
E L S Ő  R É S Z

AJELENVALÓLÉT IDŐBELISÉGRE 
IRÁNYULÓ INTERPRETÁCIÓJA 

ÉS AZ IDŐNEK MINT A LÉTKÉRDÉS 
TRANSZCENDENTÁLIS 

HORIZONTJÁNAK EXPLIKÁCIÓJA

ELSŐ SZAKASZ

A JELEN V ALÓ LÉT ELŐ K ÉSZÍTŐ  
FU N D A M EN TÁ LA N A LÍZISE

A lét értelmére irányuló kérdésben az elsődlegesen kikérdezett a 
jelenvalóiét jellegével bíró létező. Sajátszerűségének megfelelően a 
jelenvalóiét előkészítő egzisztenciális analitikája maga is alapvonala
inak előzetes expozícióját igényli, és elhatárolást a látszólag vele 
egyirányú kutatásoktól (1. fejezet). Szem előtt tartva a kutatás rögzí
tett kiindulópontját, a jelenvalólétben egy fundamentál-struktúrát 
kell kibontanunk, a világban-benne-létet (2. fejezet). A jelenvalóiét 
értelmezésének az „a priori”-ja nem valami meglévő elemekből 
összetákolt meghatározottság, hanem eredendő és állandóan egész 
struktúra. Ennek ellenére különböző nézőpontokból vehetjük szem
ügyre az őt konstituáló mozzanatokat. E struktúra eleve meglévő 
egészének állandó tekintetben-tartása mellett kell ezeket a mozzana
tokat fenomenálisan kiemelni. így válnak az analízis tárgyaivá: a világ 
a maga világiságában (3. fejezet), a világban-benne-lét mint együttlét 
és az Önmaga léte (4. fejezet), a benne-lét mint olyan (5. fejezet). E 
fundamentálstruktúra analízisének talaján lehetővé válik a jelenvaló
iét létének előzetes felmutatása. E lét egzisztenciális értelme a gond 
(6. fejezet).
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9. §

ELSŐ FEJEZET

A JELENVALÓLÉT ELŐKÉSZÍTŐ ANALÍZISÉNEK 
EXPOZÍCIÓJA

9. §. A  jelenvalóiét analitikájának témája

A létező, amelynek elemzése most feladatunk, minden esetben mi 
magunk vagyunk. E létező léte mindenkor az enyém. E létező létében 
viszonyul önnön létéhez. Mint e lét létezője ki van szolgáltatva tu
lajdon létének. A lét az, ami e létező számára mindenkor a tét. A je- 
lenvalólétnek ebből a jellemzéséből két dolog adódik:

1. E létező „lényege” abban rejlik, hogy létezik* [Zu-sein]. E lé
tező mibenlétét (essentia) -  amennyiben egyáltalán szó lehet ilyenről 
-  létéből (existentía) kell megragadnunk. Ezért az ontológiai feladat 
éppen az, hogy megmutassuk: amikor e létező léte számára az eg
zisztencia [Existenz] megjelölést választjuk, e megnevezés jelentése 
nem azonos és nem is lehet azonos az existentía hagyományos 
terminusának ontológiai jelentésével; az existentía a hagyományok 
szerint ontológiailag kéznéllétet [Vorhandensein] jelent, olyan létmó
dot, amely a jelenvalóiét jellegével bíró létezőt lényegileg nem illeti 
meg. A zavart úgy kerülhetjük el, hogy az existentía megnevezés 
helyett mindig a kéznéllevó'ség [Vorhandenheit] interpretáló kifejezést 
használjuk, és az egzisztenciát mint létmeghatározást egyedül a je
lenvalóiét számára tartjuk fenn.

A  jelenvalóiét „lényege” egzisztenciájában rejlik. Ezért e létező kimutat
ható jellegzetességei nem egy ilyennek és ilyennek „látszó” kéz- 
néllevő létező kéznéllevő „tulajdonságai”, hanem a számára minden
kor lehetséges módjai a létnek, és semmi más. E létező minden 
ígyléte [Sóséin] elsődleges lét. Ezért a „jelenvalóiét” megnevezés, 
amellyel e létezőtjelöljük, nem a mibenlétet fejezi ki -  mint az asztal, 
a ház vagy a fa -, hanem a létet.

2. A lét, amely e létező létében a tét, mindenkor az enyém. Ezért 
a jelenvalóiét sohasem ragadható meg ontológiailag a létező mint 
kéznéllevő nemének [Gattung] eseteként és példányaként. Ez utóbbi 
létező számára „közömbös” a maga léte, pontosabban ügy „van”, 
hogy számára a léte sem közömbös, sem pedig nem-közömbös nem 
lehet. Ajelenvalólétet e létező mindenkori enyémvalósága Jemeinigkeit]
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9-S

folytán úgy kell megnevezni, hogy közben a személyes névmást is 
használjuk: „én vagyok”, „te vagy”.

