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...δήλον γάρ ώς ύμεΐς μέν ταΰτα (τΐ ποτέ βούλεσϋε 
σημαίνειν όπόταν ον φδέγγησϋε) πάλαι γιγνώσκετε, 
ήμεϊς δε προ τού μέν ώόμεϋα, νϋν δ’ ήπορήκαμεν ... „Ti 
nyilvánvalóan régóta tisztában vagytok azzal, hogy mit is gon
doltok tulajdonképpen, amikor azt a kifejezést használjátok, 
hogy (valami) »létezik« [seiend]*·, mi viszont valamikor azt hit
tük, hogy értjük, most azonban bizonytalanná váltunk.”1 Van-e 
válaszunk ma arra a kérdésre, hogy mit is értünk voltaképpen 
azon, hogy (valami) „létezik”? Egyáltalán nincs. Újból fel kell 
tehát vetnünk a lét értelmének kérdését. És vajon ma is bizonyta
lanná tesz-e bennünket, hogy nem értjük a „lét” kifejezést? 
Egyáltalán nem. Ezért mindenekelőtt arra van szükség, hogy 
újra képessé váljunk e kérdés értelmének megértésére. Az itt 
következő tanulmány célja a „lét” értelmére vonatkozó kérdés 
konkrét kidolgozása. Ezt megelőzően azonban értelmeznünk 
kell az időt mint azt a horizontot, amelyen belül létmegértés 
egyáltalában lehetséges.

Ez a célkitűzés, a szándékban rejlő és általa megkívánt vizs
gálódás, továbbá a célhoz vezető út bevezető magyarázatot 
igényel.

* A szerző jegyzetei a görög és latin kifejezések fordításával együtt a lap alján számo- 
zottan, a fordítói jegyzetek *-gal jelezve a kötet végén találhatóak -  a szerk.
1 Platón: A  szofista, 244 a.
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BEVEZETÉS

A LÉT ÉRTELMÉRE IRÁNYULÓ 
KÉRDÉS FELVETÉSE

ELSŐ FEJEZET

A LÉTKÉRDÉS SZÜKSÉGESSÉGE, STRUKTÚRÁJA 
ÉS ELSŐBBSÉGE

1. § ./l létre irányuló kérdés kifejezett megismétlésének szükségessége

A lét kérdése ma feledésbe merült, noha korunk haladásnak véli, 
hogy ismét elfogadottá vált a „metafizika”. Mégsem vállaljuk azt az 
erőfeszítést, amelyet a γ ιγαντομαχία  περί τής ούσίας1 feltámasz
tása megkívánna. Mindazonáltal a szóban forgó kérdés nem önké
nyes. Ez ösztönözte Platón és Arisztotelész kutatásait, de persze utánuk 
senki se vetette föl többé, legalábbis nem egy igazi uizsgálódás témája
ként. Amit ez a két gondolkodó elért, az bizonyos módosulásokkal és 
„átfestésekkel” egészen Hegel Logikájáig fennmaradt. Amit hajdan a 
legnagyobb gondolati eró'feszítéssel, habár csak töredékesen és első 
nekifutásra, de sikerült kiragadni a fenoménekből, az régóta köz
hellyé vált.

De nem csak erről van szó. A létinterpretáció görög kezdeménye
inek talaján kialakult egy dogma, mely nem csupán fölöslegesnek 
nyilvánítja a lét értelmére irányuló kérdést, de ráadásul szentesíti a 
kérdés megkerülését. Azt mondják: a „lét” a legáltalánosabb és a 
legüresebb fogalom. Mint ilyen, ellenáll minden defmiálási kísérlet
nek. Ennek a legáltalánosabb és ezért defmiálhatatlan fogalomnak 
nincs is szüksége semmiféle definícióra. Mindenki állandóan hasz
nálja, jól tudva, hogy éppen mit ért rajta. így tehát az, ami rejtőzkö
dőként nyugtalanságba hajszolta és abban tartotta az antik filozófiát,

1 A gigászok harca a létért -  H.J.
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l .§

magától értetődővé vált, olyannyira, hogy azt, aki egyáltalán rákérdez, 
módszertani eltévelyedéssel vádolják.

E vizsgálódás kezdetén nem bocsátkozhatunk részletes fejtegeté
sekbe azokról az előítéletekről, amelyek a létre irányuló kérdéssel 
szemben tanúsított igénytelenséget újra meg újra elültetik és ápolják. 
Az előítéletek magában az antik ontológiában gyökereznek. Az utób
bi viszont -  a talajt illetően, amelyből az ontológiai alapfogalmak 
kisarjadtak, a kategóriák és teljességük megfelelő igazolása tekinteté
ben -  maga is csak a létre irányuló kérdés előzetes magyarázatának 
és megválaszolásának fonalát követve értelmezhető kielégítően. Mi 
tehát ezeket az előítéleteket csak olyan mértékben tárgyaljuk, hogy 
beláthatóvá váljék a lét értelmére irányuló kérdés megismétlésének 
szükségessége. Három ilyen előítélet van:

1. A „lét” a „legáltalánosabb” fogalom: τό öv έστι καθόλου 
μάλιστα πάντω ν.1 Illud quod primo cadit sub apprehensione, est 
ens, cuius intellectus includitur in omnibus, quaecumque quis 
apprehendit. „Mindabban, amit a létezőből megragadunk, eleve ben
ne foglaltatik valamilyen létmegértés.”2 A „lét” és a nem [Gattung] 
„általánossága” azonban nem ugyanaz. A „lét” nem a létező legfel
sőbb régióját határolja körül, amennyiben a létező nem és faj szerint 
fogalmilag tagolódik: ούτε το öv γένος.3 A lét „általánossága” „meg
halad” minden nemszerű általánosságot. A „lét” a középkori ontoló
gia megjelölése szerint valami „transcendens”. Ennek a transzcen
dentális „általánosnak” az egységét, szemben a tartalommal bíró 
legfelsőbb nem-fogalmak sokféleségével, már Arisztotelész is az ana
lógia egységeként ismerte fel. Noha Arisztotelész ezzel a felfedezéssel 
nem szakadt el Platón ontológiai kérdésfeltevésétől, a lét problémáját 
tökéletesen új alapra helyezte. Persze neki sem sikerült eloszlatnia a 
homályt e kategoriális összefüggések körül. A középkori ontológia -  
elsősorban a tomista és a scotista iskola -  bőségesen tárgyalta ezt a 
problémát, anélkül azonban, hogy alapvetően világosságot teremtett 
volna. És végül, amikor Hegel úgy határozza meg a „létet”, mint a

1 Arisztotelész: Metafizika, B 4,1001 a 21.
2 Aquinói Tamás: Summa Theologica II1 qu. 94 a 2.
3 Arisztotelész: Metafizika. B 3, 998 b 22. -  „A let nem is nem-fogalom.” -  H.J.
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„meghatározatlan közvetlent”, és ezt a meghatározást Logikájában 
minden további kategóriakifejtés alapjává teszi, továbbra is ugyanab
ból a perspektívából nézi a dolgot, mint az antik ontológia, csakhogy 
kiengedi kezéből a problémát, melyet már Arisztotelész fölvetett: a lét 
egységének problémáját a tartalommal bíró „kategóriák” sokfélesé
gével szemben. Ennélfogva amikor azt mondjuk: a „lét” a legáltalá
nosabb fogalom, ez nem jelentheti azt, hogy a legvilágosabb is, és 
minden további fejtegetést szükségtelenné tesz. A „lét” fogalma épp 
hogy a leghomályosabb.

2. A „lét” fogalma defmiálhatatlan. Erre abszolút általánosságából 
következtetnek.1 Jogosan -  ha definitio fit per genus proximum et 
differentiam specificam.2 * A „lét” valóban nem fogható fel létezőként; 
end non additur aliqua natura: a „lét” nem határozható meg úgy, 
hogy létezőt tulajdonítunk neki. A létet nem lehet magasabb fogal
makból definíció útján levezetni és alacsonyabbakkal ábrázolni. De 
következik-e ebből, hogy a „lét” nem jelent semmiféle problémát? 
Egyáltalán nem; csupán az a következtetés vonható le, hogy a „lét” 
nem valamiféle létező. Ezért van az, hogy a létre nem alkalmazható 
a létező bizonyos határok között jogosult meghatározásmódja -  a 
hagyományos logika „definíciója”, amely maga is az antik ontológi
ától kapja fundamentumát. A lét definiálhatatlansága nem mentesít 
az értelmére irányuló kérdéstől, hanem egyenesen megköveteli azt.

3. A „lét” magától értetődő fogalom. Használatos minden megis
merésben, minden kijelentésben, a létezőhöz való minden viszonyu

1 Vö. Pascal: Peusées et Opuscules (Brunschvicg),6 Paris, 1912, 169. o. — On ne pcut 
entreprendre de définir Tétre sans tomber dans cetté absurdité: car on ne peut définir 
un mot sans commencer par celui-ci, c’est, sóit qu’on 1’exprime ou qu’on le sous- 
entcndc. Done pour définir Tétre, il faudrait dire c’est, et ainsi employer le mot défini 
dans sa definition. (Nem vállalkozhatunk a lét meghatározására anélkül, hogy bele ne 
keverednénk ebbe a képtelenségbe: mert nem határozhatunk meg egy szót anélkül, 
hogy ne használnánk a van kopulát [ sans commencer par celui-ci c’est J, akár kifejezzük, 
akár hallgatólag odagondoljuk. A lét meghatározásához tehát azt kellene mondanunk: 
vau, s így kénytelenek lennénk a meghatározott szót alkalmazni saját meghatározásá
ban.)
2 „A definíció a legközelebbi nem-fogalom és megkülönböztető'jegy által jön  létre.”
-H .J .
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lásban és minden magunkhoz-viszonyulásban, és ilyenkor a kifejezés 
„minden további nélkül” érthető. Mindenki megérti: „az égnek kék 
színe van”, „vidám vagyok” és az efféléket. Csakhogy épp ez az átlagos 
érthetőség bizonyítja az érthetetlenséget. Világosan megmutatja, hogy 
a létezőhöz mint létezőhöz való minden viszonyulásban és minden 
hozzá viszonyuló létben a priori egy talány lappang. Az, hogy eleve 
létmegértésben élünk, és hogy ugyanakkor a lét értelme homályba 
burkolózik, igazolja a „lét” értelmére irányuló kérdés megismétlésé
nek elvi szükségességét.

A filozófiai alapfogalmak körében és különösen a „lét” fogalmát 
illetően igen kétes eljárás a magátólértetődőségre hivatkozni, hiszen 
másfelől éppen a „magától értetődőnek” és csak annak, „a józan ész 
titkos ítéleteinek” (Kant) kell alkotniuk az analitika („a filozófusok 
dolga”) elsőrendű témáját.

Az előítéletek mérlegelése ugyanakkor világossá tette, hogy nem 
csupán a lét kérdésére adott válasz hiányzik, hanem maga a kérdés is 
homályos és tétova. A lét kérdésének megismétlése annyit tesz tehát: 
végre valahára megfelelően feltenni a kérdést. 2

2. §. A létre irányuló kérdés formális struktúrája

A lét értelmére irányuló kérdéstfel kell tenni. Ha fundamentális kér
désről van szó, vagy éppenséggel ez a fundamentális kérdés, akkor 
ennek a kérdezésnek kellő világossággal kell bírnia. Ezért röviden 
tárgyalnunk kell, mit értünk egyáltalán kérdésen, hogy aztán ennek 
alapján megmutathassuk a lét kérdésének kitüntetettségét.

Minden kérdezés keresés. Minden keresésnek előre irányt szab az, 
amit keresünk. A kérdezés a létezőnek a megismerő keresése, az ő 
hogy- és ígylétében. A megismerő keresés „vizsgálódássá” válhat, 
mintegy annak feltáró meghatározásává, amire a kérdés irányul. A 
kérdezésnek mint valamire irányuló kérdezésnek van kérdezettje. 
Minden valamire irányuló kérdezés valamilyen módon tudakozódás 
valakinél. A kérdezetten kívül a kérdezéshez tartozik egy kikérdezett. 
A vizsgálódó, azaz sajátosan teoretikus kérdésben meg kell határozni 
és fogalmára kell hozni a kérdezettet. A kérdezettben ekkor mint a 
kérdezés tulajdonképpeni intencionáltja benne rejlik a rákérdezett,
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melynél a kérdezés célba ér. Maga a kérdezés is, mint egy létezőnek 
(a kérdezőnek) a viszonyulása, sajátos létkarakterrel bír. Egy kérdezés 
lehet „éppen-csak-odavetett”, vagy pedig explicit kérdésfeltevés. Az 
utóbbinak az a sajátossága, hogy a kérdezés előzetesen már tisztázta 
önmaga számára a kérdést konstituáló valamennyi említett mozza
natot.

Fel kell tenni a lét értelmére irányuló kérdést. Ebből viszont az 
következik, hogy a lét kérdését az említett strukturális mozzanatokat 
tekintetbe véve kell tárgyalnunk.

A kérdezés mint keresés igényli, hogy előre irányt szabjon neki az, 
amit keresünk. A lét értelmének tehát valamilyen módon már ren
delkezésünkre kell állnia. Jeleztük: eleve létmegértésben vagyunk. 
Belőle nő ki a lét értelmére irányuló kifejezett kérdés és a lét-fogalom 
megragadására való törekvés. Nem tudjuk, a „lét” mit jelent. De ha 
megkérdezzük: „mi a »lét«?” [„was ist »Sein«?”], már benne tartjuk 
magunkat az „ist” megértésében anélkül, hogy fogalmilag képesek 
lennénk rögzíteni, mit jelent. Még azt a horizontot sem ismerjük, 
amely felől értelmét megragadhatnánk és rögzíthetnénk. Ez az átlagos 
és homályos létmegértés -faktum.

Ez a létmegértés bármennyire is ingadozó, szinte a puszta szóis
meret határán mozgó, az eleve rendelkezésünkre álló létmegértés e 
meghatározatlansága már önmagában is pozitív fenomén, amely 
tisztázásra szorul. A lét értelmére irányuló vizsgálódás kezdetén 
azonban erre még nem vállalkozhatunk. Az átlagos létmegértés in
terpretációját képtelenség elvégezni a lét fogalmának kidolgozása 
nélkül. Csupán a fogalom és explicit megértésének hozzá tartozó 
módozatai fogják majd tisztázni, hogy mire irányul az elhomályosult, 
illetve még meg sem világított létmegértés, mi módon lehetséges és 
szükséges a létértelem explicit megvilágításának elhomályosulása, 
illetve akadályoztatása.

