozik ki. 1.Az ob
jektív és szubjektív időfelfogásokszámára az idő tárgy-tapasztalatok
keretében, az azonosítható időfolyamatokhoztartozóként jelent meg.

Ha azonban Heidegger szerint a pillantást visszavezetjük az idő

fenomén-jellegére, akkor két további aspektusa is feltárul számunk
ra: az egzisztencia iMbelisége ésa lét temporolitása. 2. Heidegger első
körben arra világít rá, hogy ha az időt nem pusztán absztrakt mó
don, hanem egzisztenciális történésként értjük, a saját létünkre ráve
títve, a léthez vezető szemlélettel, akkor az a kérdés fogalmazódik
meg, hogy mit jelent az egzisztencia időbelisége az emberi létezés szem
szögéből.Ezen az individualitásérzékeny szinten, ahol a legsajátabb
lenni-tudás, az önazonosság a tét, dolgozza ki Heidegger jól ismert
thanatológiai időfogalmát.Elgondolásának lényege, hogy az auten
tikus idő, amely érdemben képes az ember önértelmezéseinek le
hetőségeit tágítani, csak az emberi lét határainak belátásán, a vé
gesség tapasztalatán keresztül válik hozzáférhetővé.Az időhöz való
hozzáférés lehetőségeépp abban gyökerezik, hogy az ember meny
nyire képes halálhoz viszonyuló lét lenni, s ezen alapul az a létle
hetősége, hogy önmaga legyen.

3. Heidegger számára azonban az idő nem csupán emberfelfogá
sának, hanem egész létfelfogásának is kulcsfogalma. A temporalitás
problémáján keresztül azt a kérdést feszegeti, hogy az őriazonosság

képződés folyamata, időben fellépő módosulása önmagában még
nem ad magyarázatot a lényegszerkezetére és létrejöttére, a szubjek
tivitás konstitúciója tehát nem azonos a szubjektivitás genezisének
problematikájával. Ha az egzisztencia idóbeliségét nem az ember
hozza létre, hanem ebbe az idóbeliségbe már eleve belevetett, akkor
léteznie kell egy olyan idődimenziónakis, mely a konkrét fakticitás
lehetőségfeltétele. Az idő ebben az értelemben már nem a tényleges
szubjektum alkotó eleme, hanem "a »valódi« szubjektivitás a prio
ríja"," az emberi szubjektivitás szubjektivitást-teremtőalapja. Heideg
ger számára e tekintetben a fő probléma az, hogy még ha elgondol
ható is az időnek ez a fogalma, valójában nem megismerhető: a
"szubjektivitás a priorijaként" elgondolt idő szigorú értelemben véve
már nem fenomén. A temporalitás nem fenomenalizálható, mivel
nincs a tapasztalatnak olyan rétege, melyben megtapasztalható lenne,
ezért az időnek e végső dimenziójában Heidegger egész hermeneuti
kai fenomenológiája formalizálódik, melynek nincs konkrét tapasz
talati háttere. Az egzisztencia időbeliségébőlkiindulva nem lehet ki-
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dolgozni a lét értelmét, ehhez szükség van a temporalitás értelmében
vett idő-fogalom kidolgozására is, tehát egy olyan időfogalornra,mely
nem pusztán az ember által hordozott éitelem-összefüggések által
konstituálódik. Heidegger tisztában van azzal, hogy nem kielégítő

megoldás, ha minden elgondolható értelem a szubjektivitás körébe
tartozik, az időkérdés úgyszólván túlmutat az emberi én forrásából
eredő körkörös okfejtésen, valamiként prioritása van a szubjektivi
tással szemben, inkább radikálisan pre-egologikus, de továbbra is kér
déses marad, hogy a filozófus kérdése miként képes kivezetni a szub
jektivitás köréből, amennyiben e szubjektivitás genezisét, a priori
lehetőségfeltételétkutatja. Heidegger időelernzéseiezért Kanthoz ha
sonlóan arra mutatnak rá, hogy az idő a filozófia számára végső soron
örök kihívás marad. Gyakorlati és morális értelemben fel kell ugyan
tennünk a lét idóbeli értelmére, céljára és jelentésére irányuló herme
neutikai kérdést, de filozófusként (vagy tudósként) nem tudunk e kér
désre végső,megalapozott választ adni. Az idó1<.érdésnek filozófiailag
nincs megoldása, csak értelme van. Ezen az úton a filozófia nem szol
gálhat pozitív eredménnyel, lényege inkább a dolgok IImegnehezíté
sére" és a teológiai kérdezés előkészítésére irányuló törekvésben ra
gadható meg.
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