A jelenvalóiét pedig mindenkor a lét ilyen vagy olyan módján az 
enyém. Hogy éppen milyen módon, az valamiképpen mindig már 
eleve el van döntve. A létező, amelynek számára létében e létre megy 
ki a játék, létéhez mint legsajátabb lehetőségéhez viszonyul. Ajelen- 
valólét mindenkor a maga lehetőségeként van, nem csupán tulajdon- 
ságszerűen „rendelkezik vele”, mint valami kéznéllevővel. És mivel 
a jelenvalóiét lényege szerint mindenkor a maga lehetősége, ez a 
létező létében képes önmagát „megválasztani”, elnyerni, elveszíteni, 
illetve sohasem vagy csak „látszólag” elnyerni. Csak annyiban lehet
séges, hogy már elveszítette és még nem nyerte el magát, amennyi
ben a jelenvalóiét lényege szerint lehetséges mint tulajdonképpeni 
[eigentliches], azaz elsajátíthatja [zueigen] önmagát. A tulajdonképpeni- 
ség és nem-tulajdonképpeniség létmódjai — e kifejezéseket szigorú érte
lemben terminusokként használjuk -  azon alapulnak, hogy ajelen- 
valólétet általában a mindenkori enyémvalóság határozza meg. A 
jelenvalóiét nem-tulajdonképpenisége azonban nem jelent valami 
„csekélyebb” létet vagy „alacsonyabb” létfokot. A nem-tulajdonkép
peniség éppen ellenkezőleg, teljes konkrétságában határozhatja meg 
a jelenvalólétet a maga ügyködésében, ösztönzöttségében, érdekelt
ségében és élvezőképességében.

A jelenvalóiét mindkét itt vázolt jellegzetessége — egyfelől az 
„existentia” elsőbbsége az essentiával szemben, másfelől a minden
kori enyémvalóság -  már arra utal, hogy e létezőnek az analitikája egy 
sajátságos fenomenális területtel találja magát szemben. E létező 
létmódja nem a világon belüli puszta kéznéllét, és soha nem is lehet 
az. Ezért tematikusán sem a kéznéllevő fellelésének módján kell 
elővezetni. Helyes ábrázolása annyira nem magától értetődő, hogy 
ábrázolásmódjának meghatározása maga is a létező ontológiai anali
tikájának lényeges részét alkotja. Hogy e létező létét egyáltalában 
megértjük-e, az azon áll vagy bukik, hogy biztos kézzel hajtjuk-e 
végre helyes ábrázolását. Legyen az analízis mégoly előzetes is, eleve 
megköveteli a helyes kiindulás biztosítását.

A jelenvalóiét mint létező mindenkor abból a lehetőségből hatá
rozza meg magát, mely ő maga, s ez egyben azt jelenti, hogy létében 
valahogyan megérti magát. Ez a jelenvalóiét egzisztenciaszerkezeté-
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nek formális értelme. Ezért e létező ontológiai interpretációját oly 
módon kell végeznünk, hogy létének problematikáját egzisztenciá
jának egzisztencialitásából fejtjük ki. Ez azonban mégsem jelentheti 
azt, hogy a jelenvalólétet az egzisztenciának valamely lehetséges 
konkrét eszméjéből konstruáljuk meg. A jelenvalólétet az analízis 
kezdetén éppen hogy nem egy meghatározott egzisztálás differenci
áltságában kell interpretálnunk, hanem úgy kell felfednünk, ahogy 
az indifferensen mindenekelőtt és többnyire van. A jelenvalóiét 
mindennapiságának ez az indifferenciája nem semmi, hanem e létező 
pozitív fenomenális jellegzetessége. Minden egzisztálás ebből a lét
módból kilépve és ebbe visszatérve olyan, amilyen. Ajelenvalólétnek 
ezt a mindennapi indifferenciáját nevezzük átlagosságnak.

S mivel e létező ontikus mindenekelőttje az átlagos mindennapi- 
ság, a jelenvalóiét explikációjában ezt mindig átugrottak és átugorjak. 
Ami ontikusan a legközelebbi és ismeretes, az ontológiailag a legtá
volabbi, a fel-nem-ismert, s a maga ontológiai jelentésében állandóan 
mellőzött. Ha az augustinusi kérdésre: Quid autem propinquius 
meipso mihi?, azt kell válaszolni: ego certe laboro hic et laboro in 
meipso: factus sum mihi terra difficultatis et sudoris nimii,1 akkor ez 
nemcsak a jelenvalóiét ontikus és preontológiai áttekinthetetlensé
gére érvényes, hanem még fokozottabb mértékben arra az ontológiai 
feladatra, hogy e létezőt fenomenálisan legközelebbi létmódjában ne 
csak el ne vétsük, hanem pozitív jellemzéssel hozzáférhetővé is 
tegyük.

Ajelenvalólét átlagos mindennapiságát nem szabad azonban pusz
ta „aspektusnak” tekinteni. Benne is, sőt magában a nem-tulajdon- 
képpeniség móduszában is a priori benne rejlik az egzisztencialitás 
struktúrája. Bizonyos módon benne is ajelenvalólét saját létére megy 
ki a játék, melyhez ő itt az átlagos mindennapiság móduszában 
viszonyul, akkor is, ha ez esetleg éppen az attól való menekülés és 
annak elfelejtése móduszában történik.