Az átlagos, homályos létmegértést áthatják továbbá a létről szóló 
hagyományos elméletek és vélekedések, mégpedig úgy, hogy ezek az 
elméletek az uralkodó létmegértés forrásaiként rejtve maradnak. A 
lét kérdésének keresettje nem teljesen ismeretlen, noha egyelőre 
tökéletesen megragadhatatlan.

A kidolgozandó kérdés kérdezettje a lét, az, ami a létezőt mint létezőt 
meghatározza, az, amire vonatkozóan a létezőt, bárhogyan tárgyaljuk
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is, mindig már eleve értjük. A létező léte maga nem valamilyen 
létező. A filozófia első lépése a lét problematikájának megértése felé 
abban áll, hogy nem akar μΰϋόν τινα  διηγεΐσϋοα,1 „afféle mesét 
mondani”, azaz nem akarja a létezőt mint létezőt egy másik létezőre 
visszavezetve eredetében meghatározni, mintha a lét egy lehetséges 
létező jellegével bírna. A lét mint kérdezett tehát sajátos felmu
tatásmódot igényel, amely lényegszerűen különbözik a létező felfe
désétől. Ennek megfelelően a rákérdezett, a lét értelme is sajátos fo- 
galmiságot követel, amely szintén lényegszerűen különbözik azoktól 
a fogalmaktól, amelyekben a létező a maga jelentésszerű meghatáro
zottságát eléri.

Ha a kérdezett a lét, és ha a lét a létező léte, ebből az következik, 
hogy a lét kérdésének kikérdezettje maga a létező. Úgyszólván ezt 
kérdezzük ki léte felől. Ahhoz azonban, hogy léte jellemzőit hami
sítatlanul elénk tárhassa, a maga részéről úgy kell hozzáférhetővé 
válnia, ahogyan önmagában van. A létkérdés a kikérdezettje tekinte
tében megkívánja, hogy szert tegyünk a létező helyes megközelítés
módjára, és előzetesen biztosítsuk azt. Sok mindenről és sokféle 
értelemben mondjuk azt, hogy „létezik” [„seiend”]. Mindaz létezik 
[seiend], amiről beszélünk, amit gondolunk, amihez valahogyan vi
szonyulunk, s az is, ami és ahogyan mi magunk vagyunk A lét a hogy- 
és ígylétében, a realitásban, a meglétben [Vorhandenheit], a fennál
lásban, az érvényességben, a létezésben [Dasein]*, a „van”-ban [„es 
gibt”] található. Melyik létezőről olvasandó le a lét értelme, melyik 
létezőből kell kiindulnia a lét feltárásának? Tetszés szerinti-e a kiin
dulópont, vagy egy meghatározott létezőnek elsőbbsége van a létkér
dés kidolgozásakor? Melyik ez a példaszerű létező, és milyen érte
lemben van elsőbbsége?

Ha azt akarjuk, hogy a létre irányuló kérdés világosan fogalmazód
jék meg, és a maga teljes áttekinthetőségében tétessék fel, akkor e 
kérdés kidolgozásához az eddigi fejtegetések értelmében a követke
zőkre van szükség: meg kell magyarázni, milyen módon tekintünk 
a létre, hogyan értjük és ragadjuk meg fogalmilag az értelmét; szük
séges továbbá, hogy megteremtsük a lehetőséget a példaszerű létező

1 Platón: A  szofista, 242 c.
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helyes kiválasztására, és kidolgozzuk e létező valódi megközelítés
módját. Rátekintés, megértés, felfogás, választás, megközelítés -  ezek 
a kérdezés konstitutív viszonyulásai, és így maguk is egy bizonyos 
létezőnek a létmóduszai, azé a létezőé, amely mindenkor mi ma
gunk, a kérdezők vagyunk. A lét kérdésének kidolgozása ezek szerint 
ezt jelenti: áttekinthetővé tenni létében egy létezőt, a kérdezőt. E 
kérdés kérdezését mint egy létező fömóduszát lényege szerint meg
határozza az, ami felől kérdezzük, vagyis a lét. Ezt a létezőt, amely 
mindig mi magunk vagyunk, és amely egyebek mellett a kérdezés 
létlehetőségével is rendelkezik, a jelenvalóiét [Dasein] terminussal je
löljük. A lét értelmére irányuló kérdés világos és áttekinthető felve
tése előzetesen egy létező (a jelenvalóiét) megfelelő magyarázatát 
kívánja meg, mégpedig létének tekintetében.

De nem forog-e nyilvánvalóan körben ez a vállalkozás? Meghatá
rozni előbb egy létezőt a maga létében, azután ezen az alapon vetni fel 
a lét kérdését, mi más ez, ha nem körbenforgás? Nem „előfeltételez- 
zük-e” már a kérdés kidolgozásakor azt, amit a válasznak kell nyúj
tania? Formális ellenvetések, mint például az elvek kutatása terén az 
a mindig könnyen alkalmazható érvelés, hogy a „bizonyítás körben 
forog”, sohasem termékenyek, amikor a vizsgálat konkrét útjait fon
tolgatjuk. Semmivel sem járulnak hozzá a dolgok megértéséhez, és 
csak akadályozzák, hogy előrejussunk a vizsgálódásban.

De valójában egyáltalán nincs körforgás a jelzett kérdésfeltevés
ben. A létező meghatározható a maga létében anélkül, hogy ehhez 
rendelkeznünk kellene a lét értelmének explicit fogalmával. Ha nem 
így lenne, soha semmiféle ontológiai ismeret nem jöhetett volna 
létre, márpedig ezek tényleges fennállását nem lehet tagadni. A „lét” 
ugyan minden eddigi ontológiában „előfeltételezve van”, de nem 
rendelkezésünkre álló fogalomként -  nem keresettként. A lét „előfel
tételezése” nem más, mint a lét előzetes szemügyre vétele, éspedig 
olyan szemügyre vétele, amelyből az adott létező a maga létében elő
zetesen tagolódik. A létnek ez az irányadó szemügyre vétele az átlagos 
létmegértésből ered, amelyben eleve mozgunk, és amely végül is a 

jelenvalóiét lényegszerkezetéhez tartozik. Az ilyen „előfeltételezésnek” 
semmi köze sincs egy bizonyítatlan alapelv felállításához, amelyből 
azután deduktív következtetést vonunk le. A lét értelmére vonatkozó 
kérdésfeltevés egyáltalában nem tartalmazhat „körbenforgó bizonyí
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tást”, mivel a válasz e kérdésre nem levezetésen nyugvó megalapozás, 
hanem az alap felmutató hozzáférhetővé tétele [Grund-Freilegung].

Szó sincs „körbenforgó bizonyításról” a lét értelmére irányuló kér
désben; az viszont igaz, hogy a kérdezett (a lét) sajátosan „vissza-vagy 
előrevonatkoztatja magát” a kérdezésre mint egy létező létmódu- 
szára. A kérdezést lényegbevágóan érinti a kérdezettje, és ez a létkér
dés legsajátabb értelméhez tartozik. Ez azonban csak aztjelenti: maga 
a jelenvalólét-karakterű létező vonatkozásban van -  sőt talán kitün
tetett vonatkozásban-a lét kérdésével. De nem mutattunk-e rá ezzel 
egy meghatározott létezőre, melynek a létet illetően elsőbbsége van, 
és nem adtuk-e meg a példaszerű létezőt, amelynek a létkérdés 
elsődleges kikérdezettjének tisztét kell betöltenie? Az eddigi fejtegeté
sekkel sem a jelenvalóiét elsőbbségét nem mutattuk ki, sem pedig azt 
nem döntöttük el, hogy van-e lehetséges vagy talán szükségszerű 
funkciója mint elsődlegesen kikérdezendő létezőnek. Mindazonáltal 
megmutatkozott a jelenvalóiét valamifajta elsőbbsége.

3. §. A lét kérdésének ontológiai elsőbbsége

A lét kérdésénekjellemzésekor a kérdésnek mint olyannak a formális 
struktúráját követtük vezérfonalként, s ez a jellemzés megvilágítot
ta, hogy sajátságos kérdésről van szó: kidolgozása, különösen pedig 
megoldása fundamentális vizsgálódásokat követel. A lét kérdésének 
kitüntetettsége azonban csak akkor lesz teljesen világos, ha sikerül 
kielégítően körülhatárolnunk, hogy mi a funkciója, a szándéka, és 
mik a motívumai.

E kérdés megismétlésének szükségességét mind ez idáig tiszteletre 
méltó eredetével indokoltuk, és mindenekelőtt azzal, hogy hiányzik 
a határozott válasz, sőt még a megfelelő kérdésfeltevés is. Meg kell 
tudnunk azonban azt is, hogy mire szolgál a kérdés. Megmarad-e 
pusztán szabadon lebegő spekulációnak a legáltalánosabb általános
ságokról, esetleg egyáltalán nem is több annál -  vagy ez a legelvibb és 
ugyanakkor a legkonkrétabb kérdés?

A  lét mindenkor egy létezőnek a léte. A létező mindenségén belül, 
annak különféle tartományai szerint, a dolgok meghatározott tárgy
területeit lehet hozzáférhetővé tenni és körülhatárolni. Ezek -  pél
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dául a történelem, a természet, a tér, az élet, a jelenvalóiét, a nyelv és 
effélék -  megfelelő' tudományos vizsgálódások tárgyává tehetők. A 
tudományos kutatás ezeknek a tárgyterületeknek a kiemelését és első 
rögzítését még naiv és elnagyolt módon végzi. A területnek alap- 
struktúrái szerinti kidolgozása bizonyos módon megtörtént már an
nak a léttartománynak a tudományelőtti tapasztalása és értelmezése 
során, amelyen belül a tárgyterület körülhatárolódik. Eleinte az így 
keletkezett „alapfogalmak” irányítják a terület első konkrét feltárását. 
Ha a kutatásban mindig e pozitivitásra helyezik is a súlyt, a kutatás 
valódi előrelépése nem annyira az eredmények felhalmozása és „ké
zikönyvekbe” menekítése, mint inkább az, hogy a dolgok ily módon 
szaporodó ismeretéből -  többnyire reakcióképpen -  az adott terület 
alapszerkezetére vonatkozó kérdések rajzanak ki.

A tudományok tulajdonképpeni „mozgása” saját alapfogalmaik 
többé-kevésbé radikális és önmaguk számára nem tudatos revíziója
ként játszódik le. Egy tudomány színvonalát az határozza meg, hogy 
mennyire képes saját alapfogalmait válságba hozni. A tudományoknak 
ezekben az immanens válságaiban megrendül a pozitív módon vizs
gálódó kérdés viszonya magukhoz a kikérdezett dolgokhoz. A kü
lönböző tudományos diszciplínák ma mindenütt arra hajlanak, hogy 
új alapokra helyezzék a kutatást.

A látszólag legszigorúbb és legszilárdabban felépített tudomány, a 
matematika is az „alapjait érintő válságba” került. A formalizmus és az 
intuicionizmus közötti harc azért folyik, hogy megtalálják és bizto
sítsák e tudomány tárgyának elsődleges megközelítésmódját. Afizi
kában a relativitáselmélet annak a tendenciának a szülötte, hogy ma
gának a természetnek a saját összefüggését „magánvalóságában” ki
mutassák. A természet megközelítés-feltételeinek elméleteként a 
fizika az összes relativitások meghatározásával arra törekszik, hogy 
megóvja a mozgástörvények változatlanságát, s ezáltal a számára adott 
tárgyterület struktúrájának kérdésével, az anyag problémájával kerül 
szembe. A biológiában arra hajlanak, hogy megkérdőjelezzék az orga
nizmus és az élet mechanikus és vitalista meghatározásait, és újra 
meghatározzák az élőnek mint olyannak a létmódját. A történeti szel
lemtudományokban felerősödött az a törekvés, hogy a történelmi való
ságot önnön hagyományai, azoknak ábrázolása és tradíciói révén 
ragadják meg: az irodalomtörténetnek problématörténetté kell vál
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nia. A teológia az ember istenhez viszonyuló létének eredendőbb, a 
hit értelme által megszabott és a hiten belül megmaradó értelmezését 
keresi. Lassan kezdi újra megérteni, amit Luther már belátott, hogy 
dogmatikai rendszere olyan „fundamentumon” nyugszik, amely el
sődlegesen nem egy hívő kérdezésből nőtt ki, és amelynek togalmi- 
sága a teológiai problematika számára nemcsak hogy nem kielégítő, 
de elfedi és eltorzítja azt.

Az alapfogalmak olyan meghatározások, amelyekben egy adott 
tudomány valamennyi tematikus tárgyának alapjául szolgáló tárgy
terület előzetes és minden pozitív vizsgálódást irányító megértése 
létrejön. E fogalmak helyes kijelölése és „megalapozása” eszerint 
csupán a tárgyterület megfelelő, előzetes átvizsgálásakor történhet 
meg. De minthogy minden egyes ilyen területet a létező tartomá
nyából nyerünk, az alapvető fogalmakat kialakító előzetes kutatás 
nem más, mint e létező értelmezése létének alapszerkezete szem
pontjából. E kutatásnak meg kell előznie a pozitív tudományokat: és 
képes is erre. Platón és Arisztotelész munkássága a bizonyíték rá. A 
tudományok ilyen megalapozása alapvetően különbözik az utánuk 
sántikáló „logikától”, amely egy tudomány véletlenszerű állapotát e 
tudomány „módszere” alapján vizsgálja. Ez a megalapozás produktív 
logika, abban az értelemben, hogy mintegy betör egy meghatározott 
létterületre, minden mást megelőzve feltárja annak létszerkezetét, 
és az így nyert struktúrákat mint áttekinthető kérdéskijelöléseket 
a pozitív tudományok rendelkezésére bocsátja. így például filozó- 
fiailag nem a történettudomány fogalomképzésének elmélete, nem 
is a történeti megismerés elmélete, nem is a történelemelmélet 
mint a történettudomány tárgya az elsődleges, hanem a tulajdonkép
peni történelmi létezőnek történetisége alapján való interpretációja. 
Ugyanígy Kant pozitív hozadékaA tiszta ész kritikájában nem a meg
ismerés „elméletének” kialakítása, hanem az, hogy hozzáfogott an
nak kidolgozásához, mi tartozik a természethez általában. Transz
cendentális logikája a természet léttartományainak a priorikus tárgyi 
logikája.

Az ilyen kérdezésnek azonban -  az ontológiát a legtágabb értelem
ben véve, ontológiai irányzatokra és tendenciákra való tekintet nélkül 
-  magának is szüksége van még valamilyen vezérfonalra. Az ontoló
giai kérdezés bizonnyal eredendőbb, mint a pozitív tudományok
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ontikus kérdezése. Mégis naiv és homályos marad, ha a létező létére 
irányuló kutatásai során nem vizsgálja meg a lét értelmét. És éppen 
a különböző lehetséges létmódok nem-deduktív módon konstruált 
genealógiájának felépítésén munkálkodó ontológiai célkitűzésnek 
van szüksége annak előzetes megértésére, hogy „mire is gondolunk 
tulajdonképpen, amikor a »lét« kifejezést használjuk”.

A lét kérdésének célja ennélfogva nem csupán az, hogy tisztázza 
azon tudományok lehetőségeinek a priorikus feltételeit, melyek a 
létezőt mint így- vagy úgy-létezőt eleve egyfajta lét megértésen belül 
kutatják, hanem tisztázni kívánja mindazon ontológiák lehetőségé
nek feltételeit is, amelyek megelőzik és megalapozzák az ontikus 
tudományokat. Minden ontológia, rendelkezzék akár a leggazdagabb és a 
legszilárdabban felépített kategória-rendszerrel, alapjában vak és a legsajátabb 
szándékának fonákja, ha nem a lét értelmének kielégítő' megvilágításán kezdi, 
és nem ezt fogja fel alapvető'feladataként.

Magából a helyesen értett ontológiai kutatásból következik a lét 
kérdésének ontológiai elsőbbsége egy tiszteletre méltó hagyomány 
puszta felújításával és egy eddig áttekinthetetlen probléma felderíté
sével szemben. Ez a tárgyszerű-tudományos elsőbbség azonban nem 
az egyedüli. 4

4. §. A lét kérdésének ontikus elsőbbsége

A tudomány általában úgy határozható meg, mint igaz tételek meg
alapozó összefüggéseinek egésze. Ez a definíció nem teljes, és ráadá
sul elvéti a tudomány valódi értelmét. A tudományok mint az ember 
viszonyulásai e létezőnek (az embernek) a létmódjával bírnak. E lé
tezőt terminológiánkbanjetenvalólétnek nevezzük. A tudományos ku
tatás ennek a létezőnek nem az egyetlen és nem a lehető legközvet
lenebb létmódja. Ajelenvalólét továbbá kitüntetett a többi létezőhöz 
képest. Mindenekelőtt ezt a kitüntetettséget kell láthatóvá tennünk. 
A tárgyalásnak elébe kell vágnia az elkövetkezendő és majd valóban 
felmutató analíziseknek.

Ajelenvalólét olyan létező, amely nem egyszerűen csak előfordul 
a többi létező között. Ontikusan kitüntetett, minthogy létében ön
nön létére megy ki a játék. Ajelenvalólét ilyen létszerkezetéhez hoz-
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zátartozik tehát, hogy létében létviszonya van e léthez. Ez pedig 
annyit jelent, hogy a jelenvalóiét valamilyen módon és valamennyire 
kifejezetten megérti magát létében. E létezó't az jellemzi, hogy létével 
és léte által ez utóbbi feltárul előtte. A  létmegértés a jelenvalóiét egyik 
létmeghatározottsága. A jelenvalóiét ontikus kitüntetettsége abban rej
lik, hogy ontológiai értelemben van.

Ontológiainak lenni itt még nem jelenti azt, hogy kialakítottunk 
egy ontológiát. Ha tehát az ontológia megnevezést a létező létére 
irányuló explicit teoretikus kérdezés számára tartjuk fenn, akkor a 
jelenvalóiét jelzett ontologikus voltát preontologikusnak kell nevez
nünk. De ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen ontikusan-létezik 
[ontisch-seiend], hanem hogy a létmegértés módján létezik [seiend].

Magát a létet, amelyhez a jelenvalóiét így vagy úgy viszonyulhat és 
mindig viszonyul is, egzisztenciának nevezzük. Mivel a jelenvalóiét 
lényege abban rejlik, hogy létét mindenkor sajátjaként bírja, e létező 
lényegmeghatározása nem történhet egy tartalmi „mi” [Was] meg
adásával; ezért választottuk e létező megjelölésére a jelenvalóiét el
nevezést mint tiszta létkifejezést.

A jelenvalóiét mindig egzisztenciájából, önmagának abból a lehe
tőségéből érti meg magát, hogy önmaga vagy ne önmaga legyen. 
Ezeket a lehetőségeket a jelenvalóiét vagy maga választotta, vagy be
léjük került, vagy eleve bennük nőtt fel. Egzisztenciájáról a minden
kori jelenvalóiét dönt azzal, hogy megragadja vagy elmulasztja. Az 
egzisztencia kérdése mindig csak az egzisztálásban tisztázható. Az 
ennek során irányt szabó önmegértést nevezzük egzisztensnek. Az eg
zisztenciakérdés ajelenvalólét ontikus „ügye”. Ehhez nem szükséges 
az egzisztencia ontologikus struktúráját teoretikusan átlátni. E kérdés 
annak elemzésére irányul, hogy mi konstituál egzisztenciát. E struk
túrák összefüggését nevezzük egzisztencialitásnak. Ennek analitikája 
nem egzisztens jellegű, hanem egzisztenciális megértés. Ajelenvalólét 
egzisztenciális analitikájának feladatát -  lehetőségének és szükség- 
szerűségének szempontjából -  a jelenvalóiét ontikus szerkezete 
szabja meg.

Ha azonban az egzisztencia meghatározza ajelenvalólétet, e létező 
ontologikus analitikája eleve megköveteli, hogy előzetesen az egzisz- 
tencialitás felé fordítsuk tekintetünket. Ezt viszont az egzisztáló 
létező létszerkezeteként értjük meg. Egy ilyen létszerkezet eszméjé
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ben pedig már benne rejlik az általában vett lét eszméje. így tehát a 
jelenvalóiét analitikáját csak abban az esetben vihetjük végig, ha 
előzetesen kidolgozzuk az általában vett lét értelmére irányuló 
kérdést.

A tudományok a jelenvalóiét létmódjai, amelyekben olyan létező
höz viszonyul, amely nem szükségképpen ő maga. De a jelenvaló- 
léthez lényegszerűen hozzátartozik: benne-lét egy világban. Ajelen- 
valóléthez hozzátartozó létmegértés egyformán eredendően [gleich
ursprünglich] jelenti tehát, hogy megértünk olyasvalamit, mint 
„világ”, és megértjük a létezőnek a létét, amely a világban válik meg
közelíthetővé. Eszerint azokat az ontológiákat, amelyeknek a nem- 
jelenvalólét-szerű létkarakterrel bíró létező a témájuk, a jelenvalóiét 
ontikus struktúrája maga alapozza meg és motiválja -  az a struktúra, 
amely magába foglalja a preontologikus létmegértés meghatározott
ságát.

Ezért Afundamentálontológia -  az egyetlen, amelyből az összes többi 
ontológia eredhet -  a jelenvalóiét egzisztenciális analitikájában kere
sendő.

Eszerint a jelenvalólétnek többszörös elsőbbsége van minden más 
létezőhöz képest. Először is ontikus elsőbbsége: ezt a létezőt létében 
egzisztencia határozza meg. Másodszor ontologikus elsőbbsége: a je 
lenvalóiét egzisztenciameghatározottsága alapján önmagában „onto
logikus”. A jelenvalóléthez -  az egzisztenciamegértés konstituen- 
seként -  éppily eredendően hozzátartozik azonban az összes nem- 
jelenvalólét-szerű létező létének megértése is. Ennélfogva ajelenva- 
lólétnek harmadszor is elsőbbsége van minden ontológia lehetősé
gének ontikus-ontologikus feltételeként. így a jelenvalóiét ontolo- 
gikusan minden más létező előtt az elsődleges kikérdezendőnek 
bizonyult.

De az egzisztenciális analitika a maga részéről végső soron egzisz- 
tens, azaz ontikus gyökerű. Csak akkor áll fenn az a lehetőség, hogy 
feltárjuk az egzisztencia egzisztencialitását, és ezzel nekigyürkőz- 
zünk egy elégségesen megalapozott ontológiai problematika megol
dásához általában, ha maga a filozofikusan kutató kérdezés a min
denkor egzisztáló jelenvalóiét létlehetőségeként egzisztensen meg 
van ragadva. Ezzel azonban a lét kérdésének ontikus elsőbbsége is 
világossá vált.
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Ajelenvalólét ontikus-ontologikus elsőbbségét már korán meglát
ták, de anélkül, hogy a jelenvalólétet a maga valódi ontologikus 
struktúrájában megragadták vagy akár problémává tették volna. 
Arisztotelész mondja: ή ψυχή τά οντα πώς έστιν.1 2 A lélek (az em
beré) bizonyos módon a létező'; a „lélek”, amely az ember létét alkotja 
létének módjaiban, az αϊσϋησις-ben és νόησις-ben, minden létezőt 
felfed hogy- és ígyléte tekintetében, azaz mindig létében is. Ezt a 
tételt, amely Partnenidész ontológiai tézisére utal vissza, Aquinói Ta
más igen jellemző módon tárgyalta. A „transzcendentálék”, azaz a 
létjellemzó'k levezetésekor -  amelyek még kívül esnek valamely 
létező bármely lehetséges tartalmi-nemszerű meghatározottságán, 
minden modus specialis entis-en, és minden valaminek, legyen az 
akármi, szükségszerű járulékai -  a verum-ot is ilyen transzcendens
ként kell felmutatni. Ez egy olyan létezőre való hivatkozással törté
nik, amely létmódjának megfelelően alkalmas arra, hogy bármely 
valamiképp-létezővel „összekerüljön”, vagyis megegyezzék. Ez a 
kitüntetett létező, az ens, quod natum est convenire cum omni ente, 
a lélek (anima) r  A „jelenvalólétnek” minden más létezővel szembeni 
itt jelentkező, noha ontologikusan nem tisztázott elsőbbsége nyil
vánvalóan nem azonos a létező mindenségének rossz szubjekti- 
vizálásával.

A létkérdés ontikus-ontologikus kitüntetettségének bizonyítéka a 
jelenvalóiét ontikus-ontologikus elsőbbségének előzetes megmu
tatásán alapul. Ám a létkérdés mint olyan struktúrájának analízise 
(2. §) magán a kérdésfeltevésen belül bukkant rá e létező kitüntetett 
funkciójára. Ajelenvalólét eközben olyan létezőnek bizonyult, ame
lyet először is ontologikusan kellőképpen ki kell dolgozni, hogy a 
kérdezés áttekinthetővé váljék. Most viszont megmutatkozott, hogy 
az általában vett jelenvalóiét ontológiai analitikája alkotja a funda-

1 A  létekről. Γ 8.431 b 21; vő. még 5.430 a 14 skk.
2 Quaestiones de veritate qu I a. 1 c. -  Vö. a transzccndentáléknak részben szigorúbb és 
az említettől eltérő módon végigvitt „dedukcióját” a „de natura generis” című opuscu- 
lumban. Az idézet fordítása: a létező, amely arra született, hogy minden létezővel 
összekerüljön...
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mentálontológiát, s hogy ennélfogva a jelenvalóiét alapvetó'en a léte 
felől előzetesen kikérdezendő létezőként szerepel.

Amikor a lét értelmének interpretációja a feladat, a jelenvalóiét 
nem csupán az elsődlegesen kikérdezendő létező, hanem ezenfelül 
az a létező is, amely létében eleve viszonyul ahhoz, amit e kérdésben 
megkérdezünk. A létkérdés tehát nem más, mint egy magához a 
jelenvalóléthez tartozó lényegi léttendenciának, a preontologikus 
létmegértésnek a radikalizálása.

MÁSODIK FEJEZET

A LÉTRE IRÁNYULÓ KÉRDÉS KIDOLGOZÁSÁNAK 
KETTŐS FELADATA.

A VIZSGÁLAT MÓDSZERE ÉS VÁZLATA

5. §. A jelenvalóiét ontológiai analitikája mint a horizont 
hozzáférhetővé tétele az általában vett lét értelmének interpretációja számára

Kijelölve azokat a feladatokat, amelyek a létkérdés „felállításában” 
foglaltatnak, megmutattuk, hogy nem csupán rögzítenünk kell azt a 
létezőt, amelynek az elsődleges kikérdezettként kell szerepelnie, 
hanem szükség van annak a helyes megközelítésmódnak a kifejezett 
elsajátítására és biztosítására is, amely ehhez a létezőhöz vezet. 
Megtárgyaltuk, hogy melyik létező tölt be a lét kérdésének szem
pontjából kiváltságos szerepet. De hogyan kell ezt a létezőt, a 
jelenvalólétet megközelíteni és a megértő értelmezésben mintegy 
célba venni?

Az ontikus-ontologikus elsőbbség, melyet a jelenvalólétről kimu
tattunk, arra a vélekedésre csábíthat, hogy ennek a létezőnek nem
csak a maga „közvetlen” megragadhatósága értelmében kell ontikus- 
ontologikusan elsődleges módon adottnak lennie, hanem létmódjá
nak ugyanilyen „közvetlen” előzetes adottsága tekintetében is. Jólle
het a jelenvalóiét ontikusan nemcsak közeli vagy éppenséggel a 
legközelebbi, hanem ez a jelenvalóiét mindenkor mi magunk va
gyunk. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, ontologikusan ő a legtávo
labbi. Igaz, legsajátosabb létéhez hozzátartozik ennek a létnek a
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megértése, és az, hogy létének már bizonyos értelmezettségében tart
ja magát. Ezzel azonban még egyáltalában nem mondtuk azt, hogy a 
jelenvalólétnek ez a saját magát illető legközelebbi preontologikus 
létértelmezése megfelelő vezérfonalként szolgálhatna; hiszen szó 
sincsen arról, hogy ennek a létmegértésnek a legsajátabb létszerke
zetre vonatkozó ontológiai megfontolásból kellene erednie. Lét
módjának megfelelően ajelenvalólétre éppen ellenkezőleg az jellem
ző, hogy legsajátabb lététabból a létezőből érti meg, amelyhez lényege 
szerint állandóan és mindenekelőtt viszonyul, vagyis a „világból”. 
Magában a jelenvalólétben, így annak saját létmegértésében rejlik az, 
amit úgy fogunk felmutatni, mint a világmegértés ontologikus „visz- 
szasugárzását” ajelenvalólét-értelmezésre.