1 Confessiones, lib. 10. cap. 16. -  Augustinus: Vallomások. Budapest, 1982, Gondolat, 
300., 299. o. „Magamnál azonban mi van közelebb hozzám?”... „Vcrgó'dök Uram, 
bizony gyötrődök most magamban. Akadályok földje lettem magamnak is, és bőséges 
veríték kemény talaja.”
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Am ajelenvalólétneka maga átlagos mindennapiságában történő 
explikációja nem valamiféle pusztán átlagos struktúrákat eredmé
nyez, egy elmosódó meghatározatlanság értelmében. Ami ontiku- 
san az átlagosság módján van, az ontológiailag nagyon is jól meg
ragadható pregnáns struktúrákban, s ezek a jelenvalóiét tulajdonkép
peni létének ontológiai meghatározásaitól strukturálisan nem külön
böznek.

A jelenvalóiét analitikájából származó valamennyi explikátumra a 
jelenvalóiét egzisztenciastruktúráját tekintetbe véve teszünk szert. 
Mivel az egzisztencialitás határozza meg őket, a jelenvalóiét létjel
lemzőit egzisztenciáléknak nevezzük. Ezeket élesen meg kell külön
böztetni a nem-jelenvalólét-szerűen létezőnek a létmeghatározásai
tól, melyeket kategóriáknak nevezünk. A kifejezést elsődleges ontoló
giaijelentésében fogadjuk el és rögzítjük. Az antik ontológia létértel
mezése számára a világban utunkba kerülő létező szolgáltatja a pél
daszerű alapot. Ennek megközelítésmódja a νοεΐν, illetve a λόγος. 
Bennük fordul elő a létező. De a létező létének egy kitüntetett 
λέγειν-ben (láttatni) kell megragadhatóvá válnia, oly módon, hogy 
ezt a létet eleve akként értsük meg, ami, ahogyan már minden léte
zőben ott van. A lét mindenkori már előzetes megnevezése a létező
ről való beszédben (λόγος) a κατηγορεΐσϋαι. Ez elsősorban ennyit 
jelent: nyilvánosan megvádolni, valakinek valamit mindenki előtt a 
fejére olvasni. A terminus ontológiailag alkalmazva ezt jelenti: a 
létezőnek mintegy a fejére olvassuk, hogy eleve mi is ő mint létező, 
azaz létében mindenki számára láthatóvá tesszük. Az ilyen látás
ban látottat és láthatót nevezik κ α τη γο ρ ια ι-nak. Ezek átfogják a 
λόγος-ban különböző módon megnevezhető és megtárgyalható 
létezők a priori meghatározottságait. Az egzisztenciálék és a kate
góriák a létjellemzők két alaplehetőségét alkotják. A nekik megfe
lelő létező az elsődleges kikérdezés különböző módozatait köve
teli meg: a létező egy Ki (egzisztencia) vagy egy Mi (kéznéllevőség a 
legtágabb értelemben). A létjellemzők két móduszának összefüggé
séről csak azután beszélhetünk, ha a létkérdés horizontját már tisz
táztuk.

A bevezetőben már utaltunk arra, hogy a jelenvalóiét egzisztenci
ális analitikáj ához egy másik feladat is társul, melynek sürgőssége alig 
csekélyebb, mint a létkérdésé magáé: annak az a priorinak a hozzá-
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férhetővé tétele, melynek láthatónak kell lennie ahhoz, hogy a „mi 
az ember” kérdését filozófiaikig tárgyalhassuk. A jelenvalóiét egzisz
tenciális analitikája előbbi minden pszichológiánál, antropológiánál és 
főként minden biológiánál. Ajelenvalólét analitikájának témáját még 
egyértelműbben tudjuk körülhatárolni akkor, ha elhatároljuk vizs
gálatának ezektől az említett lehetséges formáitól. Ezzel egyúttal 
szükségességét is még nyomatékosabban bizonyítjuk.

10. §. Ajelenvalólét analitikájának elhatárolása az antropológiától, 
a pszichológiától és a biológiától

A vizsgálódás témájának első pozitív felvázolása után továbbra is 
fontos marad annak elhárító jellege, habár az arról való töprengés, 
aminek nem kell megtörténnie, könnyen meddővé válhat. Meg kell 
mutatnunk, hogy a jelenvalólétet célzó eddigi kérdésföltevések és 
vizsgálódások minden tartalmi termékenységük ellenére is elvétik 
a tulajdonképpeni filozófiai problémát; hogy ameddig makacsul 
ragaszkodnak ehhez a tévedéshez, addig nem is képesek teljesíteni 
azt, amire alapjában véve törekszenek. Az egzisztenciális analiti
kának az antropológiától, a pszichológiától és a biológiától való 
elhatárolása csak az alapvető ontológiai kérdésre vonatkozik. „Tudo- 
mányelméletileg” e diszciplínák már csak azért is szükségképpen 
elégtelenek, mert tudománystruktúrájuk -  s nem az előmozdításu
kon munkálkodók „tudományossága” -  ma keresztül-kasul kérdéses, 
és az ontológiai problematikából eredő új kezdeményezéseket köve
tel meg.