T ehát a jelenvalóiét ontikus-ontologikus elsőbbsége az oka annak, 
hogy a jelenvalóiét számára a maga sajátos létszerkezete -  a hozzátar
tozó „kategoriális” struktúrát értve ezen —fedve marad. Ajelenvalólét 
önmaga számára ontikusan a „legközelebbi”, ontologikusan a legtá
volabbi, de preontologikusan mégsem idegen.

Ezzel egyelőre csak azt mutattuk meg, hogy ennek a létezőnek az 
interpretációja sajátos nehézségekbe ütközik, amelyek a témául szol
gáló tárgy és a tematizáló viszonyulás létmódjából erednek, nem pe
dig megismerőképességünk fogyatékos felszereltségéből vagy a meg
felelő fogalmiság látszólag könnyen kiküszöbölhető fogyatékossá
gából.

De mivel a jelenvalóléthez nemcsak hozzátartozik a létmegértés, 
hanem az ajelenvalólét mindenkori létmódjával együtt kialakul vagy 
széthullik, a jelenvalóiét sokféleképpen értelmezhető. A filozófiai 
pszichológia, az antropológia, az etika, a „politika”, a költészet, a 
biográfia és a történetírás különböző utakon és változó mértékben 
járt utána a jelenvalóiét viszonyulásainak, képességeinek, erőinek, 
lehetőségeinek és történelmi sorsának. A kérdés azonban továbbra is 
az, hogy vajon ezeket az értelmezéseket éppoly eredendően egzisz
tenciális módon vitték-e végig, mint amennyire talán egzisztensen 
eredendőek voltak. A kettő nem kapcsolódik szükségszerűen össze, 
de nem is zárja ki egymást. Az egzisztens értelmezés egzisztenciális 
analitikát követelhet abban az esetben, ha a filozófiai megismerést a 
maga lehetőségében és szükségszerűségében fogjuk föl. Ajelenvaló- 
lét-értelmezés eddigi eredménye csak akkor kapja meg egzisztenciá
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lis igazolását, ha megfelelően dolgoztuk ki a jelenvalóiét alapstruk
túráit, kifejezetten a lét problémájára irányulóan.

Tehát a létre irányuló kérdésben legelőször is a jelenvalóiét ana
litikájára kell törekednünk. Ekkor válik azonban igazán égetővé a 
jelenvalóléthez vezető megközelítésmód kialakításának és biztosítá
sának problémája. Negatívan szólva: erre a létezőre nem húzhatunk 
rá konstruktív-dogmatikus módon tetszőleges lét- és valóságeszmé
ket, legyenek azok mégoly „magától értetődőek” is; az ilyen eszmék
ben jelentkező „kategóriákat” nem szabad ontologikus megfontolás 
nélkül rákényszerítenünk a jelenvalólétre. A megközelítés- és értel
mezésmódot éppen ellenkezőleg úgy kell megválasztanunk, hogy ez 
a létező önmagában és önmagától mutatkozhassék meg. E létezőnek 
úgy kell megmutatkoznia, ahogyan mindenekelőtt és többnyire van: átla
gos mindennapiságában. Nem tetszés szerinti és véletlenszerű, hanem 
lényegi struktúrákat kell kimutatnunk benne, amelyek a faktikus je 
lenvalóiét valamennyi létmódjában létmeghatározók maradnak. Ek
kor a jelenvalóiét létének előkészítő tisztázása mindennapiságának 
alapszerkezetére való tekintettel valósul meg.

Ajelenvalólét így felfogott analitikája továbbra is teljes mértékben 
fő feladatára, a lét kérdésének kidolgozására irányul. Ez szabja meg 
határait is. Nem törekedhet arra, hogy ajelenvalólét teljes ontológi
áját nyújtsa, melyet persze feltétlenül fel kell építenünk, ha olyasva
lamit, mint a „filozófiai” antropológia, filozófiailag megfelelő alapra 
kívánunk helyezni. Egy ilyen lehetséges antropológia, illetve annak 
ontologikus alapvetése tekintetében az itt következő interpretáció 
csak néhány, habár nem lényegtelen „adalékot” nyújt. Ajelenvalólét 
analízise azonban nemcsak részleges, hanem mindenekelőtt előzetes 
is. Csak e létező létét emeli ki, értelmének interpretációja nélkül. A 
horizont hozzáférhetővé tételét a legeredendőbb létértelmezés szá
mára inkább csak elő kell készítenie. S ha ez már megvalósult, csak 
akkor kell majd a jelenvalóiét előkészítő analitikáját egy magasabb 
szintű és tulajdonképpeni ontológiai alapon megismételnünk.

Ama létező létének értelmeként, melyet jelenvalólétnek nevez
tünk, az időbeliséget fogjuk felmutatni. Ennek az állításnak az időbeli
ség móduszaiként előzetesen felmutatott jelenvalólét-struktúrák is
mételt interpretációiban kell igazolódnia. De a jelenvalólétnek mint 
időbeliségnek ezzel az értelmezésével nem adtunk még választ a fő
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kérdésre, amely az általában vett lét értelmére vonatkozik. Ám elő
készítettük a talajt e kérdés megválaszolásához.

Utalásszerűén megmutattuk: ajelenvalóléthez ontikus szerkezet
ként hozzátartozik egy preontologikus lét. Ajelenvalólét oly módon 
van, hogy létezve [seiend] megértsen olyasvalamit, mint a lét. Ennek 
az összefüggésnek a megőrzése mellett rá kell mutatni arra, hogy az, 
amiből ajelenvalólét egyáltalán valami létet — kifejletlenül ugyan — 
megért és értelmez, nem más, mint az idő. Ezt mint minden létmeg
értés és létértelmezés horizontját kell megvilágítanunk és eredeti 
módon megragadnunk. Hogy ez beláthatóvá váljék, ahhoz arra van 
szükség, hogy az időbeliségből mint a létmegértő jelenvalóiét létéből kiindulva 
eredendő explikációját adjuk az időnek mint a létmegértés horizontjának. E 
feladat egészében egyszersmind benne rejlik az a követelmény, hogy 
az idő így nyert fogalmát elhatároljuk a vulgáris időmegértéstől, mely 
a tradicionális időfogalomban lecsapódott időértelmezésben jutott 
explicit kifejeződésre -  ez a tradicionális időfogalom Arisztotelésztől 
Bergsonig és még tovább is fennmaradt. Eközben világossá kell ten
nünk, hogy ez az időfogalom és általában a vulgáris időmegértés az 
időbeliségből származik, és hogy mi módon származik belőle. Ezzel 
a vulgáris időfogalom visszakapja önálló jogait -  szemben Bergsonnak 
azzal a tételével, hogy az általa elgondolt idő a tér.

Az „idő” régóta a létező különböző régióinak naiv megkülönböz
tetésére szolgáló ontologikus vagy inkább ontikus kritérium. Elhatá
rolják az „időbeli” létezőt (a természeti folyamatokat és a történelmi 
eseményeket) az „időtlen” létezőtől (a térbeli és számszerű viszo
nyoktól). Szokás a mondatok „időtlen” értelmét szembeállítani ki
mondásuk „időbeli” lefolyásával. Továbbá „szakadékra” bukkannak 
az „időbeli” létező és az „időfeletti” örökkévaló között, és annak 
áthidalására törekednek. Az „időbeli” itt mindenkor annyit jelent, 
mint az „időben” lévő [seiend] -  csakhogy ez a meghatározás még 
meglehetősen homályos. Faktum marad, hogy az idő az „időben
ienni” értelmében a létrégiók elválasztásának kritériuma. Azt, hogy 
miképpen ju t az idő ehhez a kitüntetett ontológiai funkcióhoz, s 
egyáltalán milyen jogon működik éppen az idő ilyen kritériumként, 
s legfőképp azt, hogy vajon az időnek ebben a naiv ontologikus 
használatában kifejeződik-e tulajdonképpeni lehetséges ontologikus 
relevanciája, azt mind ez idáig sem nem kérdezték, sem nem vizs
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gálták. Az „idő” -  a vulgáris létmegértés horizontjában -  mintegy 
„magától” kapta „magától értetődő'” ontológiai funkcióját, és azt a mai 
napig megőrizte.

Ezzel szemben, ha már a lét értelmére irányuló kérdést kidolgoz
tuk, akkor ennek alapján ki kell mutatnunk, hogy minden ontológia 
központi problematikája az idő helyesen meglátott és explikált fenoménjében 
gyökerezik, és miképpen gyökerezik benne.

Ha létet az időből kell megragadnunk, és a lét különféle móduszai 
és derivátumai modifikációikban és derivációikban valóban az idő 
tekintetében válnak érthetővé, akkor ezzel maga a lét lesz -  s nem 
csak a létező mint az „időben” létező -  „időbeli” jellegében láthatóvá. 
Ekkor azonban az „időbeli” már nem jelentheti csupán azt, hogy 
„létezni az időben” [„in der Zeit seiend”]. Léte tekintetében az 
„időtlen” és az „időfeletti” is „időbeli”. És újfent nem csupán privativ 
módon, szemben valami „időbelivel” mint az „időben” létezővel, 
hanem pozitívan is, bár még megvilágítandó értelemben. Minthogy 
az „időbeli” kifejezést a prefilozofikus és a filozófiai nyelvhasználat 
az említett jelentés számára foglalta le, s minthogy a kifejezést a 
további vizsgálódások során még egy másik, ettől eltérő jelentésben 
kívánjuk használni, a létnek, továbbá jellemzőinek és nróduszainak 
az időből eredő értelemmeghatározottságát temporális meghatáro
zottságnak fogjuk nevezni. A lét mint olyan interpretációjának fun- 
damentálontológiai feladata tehát magába foglalja a lét temporalitásá- 
nak kidolgozását. A temporalitás problematikájának expozíciójában 
adunk majd először konkrét választ a lét értelmének kérdésére.

Minthogy a lét eleve csak az időre való tekintettel ragadható meg, 
a lét kérdésére adott válasz nem lehet izolált és üres tétel. A válasz 
nem ragadható meg úgy, hogy elismételjük, amit tételszerűen ki
mond, különösen ha az eddigi tárgyalásmódoktól talán eltérő „állás
pont” semmire se kötelező eredményeként puszta tudomásulvétel 
céljából adjuk tovább. Hogy a válasz „új”-e, annak nincs semmi 
jelentősége, és puszta külsőlegesség. Pozitívuma bizonyára abban 
rejlik, hogy elég régi ahhoz, hogy a „régiek” által teremtett lehetősé
geket meg tudjuk ragadni. Tulajdonképpeni értelme szerint a válasz 
útmutatást ad a konkrét ontológiai kutatás számára, hogy a hozzáfér
hetővé tett horizonton belül a vizsgált kérdéssel kezdhessük -  s 
csupán ennyit nyújt.
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Amikor tehát a lét kérdésére adott válasz lesz a kutatás vezérfona
lává, az annyit jelent, hogy a válasz csak akkor kielégítő, ha belőle 
magából az eddigi ontológia specifikus létmódja, kérdezésének, fel
fedezéseinek és kudarcainak történelmi sorsa a jelenvalólétjellegéből 
eredő szükségszerűként válik beláthatóvá.

6. §. A z ontológiatörténet destrukciójának feladata

Minden kutatás -  és nem utolsósorban a központi létkérdés körül 
forgó -  a jelenvalóiét egyik ontikus lehetősége. A jelenvalóiét léte az 
időbeliségben leli meg értelmét. Ez azonban egyszersmind a törté
netiség -  mint a jelenvalóiét egy időbeli létmódja -  lehetőségének 
feltétele, függetlenül attól, hogy a jelenvalóiét „időben” létező-e, s ha 
igen, miként. A történetiség mint meghatározottság megelőzi azt, 
amit történelemnek (világtörténeti történésnek) nevezünk. A törté
netiség ajelenvalólét mint olyan „történésének” létszerkezetét jelen
ti; csak ennek alapján lehetséges egyáltalán olyasmi, mint „világtör
ténelem”, s csak ennek alapján lehetséges történetileg a világtörténe
lemhez tartozni. Ajelenvalólét faktikus létében mindenkor „az” és 
olyan, „ami” és amilyen már volt. Akár kifejeződik ez, akár nem, a 
jelenvalóiét saját múltjaként van. És nem csak úgy, hogy múltja 
mintegy „mögötte” húzódik, s ő az elmúltat mint még kéznéllevő 
tulajdonságot birtokolja, amely időnként tovább hat benne. Ajelen
valólét saját múltjaként „van” saját létének módján, ez a lét pedig, 
durván szólva, mindenkor saját jövőjéből „történik”. Ajelenvalólét 
a maga mindenkori létmódján -  következésképp a hozzá tartozó 
létmegértéssel együtt-egy átöröklött jelenvalólét-értelmezésbe nőtt 
bele, és abban nőtt fel. Mindenekelőtt ebből érti meg magát, és 
bizonyos körben állandóan. Ez a megértés tárja fel és szabályozza léte 
lehetőségeit. Tulajdon múltja -  és ez mindig saját „generációjának” 
múltjátjelenti -  nem követi, hanem mindig előtte jár.

Ajelenvalólét előtt rejtve maradhat ez az elementáris történetisége. 
De bizonyos módon fel is fedheti és különleges gondozásban része
sítheti. Ajelenvalólét felfedhet, megőrizhet és kifejezetten követhet 
valamilyen tradíciót. A tradíció felfedését és annak feltárását, amit a 
tradíció „átad” és ahogyan azt átadja, önálló feladatként foghatjuk fel.
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A jelenvalóiét ily módon a történettudományos kérdezés és kutatás 
létmódjába jut. De a história -  pontosabban a historicitás -  csak azért 
lehetséges a kérdező'jelenvalóiét létmódjaként, mert a jelenvalólétet 
létének alapjaiban a történetiség határozza meg. Ha ez a jelenvalóiét 
számára rejtve marad, és amíg rejtve marad, a jelenvalóiét a történet
tudományos kérdezésnek és a történelem felfedésének lehetőségei
től is megfosztja magát. A história hiánya nem bizonyíték a jelenva
lóiét történetiségével szemben, hanem mint e létszerkezet deficiens 
módusza éppen a történetiség bizonyítéka. Egy kor csak azért lehet 
história nélküli, mert „történeti”.

Másfelől ha a jelenvalóiét megragadta a benne rejlő lehetőséget, s 
így nem csupán saját egzisztenciáját tette átláthatóvá, hanem magá
nak az egzisztencialitásnak az értelmére, vagyis előzetesen az általá
ban vett lét értelmére is rákérdezett, és ebben a kérdezésben rálátás 
nyílott a jelenvalóiét lényegi történetiségére, akkor elkerülhetetlen a 
belátás: a létre vonatkozó kérdezést, melyet ontikus-ontológiai szük
ségszerűségére való tekintettel mutattunk meg, magát is a történeti
ség jellemzi. A létkérdés kidolgozásának tehát ily módon magának a 
kérdezésnek a legsajátabb létértelméből mint történetiből kell meg
értenie azt az útmutatást, hogy rákérdezzen saját történetére, vagyis 
historikussá kell lennie ahhoz, hogy a múlt pozitív elsajátításával 
teljesen birtokba vegye legsajátabb kérdezéslehetőségeit. A lét értel
mére vonatkozó kérdés a hozzá tartozó végrehajtásmódnak megfe
lelően, vagyis mint a jelenvalólétnek időbeliségében és történetisé
gében való előzetes explikációja végül is magától ju t el oda, hogy mint 
historikus kérdést értse meg önmagát.

Ám a jelenvalóiét fundamentális struktúráinak előkészítő interp
retációja a maga legközelebbi és átlagos létmódja tekintetében -  
amelyben tehát mindenekelőtt történeti is -  nyilvánvalóvá teszi a 
következőt: a jelenvalólétnek nem csak a világra való ráhanyatlásra 
[verfallen] van hajlandósága, mely világban van és melynek visszfé
nyéből értelmezi önmagát; ajelenvalólét ezzel visszazuhan [verfällt] 
a maga által többé-kevésbé kifejezetten megragadott tradícióra is. Ez 
veszi át tőle saját irányítását, a kérdezést és a választást. Nem utolsó
sorban azt a megértést és annak a megértésnek a kifejleszthetőségét, 
amely a jelenvalóiét legsajátabb létében gyökerezik: az ontológiai 
megértést.
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Az ily módon uralomra jutó tradíció mindenekeló'tt és többnyire 
éppen azt nem teszi hozzáférhetővé, amit „átad”, hanem inkább 
elfedi. Magától értetődővé teszi az átöröklöttet, és eltorlaszolja az 
eredendő „forrásokhoz” vezető utat, amelyekből az áthagyományo
zott kategóriákat és fogalmakat legalábbis részben hitelesen merítet
ték. Sőt a tradíció teljesen feledésbe is borítja ezt az eredetet. Olyan 
helyzetet teremt, amelyben még az ilyen visszanyúlás szükségessé
gének puszta megértésére sincs igény. A tradíció olyannyira elvágja 
a gyökereitől a jelenvalóiét történetiségét, hogy az már csak az iránt 
érdeklődik: milyen sokféle lehetséges típusa, iránya, álláspontja van 
a filozofálásnak a legtávolabbi és legidegenebb kultúrákban, és ezzel 
az érdeklődéssel igyekszik leplezni saját talajtalanságát. Mindennek 
az a következménye, hogy a jelenvalóiét minden históriai érdeklő
dése és a filológiailag „tárgyszerű” interpretációra való minden igye
kezete ellenére azokat a legelemibb feltételeket sem érti meg többé, 
amelyek egyedül tennék lehetővé a pozitív visszatérést a múlthoz, 
ennek produktív elsajátítása értelmében.

Elöljáróban megmutattuk (1. §), hogy a lét értelmére irányuló 
kérdés nemcsak elintézetlen, nemcsak hogy nincs megfelelőképpen 
feltéve, hanem a „metafizika” iránti minden érdeklődés ellenére 
egyenesen feledésbe merült. A görög ontológia és története -  amely 
a filozófia fogalmiságát sokféle leszármazáson és elkanyarodáson 
keresztül mindmáig meghatározza -  bizonyítékul szolgál arra, hogy 
a jelenvalóiét önmagát és az általában vett létet a „világ”-ból kiindulva 
érti meg, és hogy az így létrejövő ontológia visszazuhan a tradícióba, 
amely ezt az ontológiát magátólértetődőséggé és pusztán újonnan 
feldolgozandó anyaggá süllyeszti (például Hegel számára). Ez a gyö
kereitől elszakított görög ontológia a középkorban szilárd tananyaggá 
vált. A középkori rendszerezés minden, csak nem az átöröklött tö
redékek összeillesztése egy épületté. Dogmatikusan átvették a lét 
görög alapfelfogását, ám e rendszerezés dogmatikus kereteiben még 
sok a meg sem vizsgált ígéretes lehetőség. Skolasztikus megformálás
ban a görög ontológia -  lényegileg Suárez Disputationes metaphy- 
sicaején keresztül -  az újkor „metafizikájába” és transzcendentális 
filozófiájába megy át, és még a hegeli Logika alapjait és céljait is 
meghatározza. Minthogy a történelem során mindig meghatározott 
kitüntetett léttartományok kerülnek előtérbe, majd a problematika
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elsődleges irányítóivá lesznek (ilyen Descartes ego cogitója, a szubjek
tum, az én, az ész, a szellem, a személy), a létkérdés állandó elmu
lasztása következtében ezekre a léttartományokra létük és lét-struk
túrájuk tekintetében nem kérdeznek rá. Ehelyett megfelelő forma
lizálással és pusztán negatív megszorításokkal a tradicionális ontoló
gia kategóriaállományát viszik át erre a létezőre, vagy pedig -  azzal a 
szándékkal, hogy a szubjektum szubsztancialitását ontológiailag in
terpretálják -  a dialektikát hívják segítségül.

Ha a létkérdés megoldásához annak tulajdon történetét kell átte
kinthetővé tennünk, akkor a megkövült tradíció fellazítására és az 
általa előidézett elfedések megszüntetésére van szükség. Ezt a felada
tot olyan destrukcióként fogjuk fel, amely a létkérdés vezérfonalát követve 
az antik ontológia átöröklött állományát azokra az eredendő tapasz
talatokra bontja le, melyekben a lét első és a továbbiakban mindent 
irányító meghatározásait nyerjük.

Az ontológiai alapfogalmak eredetének ez a kimutatása, „születési 
bizonyítványuknak” vizsgálódó kiállítása semmiképpen sem jelenti 
ontológiai álláspontok rossz relativizálását. A destrukciónak éppily 
kevéssé tulajdonítható olyan negatív értelem, mintha le akarná rázni 
az ontológiai tradíciót. Ellenkezőleg: a destrukciónak az ontológiai 
tradíciót pozitív lehetőségeiben, vagyis saját határain belül kell kör
vonalaznia, amelyek a mindenkori kérdésfeltevéssel és a vizsgálódás 
lehetséges területének ezáltal kijelölt körülhatárolásával faktikusan 
adva vannak. Tagadólag a destrukció nem a múlthoz viszonyul, kri
tikája a „mát” és az ontológiatörténet uralkodó kezelésmódját veszi 
célba, legyen az doxografikus, szellemtörténeti vagy problématörté
neti indíttatású. A destrukció azonban nem akarja a múltat a sem
misségbe temetni. Szándéka pozitív; negatív funkciója nem ju t kife
jezésre, és közvetett.

Ebben az értekezésben, amelynek célja a létkérdés alapvető kidol
gozása, az ontológiatörténetnek a kérdésfeltevéshez lényegszerűen 
hozzá tartozó és pusztán azon belül lehetséges destrukciója csupán e 
történet elvileg döntő állomásait érintheti.

A destrukció pozitív tendenciájának megfelelően mindenekelőtt 
azt a kérdést kell feltennünk, hogy az ontológiatörténet során általá
ban a lét interpretációját tematikus összefüggésbe hozták-e az idő 
fenoménjével, s ha igen, mennyiben, és a temporalitás ehhez szük
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séges problematikáját lényegileg kidolgozták- és kidolgozhatták-e. 
Kant volt az első és egyetlen, aki vizsgálódásai során egy darabig a 
temporalitas dimenziójának irányában mozgott, illetve engedte, hogy 
a fenomének kényszere erre sodorja. A sematizmustan homályába 
csak akkor sikerül majd bevilágítanunk, ha rögzítjük a temporalitás 
problematikáját. Ám ezen az úton az is megmutatkozhat, hogy e 
területnek tulajdonképpeni dimenzióiban és központi ontológiai 
funkciójában miért kellett Kant elől elzárulnia. Kant maga is tudatában 
volt annak, hogy homályos területre merészkedett: „Értelmünknek 
a jelenségekre és puszta formájukra vonatkoztatott sematizmusa az 
emberi lélek mélyén rejtőző művészet, melynek valódi fogásait alig
ha olvashatjuk ki a természetből: soha nem tárulnak fel a szemünk 
előtt.”1 Ami előtt Kant mintegy megtorpan, nekünk azt kell te
matikusán és elvileg megvilágítanunk, ha egyáltalán a „lét” kifejezés
nek körülhatárolható értelmet akarunk tulajdonítani. Végül is éppen 
az alábbi analízisben „temporalitás” címszó alatt feltárt fenomének a 
„józan ész” legtitkosabb ítéletei, márpedig ezeknek elemzését határozta 
meg Kant a „filozófusok dolgaként”.

Értekezésünk a destrukció feladatának elvégzése során a tempo- 
ralitás vezérfonalát követve kísérli meg a sematizmusfejezet és ebből 
kiindulva az időről szóló kanti tanítás interpretációját. Egyúttal azt is 
megmutatjuk, hogy Kant miért nem volt képes betekinteni a tem
poralitás problematikájába. Két dolog akadályozta meg ebben: elő
ször az általában vett létkérdés elmulasztása, s ezzel összefüggésben 
a jelenvalóiét tematikus ontológiájának, vagy Kantial szólva, a szub
jektum szubjektivitására irányuló előzetes ontológiai analitikának a 
hiánya. Ehelyett Kant -  minden lényeges továbbfejlesztés ellenére -  
dogmatikusan átveszi Descartes álláspontját. Másodjára időanalízise, 
mely annak ellenére, hogy e fenomént a szubjektumba veszi vissza, 
a hagyományos vulgáris időfelfogás felé tájékozódik, ami végül Kan
tot megakadályozta abban, hogy a „transzcendentális időmeghatáro
zás” fenoménjét a maga sajátos struktúrájában és funkciójában dol
gozza ki. A tradíció e kettős utóhatásának következményeként az idő

1 Kant: A  úszta ész kritikája. Szeged, 1995, Ictus, 174-175. o. (Kis János fordítása.)
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és az „éngondolkodom ” közötti döntő összefüggés teljes homályba bur
kolózott, s még csak problémává sem válik.

Descartes ontológiai álláspontjának átvételével Kant lényeges mu
lasztást követ el: elszalasztja a jelenvalóiét ontológiáját. Ez a mulasztás 
Descartes legsajátabb törekvését illetően is sorsdöntő. A „cogito sum”- 
mal Descartes arra támaszt igényt, hogy a filozófiát új és biztos talajra 
helyezze. Amit azonban ezzel a „radikális” kezdettel meghatározat
lanul hagy, az a res cogitans létmódja, pontosabban a„sum” létértelme. 
A „cogito sum” kifejteden ontológiai fundamentumainak a kidolgo
zása az ontológiatörténet visszafelé haladó destrukciójának második 
állomása. Az interpretáció nemcsak arra szolgáltat bizonyítékot, hogy 
Descartes-nak nem pusztán a létkérdést kellett elmulasztania általá
ban, hanem azt is megmutatja, miért jutott arra a véleményre, hogy 
a cogito abszolút „bizonyossága” elhárítja e létező létértelmének 
kérdését.

Descartes esetében mégsem kizárólag erről a mulasztásról, s ezzel a 
res cogitans sive mens sive animus1 teljes ontológiai meghatározat
lanságáról van szó. Meditationesének alapvizsgálatait oly módon végzi 
el, hogy a középkori ontológiát átviszi erre az általa fundamentum 
inconcussum-ként megjelölt létezőre. A rés cogitans-t ontológiailag 
mint ens-t határozza meg, az ens létértelmét pedig a középkori 
ontológia az ensnek mint ens creatumnak a felfogásában rögzíti. Az 
Isten mint ens infinitum -  az ens increatum. A teremtettség azonban 
az előállítottság legtágabb értelmében az antik létfogalom lényegi 
struktúramozzanata. A filozofálás látszólagos újrakezdése egy végze
tes előítélet elültetéseként lepleződik le, melynek alapján az utókor 
elmulasztotta a „kedélynek” a létkérdés vezérfonalát követő temati
kus ontológiai analitikáját, mely egyúttal az öröklött antik ontológi
ával való kritikai számvetés is lehetett volna.

A középkor minden ismerője tisztában van vele, hogy Descartes 
„függ” a középkori skolasztikától, és ennek terminológiáját használja. 
Am ezzel a „felfedezéssel” filozófiaílag mindaddig semmit sem nye
rünk, amíg homályban hagyjuk, hogy a középkori ontológiának a rés 
cogitans ontológiai meghatározására, illetve meg nem határozására

1 Gondolkodó dolog vagy szellem vagy lélek — H.J.
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gyakorolt hatása milyen alapvető jelentőségű az utókor számára. Ezt 
a jelentőséget csak akkor becsülhetjük fel, ha a létkérdés szempont
jából már megmutattuk az antik ontológia értelmét és határait. Más 
szóval a destrukció azzal a feladattal találja magát szembe, hogy az 
antik ontológia talaját a temporalitas problematikájának fényében 
kell interpretálnia. Eközben nyilvánvalóvá válik, hogy a létező lété
nek antik értelmezése a „világ”-ra, illetve a legtágabb értelemben vett 
„természet”-re orientálódik, s hogy a lét megértését valóban az 
„idő”-ből nyeri. Ennek külsőleges dokumentuma -  s persze nem több 
ennél -  a lét értelmének παρουσία-ként, illetve ούσία-ként való 
meghatározása, ami ontológiailag-temporálisan „jelenléf’-et jelent. 
A létezőt a maga létében mint „jelenlétet” fogják fel, vagyis egy 
meghatározott időmóduszra, a Jelenre" való tekintettel értik meg.