Történeti szempontból az egzisztenciális analitika célját a követ
kezőképpen világíthatjuk meg: Descartes, akinek a cogito sum mint az 
újkori filozófiai kérdezés kiindulási alapja felfedezését tulajdonítják, 
az ego cogitaré-ját vizsgálta -  bizonyos határok között. Asum-ot ezzel 
szemben egyáltalán nem tárgyalta, habár az éppoly eredendően téte
leződik, mint a cogito. Az analitika a sum létére vonatkozó ontológiai 
kérdést veti fel. Csak a sum meghatározása esetén lesz a cogitationes 
létmódja megragadható.

Az analitika céljának ez a történeti exemplifikálása azonban félre
vezető. Az analitika egyik első feladata annak kimutatása lesz, hogy
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egy közvetlenül adott énnek és szubjektumnak a tételezése a jelen
valóiét fenomenális állagát alapjaiban véti el. A „szubjektumról” 
alkotott valamennyi eszme -  hacsak egy előzetes ontológiai alapmeg
határozás segítségével meg nem tisztítjuk -  ontológiailag a subjectum 
(υποκείμενον) tételezését is jelenti, bármilyen élénken védekezzék 
is az ember ontikusan a „lélekszubsztancia” vagy „a tudat eldologia
sodása” ellen. Maga a dologiság először ontológiai eredetének igazo
lását követeli meg, hogy azután megkérdezhessük, mit is értünk 
pozitívan a szubjektum, a lélek, a tudat, a szellem, a személy nem-el- 
dologiasodott létén. Ezek a szavak minden meghatározott, „kiala
kítható” fenoménterületet megneveznek, alkalmazásukat azonban 
mindig meglepő igénytelenség kíséri: nem érzik szükségét, hogy 
kérdést tegyenek fel az így megjelölt létező létére vonatkozóan. Ezért 
nem puszta terminológiai önkény, ha annak a létezőnek a megjelö
lésénél, amely mi magunk vagyunk, ezeket a szavakat éppúgy elke
rüljük, mint az „élet” és az „ember” kifejezéseket.

Másrészt azonban minden komoly tudományos „életfilozófia” 
helyesen értett törekvésében -  maga az életfilozófia szó éppoly so
katmondó, mint a növények botanikája-kimondatlanul benne rejlik 
a jelenvalóiét létének megértésére irányuló törekvés. Feltűnő, s eb
ben áll e filozófia alapvető fogyatékossága, hogy maga az „élet” nem 
mint létmód lesz benne ontológiai problémává.

W. Dilthey kutatásait az mozgatja, hogy újra és újra rákérdez az 
„életre”. Az „élet” „élményeit” igyekszik strukturális és fejlődési 
összefüggéseik szerint megérteni magának az életnek az egészéből. 
„Szellemtudományi pszichológiájában” filozófiailag nem az a rele
váns, hogy már nem akar pszichikai elemekre és atomokra orientá
lódni, s nem akarja a lelki életet darabokból összerakni, sőt egyenesen 
az „élet egészét” és az „alakokat” veszi célba, hanem az benne a lé
nyeges, hogy mindezek mellett és mindezek előtt már úton volt az 
„életre” vonatkozó kérdés felé. Persze itt mutatkoznak meg legerő
teljesebben problematikájának és annak a fogalmiságnak a korlátái is, 
melyben e problematikának meg kellett fogalmazódnia. Ebben a 
korlátozottságban osztozik Dilthey-jel és Bergsonnal a „perszonaliz- 
mus” valamennyi általuk meghatározott iránya és a filozófiai antro
pológiára irányuló valamennyi törekvés. Még a személyiség sokkal 
radikálisabb és átláthatóbb fenomenológiai interpretációja sem ju t el
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a jelenvalóiét létére vonatkozó kérdés dimenziójába. A kérdezés, 
a kidolgozás és a világnézeti orientáció minden különbsége ellenére, 
a személyiség Husserl-1 és Scheler-fé\e interpretációi a negatív vonat
kozásban megegyeznek. A kérdést, amely a „személy/éf’-re irányul, 
már nem vetik fel. Scheler interpretációját választjuk példaként, s 
nemcsak azért, mert irodalmilag hozzáférhető',2 hanem mert Scheler 
a személylétet kifejezetten mint olyat hangsúlyozza, és az aktusok 
specifikus létének minden „pszichikaitól” való elhatárolása útján 
igyekszik meghatározni. A személyt Scheler szerint sohasem szabad 
dologként vagy szubsztanciaként elgondolnunk, a személy „inkább 
a meg-élés közvetlenül átélt egysége -  nem csak valamiféle elgondolt 
dolog a közvetlenül megélt mögött és rajta kívül”.3 A személy nem 
dologi szubsztanciális lét. A személy léte továbbá nem merülhet ki 
abban, hogy egy bizonyos törvényszerűségnek megfelelő ész-aktu
sok szubjektuma.