A görög ontológia problematikájához csakúgy, mint bármely on
tológiáéhoz, a jelenvalólétben kell föllelni a vezérfonalat. Ajelenva- 
lólét, vagyis az ember léte a vulgáris és a filozófiai „definícióban” 
egyaránt ζώον λόγον έχον-ként van körülhatárolva, olyan élőlény
ként, melynek létét lényegileg a beszélni tudás határozza meg. A 
λέγειν (vö. 7. §. B) az a vezérfonal, amely a megszólításban és 
megbeszélésben előforduló létező lét-struktúráira vezet bennünket. 
Ezért válik a Platónnál kialakuló antik ontológia „dialektikává”. Ma
gának az ontológiai alapgondolatnak, vagyis a λόγος „hermeneu- 
tikájának” előrehaladó kidolgozásával növekszik a létprobléma radi
kálisabb megragadásának lehetősége. A „dialektika”, amely jellegze
tes filozófiai zavarodottság volt, fölöslegessé válik. Ezért lehetett, 
hogy Arisztotelész „már nem volt megértéssel” iránta, hiszen ő maga 
radikálisabb talajra helyezte és megszüntetve őrizte meg a dialektikát. 
Maga a λέγειν, illetve a νοεΐν -  a valami kéznéllevőnek a maga 
kéznéllevőségében való egyszerű felfogása [Vernehmen] *, s ezt már 
Parmenidész a létértelmezés vezérfonalaként használta — azzal a tem- 
porális struktúrával rendelkezik, amellyel valaminek a tiszta „megje
lenítése” [Gegenwärtigen] bír. Ennélfogva a létező, mely a megjele
nítésben a felfogás számára megmutatkozik, s melyet mint tulajdon
képpeni létezőt értenek, értelmezését a jelenre [Gegen-wart] * való 
tekintettel kapja meg, vagyis mint jelenlétet (ούσΐα) ragadják meg.

Ez a görög létértelmezés azonban anélkül megy végbe, hogy va
lamennyire is határozott tudásuk volna az ennek során követett ve
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zérfonalról, hogy ismernék vagy egyáltalán értenék az idő funda
mentális ontológiai funkcióját, hogy bepillantanának e funkció lehe
tőségének alapjaiba. Ellenkezó'leg: az időt magát úgy kezelik, mint 
egy létezőt a többi létező között, s őt magát a kifejtetlenül-naivan 
ráirányuló létmegértés horizontjából próbálják saját lét-struktúrájá
ban megragadni.

A létkérdés alább következő elvi kidolgozásának keretei között 
nem tehetjük részletes temporalis interpretáció tárgyává az antik 
ontológiának -  elsősorban Arisztotelész által elért -  tudományosan 
legmagasabb és legtisztább fokának fundamentumát. Ehelyett Aráz- 
totelésznek az időről szóló fejtegetését1 fogjuk értelmezni, mely a létre 
vonatkozó antik tudomány alapjának és határainak diszkrirnenjéiil 
választható.

Arisztotelésznek az időről szóló fejtegetése e fenomén első ránk 
maradt részletes interpretációja, mely lényegileg meghatározta az 
összes későbbi időfelfogást -  Bergsonét is beleértve. Az arisztotelészi 
időfogalom elemzéséből egyúttal visszamenőleg az is világossá lesz, 
hogy Kant időfelfogása az Arisztotelész által feltárt struktúrákon belül 
mozog, ami azt jelenti, hogy Kant ontológiai alaporientációja -  egy 
új kérdezés valamennyi különbsége ellenére -  azonos maradt a 
görögökével.

Csak az ontológiai hagyomány destrukciójának véghezvitele vezet 
el a létkérdés igazi konkréciójához. Csak itt bizonyosodik be teljes 
mértékben a lét értelmére irányuló kérdés megkerülhetetlensége, és 
igazolódik e kérdés „megismétléséről” mondottak értelme.

E terepen, ahol „maga a dolog vastag burok mögött rejtezik”,2 
minden vizsgálódásnak óvakodnia kell attól, hogy túlbecsülje ered
ményeit. Mert az ilyen kérdezés folyton-folyvást arra kényszerül, 
hogy egy még eredendőbb, univerzálisabb horizont feltárásának a 
lehetőségét keresse, melyből választ meríthet arra a kérdésre, hogy 
mit jelent a „lét”. Ilyen lehetőségekről komolyan és haszonnal csak 
akkor tárgyalhatunk, ha a létre irányuló kérdést egyáltalán újjáélesz
tettük, és az ellenőrizhető viták számára terepet nyertünk.

1 Fizika A 10, 217 b 29-14,224 a 17.
- Kant: A tiszta ész kritikája. Id. kiad. 136. o.
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7. §./4 vizsgálódás fenomenológiai módszere

A vizsgálódás tematikus tárgyának (a létező' létének, illetve az álta
lában vett lét értelmének) előzetes jellemzése, úgy látszik, már a 
vizsgálat módszerét is eleve kijelöli. A lét elhatárolása a létezőtől és 
magának a létnek az explikálása az ontológia feladata. Az ontológia 
módszere viszont a legnagyobb mértékben kérdéses marad, amíg a 
történetileg ránk hagyományozott ontológiáktól vagy más efféle pró
bálkozásoktól várunk tanácsot. Minthogy az ontológia terminust e 
vizsgálódásban formálisan tág értelemben használjuk, magától zárul 
el az az út, hogy módszerét történetének nyomon követésével tisz
tázzuk.

Amikor az ontológia terminust használjuk, nem valamely megha
tározott filozófiai diszciplínára gondolunk, amely összefüggésben 
állna a többivel. Egyáltalában nem valami eleve adott diszciplína 
feladatának kell eleget tennünk, hanem éppen ellenkezőleg: megha
tározott kérdések tárgyi szükségszerűségéből és „maguk a dolgok” 
által megkövetelt tárgyalásmódból jöhet létre adott esetben diszcip
lína.

A lét értelmére irányuló fő kérdéssel a vizsgálódás az általában vett 
filozófia fundamentális kérdésénél találja magát. E kérdés tárgyalás- 
módjafenomenológiai. így tehát értekezésünk sem egy „álláspont”, sem 
egy „irányzat” mellett nem kötelezi el magát, minthogy a fenome
nológia sem ez, sem az, és nem is lehet ilyesmi, amíg érti önmagát. 
A „fenomenológia” kifejezés elsődlegesen módszefogalom. Nem a 
filozófiai kutatás tárgyainak dologszerű mi-jét, hanem a kutatás 
hogyan-ját jellemzi. Minél igazabban fejti ki hatását egy módszerfo
galom, és minél átfogóbban határozza meg egy tudomány elvi duc- 
tusát, annál eredendőbben gyökerezik a vitában, amelyet magukkal 
a dolgokkal folytat, és annál messzebbre távolodik az úgynevezett 
technikai fogásoktól, melyekben az elméleti diszciplínák is bővel
kednek.

A „fenomenológia” elnevezés egy maximát fejez ki, amely a kö
vetkezőképpen fogalmazható meg: „vissza a dolgokhoz!” -  szemben 
minden szabadon lebegő, semmire sem kötelező konstrukcióval, 
esetleges ötlettel, szemben a csak látszólag megalapozott fogalmak 
átvételével, szemben azokkal a látszatkérdésekkel, melyek gyakran
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egész nemzedékeken át mint „problémák” terpeszkednek el. Ez a 
maxima azonban -  vethetnék ellenünk -  túlságosan magától értető
dő, s ráadásul olyan elvet mond ki, mely minden tudományos 
megismerésre érvényes. Nem látják be, hogy ezt a magától értetődő- 
séget miért kell kifejezetten szerepeltetni egy kutatás elnevezésében. 
Valóban „magátólértetődőségről” van szó, melyet közelebbről aka
runk szemügyre venni, mert van bizonyos jelentősége eljárásunk 
megvilágítása szempontjából. Csak a fenomenológia előzetes fogal
mát exponáljuk.

A kifejezés két alkotórészből áll: fenomén és logosz. Mindkettő 
görög terminusra vezethető vissza: a φαινόμενον-ra és a λόγος-ra. 
Külsőleg tekintve a fenomenológia megnevezés olyasfajta szóképzé
seknek felel meg, mint teológia, biológia, szociológia, melyeknek 
fordítása: az Istenről, az életről, a közösségről szóló tudomány. A 
fenomenológia eszerint afenoménekről szóló tudomány volna. A feno
menológia előzetes fogalmát annak a jellemzése révén kell bemutat
nunk, amit az elnevezés két elemén -  a „fenomén”-en és a „logosz”- 
on -  értünk, valamint úgy, hogy leszögezzük a belőlük összetett név 
értelmét. Magának a szónak a története -  mely gyaníthatólag Wolff 
iskolájában keletkezett -  itt közömbös.

A) A fenomén fogalma

A φαινόμενον görög kifejezés, melyből a „fenomén” terminus ered, 
a φαίνεσϋαι igéből származik, ami azt jelenti: megmutatkozni; a 
φαινόμενον tehát azt jelenti: az, ami megmutatkozik, a megmutat
kozó, a megnyilvánuló; a φαίνεσϋαι maga mediális képzés a φαίνω- 
ból (napvilágra hozni, fénybe állítani); a φαίνω ugyanúgy a φα-tő
höz tartozik, mint a φώς, a fény, a világosság, vagyis az, amiben va
lami megnyilvánulóvá, önmagában láthatóvá válhat. A ,fenomén" 
kifejezés jelentéseként tehát a következőt kell rögzíteni: az önmagán 
megmutatkozó, a megnyilvánuló. A φαινόμενα, a „fenomének” ekkor 
mindannak összességét jelentik, ami napvilágon van, vagy ami nap
fényre hozható, amit a görögök olykor egyszerűen a τά όντα-val (a 
létezővel) azonosítottak. A létező azonban -  a mindenkori megkö
zelítésmódtól függően -  más-más módon mutatkozhat meg önma
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gából. Még az a lehetőség is fennáll, hogy a létező olyan valaminek 
mutatkozik meg, ami ő önmagában nem. Ebben a megmutatkozásban 
a létező „olyannak látszik, m i n t . A z  ilyen megmutatkozást nevez
zük látszásnak. És így a φαινόμενον, fenomén kifejezésnek a görög
ben is megvan ez a jelentése: „olyannak látszó, mint”, a „látszólagos”, 
a „látszat”, a φαινόμενον άγαϋόν valami jótjelent, amely „olyannak 
látszik, mint”, ám a „valóságban” nem az, aminek mutatkozik. A 
fenoménfogalom további megértése szempontjából minden azon 
múlik, hogy lássuk: miként függ össze egymással strukturálisan a 
φαινόμενον nevezett kétjelentése („fenomén” -  a megmutatkozó, 
és „fenomén” -  a látszat). Valami csak akkor tudja magát egyáltalán 
olyan valamiként megmutatni, ami ő nem, akkor tud csak „látszani 
olyannak, m int... ”, ha tulajdon értelme szerint egyáltalán igényt tart 
arra, hogy megmutatkozzék. A φαινόμενον („látszat”) jelentésben 
már benne rejlik az eredeti jelentés (fenomén: a megnyilvánuló), 
mint ami a másodikat megalapozza. A „fenomén” megnevezés szá
mára terminológiailag a φαινόμενον pozitív és eredeti jelentését 
jelöljük ki, és a fenomént megkülönböztetjük a látszattól mint a 
fenomén privativ módosulásától. Amit azonban mindkét terminus 
kifejez, annak először is egyáltalán semmi köze ahhoz, amit Jelen
ségnek”, vagy különösen amit „puszta jelenségnek” neveznek.

Beszélnek például a „betegség tüneteiről”. Olyan testi tünetekre 
gondolnak, amelyek megmutatkoznak, s a megmutatkozásban mint 
e megmutatkozók olyasvalamit „indikálnak”, ami maga nem mutat
kozik meg. Az efféle tünetek fellépése, megmutatkozása olyan zava
rok kéznéllétével jár együtt, melyek maguk nem mutatkoznak meg. 
Ajelenség mint „valaminek” a jelensége ennélfogva éppen hogy nem 
megmutatkozástjelent, hanem azt, hogy valami meg-nem-mutatko- 
zó jelentkezik, olyasvalami révén, ami megmutatkozik. A megjelenés 
meg-nem-mutatkozás. Ezt a „nem”-et azonban semmiképpen sem sza
bad összetéveszteni azzal a privativ nem-mel, amely a látszat struk
túráját határozza meg. Ami nem mutatkozik meg azon a módon, mint 
a megjelenő, az nem is látszhat soha. Minden indikáció, ábrázolás, 
szimptóma és szimbólum a megjelenés említett formális alapstruk
túrájával rendelkezik, még ha egymástól különböznek is.

Jóllehet a „megjelenés” sohasem megmutatkozás a fenomén értel
mében, mégis csak valaminek a megmutatkozása alapján lehetséges.
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Ám ez a megmutatkozás, amely a megjelenést is lehetővé teszi, nem 
maga a megjelenés. A megjelenés: jelentkezés valaminek a révén, ami 
megmutatkozik. Ha ekkor azt mondjuk, hogy a „jelenség” szóval 
valami olyasmire utalunk, amiben valami megjelenik anélkül, hogy 
maga jelenség lenne, akkor ezzel a fenomén fogalmát nem körülha
tároltuk, hanem előfeltételeztük, de ez az előfeltételezés rejtve marad, 
mert a „jelenség” e meghatározásában a „megjelenni” kifejezést ket
tős értelemben használjuk. Az, amiben valami „megjelenik”, annyit 
tesz: amiben valami jelentkezik, tehát nem mutatkozik meg: viszont 
az „anélkül, hogy ő maga »jelenség« lenne” kifejezésben a jelenség a 
megmutatkozást jelenti. Ez a megmutatkozás azonban lényegszerűen 
az „amiben”-hez tartozik, amelyben valami jelentkezik. A fenomé- 
nek ennélfogva sohasem jelenségek, viszont minden jelenség fenomé- 
nekre van utalva. Ha a fenomént a „jelenség” fogalma segítségével 
határozzuk meg, amely ráadásul tisztázatlan is, akkor mindent fejte
tőre állítunk, s persze a fenomenológia „kritikája” ezen az alapon 
különös vállalkozás lesz.

A ,jelenség” kifejezés maga is kettős értelmű lehet: jelentheti a 
megjelenést a jelentkezés mint meg-nem-mutatkozás értelmében, va
lamint magát a jelentkezőt, ami megmutatkozásában valami meg- 
nem-mutatkozóra mutat. S végül használhatjuk a megjelenés szót a 
fenomén igazi értelmének, a megmutatkozásnak a megnevezésére. 
Ha ezt a három különböző dolgot egyaránt „jelenségként” aposztro
fáljuk, akkor elkerülhetetlen a zavar.

Ezt a zavart lényegesen tovább fokozza az, hogy a ,jelenség” még 
egy további jelentést is felvehet. Ha a jelentkezőt, ami megmutatko
zásában a nem-megnyilvánulót mutatja meg, úgy fogjuk föl, mint 
ami magán a nem-megnyilvánulón lép elő, belőle sugárzik ki, éspe
dig úgy, hogy a nem-megnyilvánulót mint lényegszerűen sohasem 
megnyilvánulót gondoljuk el, akkor a jelenség annyi, mint létreho
zás, illetve létrehozott, ami azonban nem a létrehozó tulajdonkép
peni létét alkotja: jelenség a „puszta jelenség” értelmében. A létreho
zott jelentkező [das Meldende] megmutatkozik ugyan, de oly mó
don, hogy annak kisugárzásaként, amit megjelenít [meldet], ez utób
bit állandóan elleplezi. Ez az elleplező nem-mutatás viszont megint 
csak nem látszat. Kant a jelenségterminust ebben az összekapcsolás
ban használja. Ajelenségek szerinte egyrészt az „empirikus szemlélet
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tárgyai” -  az, ami ebben a szemléletben megmutatkozik. De ez a 
megmutatkozó (az eredeti értelemben vett fenomén) egyszersmind 
„jelenség” is mint jelentkező kisugárzása valaminek, ami a jelenség
ben elrejtőzik.

Ha a „jelenséget” -  a megmutatkozó révén jelentkezőnek az értel
mében -  egy fenomén konstruálja, ez azonban privativ módon 
látszattá változhat, akkor a jelenség is puszta látszattá válhat. Bizonyos 
megvilágításban valaki olyannak látszhat, mintha kipirosodott volna 
az arca, s ez a megmutatkozó pirosság a jelen levő láz jelentkezésének 
tekinthető, a láz pedig a szervezet zavarát indikálja.

Afenomén -  az önmagán-megmutatkozás -  valaminek a kitüntetett 
utunkba kerülési módját jelenti. A jelenség viszont egy létező utalás
vonatkozást jelent magában a létezőben, mégpedig úgy, hogy az utaló 
(a jelentkező) saját lehetséges funkciójának csak akkor tehet eleget, 
ha önmagán mutatkozik meg, ha „fenomén”. Ajelenség és a látszat, 
bár más-más módon, a fenoménben van megalapozva. A „fenomé- 
nek” összegubancolt sokfélesége, melyet a fenomén, látszat jelenség, 
puszta jelenség megnevezésekkel illetünk, csak akkor bogozható 
szét, ha a fenomén fogalmán kezdettől fogva az önmagán-megmu- 
tatkozót értjük.

Ha a fenoménfogalom ilyetén felfogása mellett meghatározatlan 
marad, hogy melyik létezőt nevezzük így, és általában nyitva marad, 
hogy a megmutatkozó mindig valamilyen létező-e vagy pedig a 
létező egyik létjellemzője, akkor a fenoménnek csupánformális fogal
mára tettünk szert. Ha viszont a megmutatkozón azt a létezőt értjük, 
amelyet mintegy a kanti értelemben vett empirikus szemléleten 
keresztül lehet megközelíteni, akkor jogosan használjuk a fenomén 
formális fogalmát. A fenomén ebben a szóhasználatban a vulgáris 
fenoménfogalom jelentését tölti be. Ez a vulgáris fogalom azonban 
nem azonos a fenomén fenomenológiai fogalmával. A kanti proble
matika horizontjában azt, amit fenomenológiailag fenoménen ér
tünk-egyéb különbségek fenntartásával -, úgy illusztrálhatjuk, hogy 
azt mondjuk: ami a jelenségekben, a vulgárisán értett fenoménben 
mindig elöljáróan és együttjáróan, habár nem tematikusán már meg
mutatkozik, az tematikusán megmutatkozáshoz segíthető, és ez az 
önmagán-így-megmutatkozó (a „szemléleti formák”) alkotja a feno
menológia fenoménjeit. Mert a térnek és az időnek nyilvánvalóan
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így kell megmutatkoznia, képessé kell lennie arra, hogy fenoménné 
váljon, ha Kant tárgyi megalapozottságú transzcendentális kijelentés 
igényével állítja, hogy a tér egy rend a priori amiben-je.

Ha azonban a fenomenológiai fenoménfogalmat egyáltalában meg 
akarjuk érteni -  eltekintve attól, hogy miként határozható meg kö
zelebbről a megmutatkozó - , akkor ennek elkerülhetetlen előfelté
tele, hogy belássuk a formális fenoménfogalomnak és vulgáris jelen
tésben való jogos alkalmazásának értelmét. -  A fenomenológia elő
zetes fogalmának rögzítése előtt a λόγος jelentését kell körülhatárol
nunk, hogy világossá váljék, egyáltalán milyen értelemben lehet a 
fenomenológia a fenomének „tudománya”.

B) A logoszfogalma

Platónnál és Arisztotelésznél a λόγος fogalma sokértelmű, mégpedig 
úgy, hogy a jelentések széttartanak anélkül, hogy pozitívan vezetné 
őket egy alapjelentés. Ez valójában csak látszat, amely addig marad 
fenn, amíg az interpretáció képtelen az alapjelentést a maga elsődle
ges tartalmában megfelelően megragadni. Ha azt mondjuk, hogy a 
λόγος alapjelentése a beszéd, ez a szó szerinti fordítás csak akkor lesz 
teljes érvényű, ha meghatározzuk, mitjelent maga a beszéd. A λόγος 
szó későbbi jelentéstörténete és mindenekelőtt a későbbi filozófia 
sokrétű és önkényes interpretációi állandóan elfedik a beszéd volta
képpeni jelentését, pedig az meglehetősen nyilvánvaló. A λόγος-t 
észnek, ítéletnek, fogalomnak, definíciónak, alapnak, viszonynak 
„fordítják”, azaz mindig értelmezik. De hogyan képes a „beszéd” 
önmagát úgy modifikálni, hogy a λόγος a felsoroltak mindegyikét 
jelentse, méghozzá a tudományos nyelvhasználaton belül? Ha a 
λόγος-t a kijelentés értelmében, a kijelentést pedig „ítéletként” fog
juk fel, még ezzel a látszólagjogos fordítással is elvéthetjük a funda
mentálisjelentést, kivált, ha az ítéletet valamiféle mai „ítéletelmélet” 
értelmében ragadjuk meg. A λόγος nem jelent ítéletet, elsődlegesen 
bizonyára nem, ha ezen „összekapcsolást” vagy „állásfoglalást” (elfo
gadást, elvetést) értünk.

Α λογος mint beszéd sokkal inkább annyi, mint δηλοϋν, nyilván
valóvá tenni azt, amiről a beszédben „beszélnek”. Arisztotelész a be
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szédnek ezt a funkcióját élesebben explikálta mint άποφαίνεσθαι- 
t.1 A λόγος láttat valamit (φαίνεσθαι), nevezetesen azt, amiről a 
beszéd folyik, mégpedig a beszélő (a médium), illetve az egymással 
beszélők számára. A beszéd önmagától, άπο... „láttatja” azt, amiről 
szól. A beszédben (άπόφα νσις) -  ha igazi -  azt, amit beszélnek, abból 
kell meríteni, amiről beszélnek úgy, hogy a beszélő közlés a maga 
kimondottjában nyilvánvalóvá és így mások számára hozzáférhetővé 
teszi azt, amiről beszél. Ez a λόγος-nak mint άπόφανσις-nak a 
struktúrája. Nem minden „beszéd” sajátja a nyilvánvalóvá tételnek 
ez a módusza, a felmutató láttatás értelmében. Például a kérés (ευχή) 
szintén nyilvánvalóvá tesz, de más módon.

Konkrét lefolyásában a beszéd (láttatás) a beszélésnek, a szavakban 
való hangnyelvi közlésnek a jellegével bír. Αλογος: φωνή mégpedig 
φωνή μετά φαντασίας -  hangnyelvi közlés, melyben mindig látha
tóvá lesz valami.

A λόγος pedig csak azért rendelkezhet a σύνθεσις struktúrafor
májával, mert funkciója mint απόφανσις-é valaminek a felmutató 
láttatásában rejlik. A szintézis itt nem képzetek összekötését és össze
kapcsolását, nem a pszichikai jelenségek kezelését jelenti, mely ösz- 
szekapcsolásokkal aztán mindig az a „probléma”, hogy mint belsők 
hogyan egyeznek meg a fizikaival odakint. A συν itt teljességgel 
apofantikus jelentésű, és annyit tesz: valamit valamivel való egyiittjé
ben mint valamit láttatni.

Továbbá, mivel a λόγος láttatás, ezért lehet igaz vagy hamis. S 
ugyanígy minden azon múlik, hogy távol tartjuk-e magunkat a 
„megegyezés”-ként értelmezett, konstruált igazságfogalomtól. Ez az 
eszme semmi esetre sem elsődleges az αλήθεια fogalmában. A 
λόγος „igazléte” mint αληθεύει v azt jelenti: a létezőt, amelyről szó 
van, a λέγει v-ben mint άποφαίνεσθαι-ban rejtettségéből kiemelni 
és mint nem-rejtettet (αληθές) láttatni, felfedni. Hasonlóképpen a 
„hamislét”, ψεύδεσθαι annyit tesz, mint megtévesztés az elfedés 
értelmében: valamit valami elé állítani (a láttatás módján), és ezzel 
olyanként feltüntetni, ami ő nem.

1 Vö. Herméneutika, 1-6. fejezet. Továbbá Metafizika Z  4 és Nikotnakhoszi etika Z.
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Minthogy azonban az „igazságnak” ez az értelme, a λόγος pedig 
a láttatás meghatározott módusza, éppen ezért nem szabad a λόγος-t 
az igazság elsődleges „helyének” nevezni. Ha az igazságot -  amint ma 
széltében-hosszában szokásossá vált — úgy határozzuk meg, mint ami 
„tulajdonképpen” az ítéletet illeti meg, és ráadásul ezzel a tézissel 
Arisztotelészre hivatkozunk, akkor ez a hivatkozás jogosulatlan, és 
mindenekelőtt félreérti a görög igazságfogalmat. Görög értelemben, 
mégpedig a nevezett λόγος-nál eredendőbben az „igaz” nem más, 
mint αϊσθησις, valaminek a puszta érzéki felfogása. Amennyiben 
egy αϊσϋησις, például a színlátás mindig saját ϊδ ια -ját, az eredendő
en mindig csak rajta keresztül és az ő számára hozzáférhető létezőt 
veszi célba, annyiban a felfogás mindig igaz. Ez azt jelenti: a látás 
mindig színeket, a hallás mindig hangokat fed fel. A legtisztább és 
legeredetibb értelemben „igaz” -  azaz csak felfedő úgy, hogy soha
sem fedhet el; a tiszta νοεΐν, a létező mint olyan legegyszerűbb 
létmeghatározottságainak pusztán odatekintő felfogása. Ez a νοεΐν 
sohasem fedhet el, sohasem lehet hamis; lehet esetleg nem-felfogás, 
άγνοεΐν, elégtelen az egyszerű, alkalmas megközelítéshez.

Aminek a végrehajtási formája már nem a tiszta láttatás, hanem a 
felmutatásban mindig valami másra utal vissza, és így mindigvalamit 
mint valamit láttat, az ezzel a szintézis-struktúrával együtt az elfedés 
lehetőségét is magára veszi. Az „ítéletigazság” azonban csak ennek az 
elfedésnek az ellentettje -  vagyis az igazság többszörösen megalapozott 
fenoménje. A realizmus és az idealizmus egyaránt alapjaiban érti félre 
a görög igazságfogalmat, holott csak ebből érthetjük meg, hogyan 
lehetséges egyáltalán az „ideatan” mint filozófiai megismerés.

És mert a λόγος funkciója valaminek a puszta láttatásában, a 
létezőnek afelfogni-hagyásíbzn [Vernehmen-lassen] rejlik, ezért jelent
het észt [Vernunft], És mert másrészt a λόγος nemcsak a λέγειν 
jelentésben használatos, hanem egyszersmind a λεγόμενον-t, a fel- 
mutatottat mint olyant is jelenti, és mert ez nem más, mint a 
ύποκείμενον, amely minden megnevezésnek és megbeszélésnek 
mint eleve kéznéllevő szolgál alapul, a λόγος mint λεγόμενον ala
pot, rációt [ratio] is jelent. És mert végül a λόγος mint λεγόμενον 
a valamiként megnevezettet is jelentheti, azt, ami valamihez való 
vonatkozásában, „vonatkoztatottságában” lesz látható -  a λόγος vo
natkozást és viszonyt jelent.
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Az „apofantikus beszéd”-nek ez az interpretációja elégséges lehet 
a λόγος elsődleges funkciójának megvilágításához.

C) A fenomenológia előzetes fogalma

A „fenomén” és a „logosz” interpretációjában kiemeltek konkrét 
megjelenítésekor szembeszökő a belső vonatkozás kettejük között. 
A fenomenológia kifejezést görögül így lehet megfogalmazni: 
λέγειν τά φαινόμενα; a λε'γειν azonban άποφαίνεσϋαι-t jelent. 
A fenomenológia tehát annyit tesz: άποφαίνεσϋαι τά φαινόμενα 
— önmagából láttatni azt, ami önmagát megmutatja, úgy, amint saját 
magából megmutatkozik. Ez a formális értelme annak a kutatásnak, 
amely fenomenológiának nevezi magát. így azonban épp a fentebb 
megfogalmazott maxima ju t kifejezésre: „magukhoz a dolgokhoz!”