A személy nem dolog, nem szubsztancia, nem tárgy. Scheler ezzel 
azt hangsúlyozza, amire Husserl utal,4 amikor a személy egysége

1 E. Husserl vizsgálódásai a „személyiségről” eddig nem kerültek nyilvánosságra. A 
problematika alapvető' orientációja m ir A  filozófia mint szigorú tudomány című érteke
zéséből is kiviláglik (1910). Lásd E. Husserl: Válogatott tanulmányai. Budapest, 1972, 
Gondolat, 159. o. A vizsgálódást messzemenően továbbviszi az Ideen zu einer reinen 
Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie második részében (Husserliana IV.), 
melynek első része (lásd ennek az évkönyvnek az I. kötetét, 1913) azt a problémát 
tárgyalja, hogy miként kell a „tiszta tudatot” bármifajta realitás konstitúciójának tala
jaként kutatni. A második rész nyújtja a részletes konstítúcióelcmzésekct, és három 
szakaszban a következőket taglalja: 1. Az anyagi természet konstitúciója. 2. Az animális 
természet konstitúciója. 3. A szellemi világ konstitúciója (a naturalista beállítódással 
szembeállított perszonalista beállítódás). Husserl a következő szavakkal kezdi fejtege
téseit: Jóllehet Dilthey... megragadta az elvégzendő munka céljait kijelölő problémá
kat és a munka irányát, a döntő problémák megfogalmazásához cs a módszertanilag 
helyes megoldásokhoz azonban még nem tudott áttörni.” Az említett első kidolgozás 
óta Husserl meg behatóbban kutatta c problémákat, és freiburgi előadásaiban lényeges 
részeket közölt róluk.
2 Lásd az idézett évkönyv 1,2 kötetet (1913) és II. kötetét (1916), lásd különösen 242. 
skk. o. (Magyarul: M. Scheler: A formalizmus az etikában és a materiális értéketika. 
Budapest, 1979, Gondolat, különösen 560. skk. o.)
J Uo., II. 243. o., magyarul id. hely, 562. o. (Módosítva-Aford.)
4 Lásd E. Husserl: Válogatott tanulmányai. Id. k., id. hely.
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számára lényegileg másféle konstitúciót követel, mint a természeti 
dolgok egysége számára. Amit Scheler a személyről mond, azt az 
aktusokra vonatkozóan is megfogalmazza: „Az aktus azonban soha
sem tárgy; az aktusok létének lényegéhez tartozik ugyanis, hogy csak 
magának a végrehajtásnak a során éljük meg őket, és csak a reflexió
ban vannak adva.1 Az aktus valami nem-pszichikai. A személy lénye
géhez tartozik, hogy csak az intencionális aktusok végrehajtásában 
egzisztál, tehát lényege szerint nem tárgy. A pszichikai objektiválás, 
tehát az aktusoknak valami pszichikaiként való megragadása azonos 
az elszemélytelenítéssel. A személy mindenképpen olyan intencio
nális aktusok végrehajtójaként van adva, amelyeket valamilyen érte
lem egysége kapcsol össze. A pszichikai létnek tehát semmi köze a 
személyléthez. Az aktusokat végrehajtják, a személy aktusvégrehajtó. 
De mi a „végrehajtás” ontológiai értelme, hogyan lehet a személy 
létmódját pozitív módon ontológiailag meghatározni? A kritikai 
kérdés azonban itt nem állhat meg. A kérdés az egész ember létére 
vonatkozik, akit testi-lelki-szellemi egységként szoktak megragad
ni. Test, lélek, szellem -  ezek újfent jelölhetnek fenoméntarto- 
mányokat, melyek meghatározott vizsgálódások céljából tema
tikusán kiemelhetó'k; ontológiai meghatározatlanságuk bizonyos 
határok közt nem esik latba. Az ember létére vonatkozó kérdés 
esetében azonban ez a lét nem érhető' el úgy, hogy summázólag 
kiszámítjuk a test, a lélek és a szellem létmódját, annál is inkább, 
mert az utóbbinak a meghatározása még hátravan. És még az ily 
módon eljáró ontológiai kísérlet esetében is előfeltételeznünk kellene 
az egész létének valamilyen eszméjét. A jelenvalóiét létére irányuló 
alapvető kérdést pedig az teszi lehetetlenné vagy az viszi félre, hogy 
folyamatosan az antik-keresztény antropológia felé orientálódik; ezek
nek az antropológiáknak az elégtelen ontológiai fundamentumai 
fölött a perszonalizmus és az életfilozófia is elsiklott. A hagyományos 
antropológia magában hordozza:

1. Az ember definícióját: ζώον λόγον εχον -  ebben az interpre
tációban animal rationale, eszes élőlény. Itt azonban a ζώον létmód-

Lásd id. hely, 246. o., magyarul: uo., 566. o. (Módosítva-Aford.)
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ját a kéznéllét és az előfordulás értelmében fogják fel. A λόγος 
magasabbrendű adottság, melynek létmódja éppúgy homályban ma
rad, mint az ilyeténképp összetett létezőé.