Ezért a fenomenológia megnevezés értelme különbözik az olyan 
megjelölésektől, mint teológia és hasonlók. Ezek az illető tudomány 
tárgyát nevezik meg, annak mindenkori tartalma szerint. A „fenome
nológia” kifejezés sem kutatása tárgyát nem nevezi meg, sem annak 
tartalmát nem jellemzi. A szó csak arról tájékoztat, miként történik a 
felmutatása és kezelése annak, amit ebben a tudományban tárgyalni 
kell. A fenomének-”nek” a tudománya e tudomány tárgyainak olyan 
megragadását jelenti, hogy mindazt, amit benne tárgyalunk, közvet
lenül kell felmutatni és igazolni. Ugyanez az értelme a „leíró feno
menológia” kifejezésnek is, mely alapjában véve tautologikus. A 
leírás itt nem valamiféle eljárást jelent, mint amilyen mondjuk a 
botanikai morfológiáé -  a megnevezésnek ismét tiltó értelme van: 
őrizkedés minden nem-igazoló meghatározástól. Maga a leírás jelle
ge, a λόγος specifikus értelme legelőször annak a „dologságából” 
rögzíthető, amit „le kell írnunk”, vagyis amit a fenomének utunkba 
kerülésekor tudományos meghatározottságra kell hoznunk. A for
mális és vulgáris fenoménfogalom jelentése formálisan feljogosít rá, 
hogy fenomenológiának nevezzük a létezőnek minden felmutatását, 
amely a létezőt úgy mutatja fel, ahogy az önmagában megmutat
kozik.

Mire kell tehát tekintettel lennünk, hogy a formális fenoménfo- 
galmat -  formális jellegét megszüntetve -  fenomenológiaivá alakít
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suk, miben különbözik a fenomenológiai fenoménfogalom a vulgá
ristól? Mi az, amit a fenomenológiának „láttatnia” kell? Mi az, amit 
kitüntetett értelemben kell „fenoménnek” neveznünk? Mi az, ami 
lényege szerint egy kifejezett felmutatás szükségszerű témája? Nyilván 
olyasmi, ami mindenekelőtt és többnyire nem mutatkozik meg, és -  
ellentétben azzal, ami mindenekelőtt és többnyire megmutatkozik -  
el van rejtve, egyúttal azonban olyasvalami, ami lényegszerűen hozzá
tartozik ahhoz, ami mindenekelőtt és többnyire megmutatkozik, 
mégpedig úgy, hogy ez utóbbinak az értelmét és alapját alkotja.

De ami kiváltképpen rejtve marad vagy ismét visszazuhan az elfe- 
dettségbe, vagy csak „torzítva” mutatja magát, az nem ez vagy az a létező, 
hanem -  ahogyan a fentebbi elmélkedések megmutatták -  a létező 
léte. Ez olyannyira elfedett lehet, hogy feledésbe merül, s a rá és az 
értelmére vonatkozó kérdés elmarad. Ami tehát kitüntetett értelem
ben tulajdon tartalma szerint akar fenoménné válni, azt a fenome
nológia tárgyként „ragadta meg” tematikusán.

A fenomenológia megközelítésmódja és igazoló meghatározás
módja annak, aminek az ontológia témájává kell lennie. Ontológia csak 

fenomenológiaként lehetséges. A fenomén fenomenológiai fogalma a 
megmutatkozón a létező létét, értelmét, módosulásait és derivátu- 
mait érti. A megmutatkozás pedig nem tetszőleges, és főleg nem 
olyasmi, mint a megjelenés. A létező léte a legkevésbé lehet olyasmi, 
ami „mögött” még áll valami, „ami nem jelenik meg”.

A fenomenológia fenoménjei „mögött” lényegszerűen nem áll 
semmi más, viszont az, aminek fenoménnek kell lennie, nagyon is 
rejtve lehet. És éppen azért van szükség fenomenológiára, mert a 
fenomének mindenekelőtt és többnyire nincsenek adva. Az elfedett- 
ség a „fenomén” fogalmának az ellenpárja.

A fenomének különféleképpen lehetnek elfedettek. Először is a 
fenomén elfedett lehet abban az értelemben, hogy még egyáltalán 
nincs felfedve. Fennállásáról nincsen sem tudásunk, sem pedig nem
tudásunk. A fenomén lehet továbbá betemetett. Ez azt jelenti, hogy 
korábban egyszer már felfedték, de ismét az elfedettségbe veszett. Ez 
végbemehet totálisan, vagy pedig -  rendszerint -  úgy, hogy a koráb
ban felfedett még látható -  ha pusztán látszatként is. Ám ahány 
látszat, annyi „lét”. Ez az elfedettség mint „torzulás” a leggyakoribb 
és legveszélyesebb, mert a megtévesztés és félrevezetés lehetősége itt
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különösen makacs. A rendelkezésünkre álló, ám a maguk tősgyöke
rességében elleplezett lét-struktúrák és fogalmaikegy „rendszerben” 
talán jogosultak. Egy rendszerben való konstruktív összekapcsolódá
suk alapján olyasvalaminek tűnnek fel, ami további igazolást nem 
igényel, „világos”, és ezért egy továbbhaladó dedukció kiindulásául 
szolgálhat.

Magának az elfedésnek, akár az elrejtettség, akár a betemetettség, 
akár a torzulás értelmében fogjuk fel, szintén két lehetősége van. Az 
elfedés lehet véletlenszerű és lehet szükségszerű, vagyis olyan, amely 
a felfedettnek a fennállásmódján alapul. Minden eredendó'en meg
alkotott fenomenológiai fogalom és tétel mint közölt kijelentés az 
elfajulás lehetőségében találja magát. Értelmileg kiüresedve adják 
tovább, elveszti tősgyökerességét, és szabadon lebegő tézissé válik. 
Az eredendően „megragadható” megkövülésének és megragadhatat- 
lanságának a lehetősége magának a fenomenológiának a konkrét 
munkájában rejlik. S e kutatás nehézsége éppen abban áll, hogy ön
magával szemben pozitív értelemben kritikusnak kell lennie.

S mindenekelőtt el kell nyernünk a fenomenológia tárgyaitól a lét és 
a lét-struktúrák előfordulásmódját a fenomén móduszában. Ezért az 
analízis kiindulása és a fenomének megközelítése, valamint az uralkodó 
elfedések áttörése külön módszertani biztosítást igényel. Az a gondo
lat, hogy a fenoméneket „originálisán” és „intuitív módon” kell 
megragadnunk és explikálnunk, éppen hogy ellentétes a véletlensze
rű, „közvetlen” és gondolkodás nélküli „szemlélés” naivitásával.

A fenomenológia körülhatárolt előzetes fogalma alapján most már 
a „fenomenális” és ,fenomenológiai" terminusok jelentése is rögzíthető. 
„Fenomenálisnak” nevezzük azt, ami a fenomén előfordulásmód
jában van adva és fejthető ki; ezért beszélünk fenomenális struktú
rákról. „Fenomenológiainak” hívjuk mindazt, ami a felmutatás és 
kifejtés módjához tartozik, s ami a jelen kutatásban megkövetelt 
fogalmiságot alkotja.

Fenomenológiai értelemben fenomén csak az lehet, ami a létet 
alkotja, a lét pedig mindig a létező léte, s ezért a lét hozzáférhetővé 
tételének szándékához előbb a létező helyes bemutatása szükséges. 
A létezőnek is az eredendően hozzátartozó megközelítésmódban kell 
megmutatkoznia. S így fenomenológiailag relevánssá válik a feno
mén vulgáris fogalma. Ennek az analitikának a célja már eleve kijelöli
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azt az előzetes feladatot, hogy „fenomenológiailag” biztosítsuk a 
példaszerű létezőt mint kiindulópontot a tulajdonképpeni analitika 
számára.

Tárgyilag tekintve a fenomenológia a létező létének tudománya -  
ontológia. Az ontológia feladatának fenti megvilágításából egy fun- 
damentálontológia szükségessége fakadt, melynek témája az ontoló- 
giailag-ontikusan kitüntetett létező, a jelenvalóiét, mégpedig úgy, 
hogy ez az ontológia a kardinális problémát, az általában vett lét ér
telmének kérdését veszi célba. Magából a vizsgálatból következik, 
hogy a fenomenológiai deskripció módszertani értelme az értelmezés. 
Ajelenvalólét fenomenológiájának a λόγος-a a έρμηνεύειν jellegé
vel bír, melyen keresztül a jelenvalóléthez magához hozzátartozó 
létmegértés számára megnyilatkozik a lét tulajdonképpeni értelme, 
tulajdon létének alapstruktúráival egyetemben. Ajelenvalólét feno
menológiája hermeneutika a szó eredeti értelmében: e szerint a her
meneutika az értelmezés. Minthogy azonban a nem jelenvalólét-sze- 
rű létezők bármiféle további ontológiai kutatásához csak akkor nyílik 
horizont, ha feltárjuk az általában vett jelenvalóiét létének és alap- 
struktúráinak az értelmét, ez a hermeneutika egyszersmind abban az 
értelemben is „hermeneutika” lesz, hogy kidolgozza valamennyi on
tológiai vizsgálódás lehetőségének feltételeit. S végül minthogy a 
jelenvalólétnek mint az egzisztencia lehetőségében létezőnek onto
lógiai elsőbbsége van minden létezővel szemben, ezért a hermeneu
tika mint ajelenvalólét létének értelmezése egy specifikus harmadik, 
filozófiailag elsődleges értelmet is kap: az egzisztencia egzisztencia- 
litásának analitikájáét. Ebben a hermeneutikában ekkor -  amennyi
ben ajelenvalólét történetiségét mint a história lehetőségének onti- 
kus feltételét dolgozza ki ontologikusan -  benne gyökerezik az, ami 
csak származékosán nevezhető „hermeneutikának”: a történeti [his
torisch] szellemtudományok módszertana.

A lét mint a filozófia alaptémája nem egy létező neme, s mégis 
minden létezőre vonatkozik. „Egyetemességét” magasabban kell ke
resnünk. A lét és a lét-struktúra túl van minden létezőn és egy létező 
minden lehetséges létező meghatározottságán. A  lét a teljességgel trans
cendens. Ajelenvalólét létének transzcendenciája kitüntetett transz
cendencia, amennyiben a legradikálisabb individuáció lehetősége és 
szükségszerűsége rejlik benne. A létnek mint a transcendensnek
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minden feltárása transzcendentális megismerés. A fenomenológiai igazság 
(a létfeltárultsága) veritas transcendentalis.

Az ontológia és a fenomenológia nem két különböző diszciplína 
a többi filozófiai diszciplína mellett. Mindkét elnevezés magát a fi
lozófiát jellemzi tárgya és tárgyalásmódja tekintetében. A filozófia 
egyetemes fenomenológiai ontológia, mely a jelenvalóiét herme- 
neutikájából indul ki, ennek számára mint az egzisztencia analitikája 
számára minden filozófiai kérdezés ott végződik, ahonnan ered, s 
ahová visszatér.

A következő vizsgálódások csak azokon az alapokon váltak lehet
ségessé, amelyeket E. Husserl fektetett le, akinek Logikai vizsgálódásai
val megtörtént a fenomenológiai áttörés. A fenomenológia előzetes 
fogalmának megvilágítása megmutatja, hogy lényege nem abban rej
lik, hogy mint filozófiai „irányzat” valóságos legyen. A valóságnál ma
gasabban helyezkedik el a lehetó'ség. A fenomenológia megértése csakis 
a fenomenológiának mint lehetőségnek a megragadásán múlik.1

Tekintettel az alábbi elemzések kifejezésmódjának esetlenségére 
és „csiszolatlanságára”, szabad legyen a következő megjegyzést ten
nünk: más dolog a létezőfői elbeszélve beszámolni, és megint más a 
létezőt /étében megragadni. Ez utóbbi feladathoz többnyire nemcsak 
a szavak hiányoznak, hanem mindenekelőtt maga a „nyelvtan”. Ha 
szabad utalnunk régebbi és páratlanul magas színvonalú létanalitikai 
kutatásokra, akkor vessük össze Platón Parmenidészének ontológiai 
szakaszait vagy Arisztotelész Metafizikája hetedik könyvének negyedik 
fejezetét Thuküdidész egyik elbeszélő szakaszával, s látni fogjuk a 
rendkívülit azokban a megfogalmazásokban, amelyeket filozófusaik 
a görögöktől elvártak. És ahol az erők lényegesen csekélyebbek, s 
ezenkívül a feltárandó létterület ontológiailag sokkal több nehézséget 
rejt magában, mint a görögök számára adott terület, ott a fogalom- 
használat körülményessége és a kifejezés merevsége csak növekszik.

1 I la a következő vizsgálódás néhány lépessel tovább megy „maguknak a dolgoknak” 
a feltárásában, akkor ezt a szerző elsősorban E. Husserlnck. köszönheti, aki őt freiburgi 
tanulóévei alatt beható személyes irányítással és még publikálatlan vizsgálódások 
nagyvonalú átengedésével a fenomenológiai kutatás legkülönfélébb területein tette 
járatossá.
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8. §. A z értekezés felosztása

A lét értelmére vonatkozó kérdés a legegyetemesebb és legüresebb; 
egyúttal azonban benne rejlik a lehetőség, hogy a legélesebben össz
pontosuljon a mindenkori jelenvalólétre. Ahhoz, hogy megkapjuk a 
„lét” alapfogalmát és felvázoljuk az általa megkövetelt ontológiai 
fogalmiságot és szükségszerű változatait, konkrét vezérfonalra van 
szükség. A lét fogalmának egyetemessége nem ellenkezik a vizsgálat 
„specialitásával” -  vagyis azzal, hogy egy meghatározott létező, a 
jelenvalóiét speciális interpretációjának útján nyomulunk a lét felé, 
s ennek során a lét megértésének és lehetséges értelmezésének hori
zontjára kell szert tennünk. Ez a létező azonban önmagában „törté
neti”, úgyhogy legsajátabb ontológiai átvilágításának szükségszerűen 
„historikus” interpretációvá kell válnia.

A létkérdés kidolgozása így két feladatra ágazik szét, s ennek 
megfelelően az értekezés két részre tagolódik:

Első rész: Ajelenvalólét időbeliségre vonatkoztatott interpretációja 
és az időnek mint a létkérdés transzcendentális horizontjának expli- 
kációja.

Második rész: Az ontológiatörténet fenomenológiai destrukció
jának alapvonalai a temporalitás problematikájának vezérfonalát kö
vetve.

Az első rész három szakaszra oszlik:
1. Ajelenvalólét előkészítő fundamentálanalízise.
2. Jelenvalóiét és időbeliség.
3. Idő és lét.
A második rész is hármas felosztású:
1. Kantnak a sematizmusról és az időről szóló tana mint a tempo

ralitás problematikájának előfoka.
2. Adescartes-i „cogito sum” ontológiai fundamentuma és a közép

kori ontológia befogadása a „res cogitans” problematikájába.
3. Arisztotelész értekezése az időről mint az antik ontológia feno

menális bázisának és határainak kijelölése.

57