2. Az emberi lét és lényeg meghatározásának másik vezérfonala 
teológiai; και είπεν ό ϋεός· ποιήσωμεν άνθρωπον κ α τ’ εικόνα 
ήμετέραν και καϋ ’ όμοίωσιν, faciamus hominem ad imaginem 
nostram et similitudinem nostram.1 Ebből kiindulva és az antik 
definícióval kiegészítve a keresztény teológiai antropológia eljut az 
általunk embernek nevezett létező értelmezéséhez. De amiként Isten 
létét ontológiailag az antik ontológia eszközeivel interpretálják, úgy 
még inkább ez történik az ens finitum létével. A keresztény definíciót 
az újkor folyamán deteologizálták. A „transzcendencia” eszméje 
azonban, az, hogy az ember olyan valami, ami önmaga fölé emelke
dik, a keresztény dogmatikában gyökerezik, melyről nem állíthatjuk, 
hogy valaha is ontológiai problémaként kezelte volna az ember létét. 
Ez a transzcendenciaeszme, amely szerint az ember több mint értel
mes lény, különböző változatokban hatott. Eredetét a következő idé
zetek illusztrálhatják: „His praeclaris dotibus excelluit prima homi
nis conditio, ut ratio, intelligentia, prudentia, iudicium, non modo 
ad terrenae vitae gubernationem suppeterent, sed quibus trans- 
scenderet usque ad Deum et aeternam felicitatem.”2 „Also auch der 
mensch... sin ufsehen hat u f Gott und sin wort, zeigt er klarlich an, 
dass er nach siner natur etwas Gott näher anerborn, etwas mee 
nachschlägt, etwas zuzugs zu jm  hat, das alles on zwyfel allein darus 
flüsst, dass er nach der hildnuss Gottes geschaffen ist.” (Tehát hogy 
az ember is... Istenre és szavára figyelmez, világosan mutatja, hogy 
természete szerint valamivel közelebb született Istenhez, inkább

1 Genezis 1,26. -  „És monda Isten: alkossunk embert a mi képünkre cs hasonlatossá
gunkra.”
2 Calvin: Institutio I. 15. 8. §. -  „Ezeknek a kiváló adományoknak a révén annyira 
kimagaslott az ember eredeti állapota, hogy az értelem, a belátás, az okosság, az íté
lőképesség nemcsak a földi élet irányításához volt elegendő', hanem segítségükkel 
eljutott egészen az Istenig és az örök boldogságig—H.J.
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hozzá hasonlít, valamiképpen hozzáfér Istenhez, mindez kétségtelenül 
abból fakad, hogy ó' Isten képmására teremtetett.”)1

A hagyományos antropológia számára releváns ősforrások, a görög 
definíció és a teológiai vezérfonal azt mutatják, hogy az „ember”-nek 
mint létezőnek a lényegmeghatározásán túlmutató, a létére vonatko
zó kérdés feledésbe merül, sőt ezt a létet „magától értetődőként” 
fogják fel az egyéb teremtett dolgok kéznélléte értelmében. Az újkori 
antropológiában ez a két vezérfonal összebogozódik a rés cogitans- 
ból, a tudatból, az élményösszefüggésből való módszertani kiindu
lással. Minthogy azonban a cogitationes is ontológiailag meghatáro
zatlanok maradnak, illetve -  ismét kimondatlanul -  „magától értető
dően” valami „adottnak” veszik őket, melynek „léte” nem kérdéses, 
az antropológiai problematika a maga döntő ontológiai alapjait te
kintve meghatározatlan marad.

Nem kevésbé érvényes ez a „pszichológiára”, melynek antropológiai 
tendenciái ma félreismerhetetlenek. A hiányzó ontológiai alapot az 
sem helyettesítheti, ha az antropológiát és a pszichológiát egy általá
nos biológiába építik be. A lehetséges megragadás és értelmezés rend
jében a biológia mint „az életről szóló tudomány” a jelenvalóiét 
ontológiáján alapul, noha nem kizárólag azon. Az élet külön létmód, 
lényegét tekintve azonban csak a jelenvalólétben hozzáférhető. Az 
élet ontológiája privativ interpretáció útján jön létre; azt határozza 
meg, aminek lennie kell ahhoz, hogy lehessen olyasvalami, mint a 
már-csak-élni. Az élet nem tiszta kéznéllét, de nem is jelenvalóiét. 
A jelenvalóiét viszont ontológiailag sohasem határozható meg úgy, 
hogy (ontológiailag meghatározatlanul) életnek és ezenfelül még 
valami másnak tételezzük.

Ha rámutatunk arra, hogy az antropológiában, a pszichológiában 
és a biológiában hiányzik az egyértelmű, ontológiailag megalapozott 
válasz annak a létezőnek a létmódját illető kérdésre, amely mi magunk 
vagyunk, ezzel még nem ítéltük meg e diszciplínák pozitív munkáját. 
Másrészt viszont újra meg újra tudatosítanunk kell, hogy az ontoló
giai alapok az empirikus anyagból utólag sohasem következtethetők 
ki hipotetikusan, hanem ellenkezőleg, ezek már eleve „jelenvalóak”

1 Zwingli: Von klarlieit und gemisse des worts Gottes. (Deutsche Schriften I, 58.)
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akkor is, amikor még csakgyűjtjiik az empirikus anyagot. Az, hogy a 
pozitív kutatás ezeket az alapokat nem látja és magától értetó'dőnek 
tartja, még nem bizonyíték rá, hogy azok nem szolgálnak alapjául, s 
hogy ne lennének radikálisabb értelemben problematikusak, mint 
amennyire a pozitív tudomány tézisei valaha is lehetnek.1

11. §. A z egzisztenciális analitika és a primitív jelenvalóiét interpretációja.
Egy „természetes világfogalom’’ megalkotásának nehézségei

A jelenvalólétnek a maga mindennapiságában való interpretációja 
azonban nem azonos azzal, hogy leírjuk a jelenvalóiét valamely 
primitív fokát, amelyről az antropológia nyújthat empirikus ismere
teket. A mindennapiság nem azonos aprimitivitással. Éppen ellenkezőleg, 
a mindennapiság a jelenvalóiét egyik létmódusza, akkor is és külö
nösképpen akkor, ha a jelenvalóiét igen fejlett és differenciált kultú
rában mozog. Másfelől a primitív jelenvalólétnek is lehetősége van a 
nem-mindennapi létre, megvan a saját, specifikus mindennapisága. 
Módszertanilag pozitív jelentősége lehet annak, ha a jelenvalóiét 
analitikája a „primitív népek életére” irányul, amennyiben a „primitív 
fenoméneket” ritkábban fedi el és teszi bonyolulttá az illetőjelenva- 
lólét messzemenő önértelmezése. A primitív jelenvalóiét gyakran köz
vetlenebbül szól a (prefenomenológiai értelemben vett) „fenomének- 
kel” való eredeti eggyéválásból. Egy olyan fogalmiság, amely a mi 
szempontunkból talán ügyetlennek és vaskosnak tűnik, pozitívan 
elősegítheti a fenomének ontológiai struktúráinak valódi feltárását.

Eddig azonban az etnológia szolgáltatta számunkra a primitívek 
ismeretét. Ez pedig már akkor is az általában vett emberi jelenvaló- 
létre vonatkozó előzetes fogalmakkal és értelmezésekkel él, amikor

1 Az a priori feltárása azonban nem „a priorisztikus” konstrukció. E. Husserl segítsé
gével nemcsak minden igazi filozófiai „empíria” értelmet értettük meg újból, hanem 
megtanultuk kezelni az ehhez szükséges eszközt is. Minden önmagát értó' tudományos 
filozófiának az „a priorizmus” a módszere. Minthogy ennek a konstrukcióhoz semmi 
köze, az a priori-kutatás a fenomenális talaj helyes előkészítését követeli meg. A leg
közelebbi horizont, melyet a jelenvalóiét analitikájához elő kell készítenünk, a jelen
valóiét átlagos mindennapiságában rejlik.
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hozzáfog anyagának „befogadásához”, elrendezéséhez és feldolgozá
sához. Nem biztos, hogy a mindennapok pszichológiája vagy akár a 
tudományos pszichológia és szociológia, amelyre az etnológus tá
maszkodik, tudományos garanciát nyújt a tanulmányozandó fertő
mének megfelelő megközelítéséhez, értelmezéséhez és bemutatásá
hoz. Itt is ugyanaz a helyzet, mint a fentebb tárgyalt diszciplínák 
esetében. Az etnológia maga is feltételezi a jelenvalóiét kellőképpen 
kifejtett analitikáját, mely vezérfonalként szolgál számára. Minthogy 
azonban a pozitív tudományok nem „tudnak” és nem is kötelesek 
várni, amíg a filozófia elvégzi az ontológia kidolgozását, a kutatás 
menete nem „haladás”, hanem ismétlés és az ontikusan felfedettek 
ontológiailag átláthatóbb megtisztítása lesz.1

Bármilyen könnyű legyen is az ontológiai problematika és az 
ontikus kutatás formális elkülönítése, a jelenvalóiét egzisztenciális 
analitikájának elvégzése és különösen a kiindulópontja nem mentes 
bizonyos nehézségektől. Feladatában olyan kívánalom rejlik, amely 
már régóta nyugtalanítja a filozófiát, de amelynek sohasem sikerült 
eleget tennie: egy „természetes világfogalom" eszméjének kidolgozása. Úgy 
látszik, hogy a legkülönbözőbb és legtávolabb eső kultúrákkal és 
jelenvalólét-formákkal kapcsolatos mai ismereteink gazdagsága mel
lett különösen gyümölcsözően foghatunk hozzá ehhez a feladathoz. 
De ez csupán látszat. Az ismereteknek ez a túlzott bősége alapjában 
véve a tulajdonképpeni probléma félreismerésére csábít. A szinkre-

1 Újabban Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil: „Das mythische Denken”, 
1925 c. művében E. Cassirer tette filozófiai interpretáció tárgyává a mitikus jclenvaló- 
létet. E vizsgálat átfogóbb vezérfonalként szolgálhat az etnológiai kutatás számára. A 
filozófiai problematikát illetően azonban továbbra is fennáll a kérdés, vajon elégsége
sen tisztázottak-e ennek az interpretációnak az alapjai, s különösképpen, hogy Kant.d 
tiszta ész kritikája című művének architektonikája és szisztematikus tartalma általában 
véve megadhatja-e egy ilyen vállalkozás vázlatát, vagy éppen ellenkezőleg, nem kelle- 
nc-e egy új és eredetibb kiindulópontra szert tennünk. Maga Cassirer is szembenéz egy 
ilyen feladat lehetőségével, amint azt a 16. és 17. oldal jegyzete mutatja, ahol a szerző 
a Husserl által feltárt fenomenológiai horizontokra hivatkozik. Egy beszélgetés során, 
melyet c könyv szerzője folytatott Cassirerrc1 „A fenomenológiai kutatás feladatairól és 
útjairól” 1923 decemberében a Kantgesellschaft hamburgi helyi csoportjában tartott 
előadása alkalmával, egyetértés jött létre egy egzisztenciális analitika szükségességéről, 
aminek az említett előadás egy vázlatát mutatta be.
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tisztikus mindent-összehasonlítás és tipizálás önmagától még nem 
vezet igazi lényegmegismeréshez. Az, hogy a sokféleség táblázatokba 
rendezhető', és így úrrá lehetünk rajta, még nem szavatolja annak 
valóságos megértését, amit ily módon elrendeztünk. A rend valódi 
elvének megvan a maga tartalma, melyet nem a rendezés révén ta
lálunk meg, éppen ellenkezőleg, annak során már eleve feltételezzük, 
így például a világképek elrendezéséhez szükség van az általában vett 
világ explicit eszméjére. És ha a „világ” maga a jelenvalóiét konsti- 
tutívuma, a világfenomén fogalmi kidolgozása bepillantást igényel a 
jelenvalóiét alapstruktúráiba.

E fejezet pozitív jellemzéseinek és negatív megfontolásainak az 
volt a céljuk, hogy a továbbiakban következő interpretációk tenden
ciáinak és problematikájának megértését helyes irányba tereljék. Az 
ontológia csak közvetett módon járulhat hozzá a létező pozitív disz
ciplínák fejlesztéséhez. Saját célja van, jóllehet minden tudományos 
keresést a létezőre vonatkozó tudáson túli, a létre vonatkozó kérdés 
sarkall.

MÁSODIK FEJEZET

A V1LÁGBAN-BENNE-LÉT ÁLTALÁBAN 
M INT A JELEN VALÓLÉT ALAPSZERKEZETE

12. §./4 világban-benne-lét előzetes bemutatása a benne-létre 
mint olyanra való orientálódás alapján

Bevezető elmélkedéseinkben (9. §) már kiemeltünk olyan létjellem
vonásokat, amelyek biztos támpontot nyújtanak további vizsgálódá
sunkhoz, noha strukturális konkrétságukat csupán e vizsgálódás 
során nyerik majd el. A jelenvalóiét olyan létező, amely létében 
megértőén viszonyul ehhez a léthez. Ezzel megmutattuk az egzisz
tencia formális fogalmát. A jelenvalóiét egzisztál. A jelenvalóiét to
vábbá olyan létező, amely mindenkor én magam vagyok. Az egzisz
táló jelenvalóléthez hozzátartozik a mindenkori enyémvalóság, mint 
a tulajdonképpeniség és a nem-tulajdonképpeniség lehetőségének 
feltétele. A jelenvalóiét mindig e móduszok valamelyikében, illetve 
e móduszok modális indifferenciájában egzisztál.
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De a jelenvalólétnek ezeket a létmeghatározottságait a priori annak 
a létszerkezetnek az alapján kell látnunk és megértenünk, amelyet 
világban-benne-létnek nevezünk. A jelenvalóiét analitikájának helyes 
kiindulópontja ennek a szerkezetnek az értelmezése lesz.

A „világban-benne-lét” összetett kifejezés már formájában meg
mutatja, hogy általa egy egységes fenomént gondolunk el. Ezt az 
elsődleges tényállást egészében kell látni. De az, hogy az egység nem 
bontható fel egymástól elkülöníthető összetevőkre, nem zárja ki e 
szerkezet konstruktív struktúra-mozzanatainak sokféleségét. A kife
jezéssel jelölt fenomenális tényállást valójában három tekintetben 
kell szemügyre vennünk. Ha e kifejezést az egész fenomén rögzítése 
mellett nyomon követjük, az alábbiak emelhetők ki:

1. A „világban”: e mozzanat vonatkozásában az a feladat, hogy 
rákérdezzünk a „világ” ontologikus struktúrájára, és meghatározzuk 
a világiságnak mint olyannak az eszméjét. (Lásd e szakasz 3. fejezetét.)

2. A létező, amely mindenkor a világban-benne-lét módjában van. 
Ezzel azt keressük, amire a „Ki?” kérdés vonatkozik. Fenomenoló- 
giailag felmutatva azt kell meghatároznunk, hogy ki az, aki a jelen
valóiét átlagos mindennapiságának móduszában van. (Lásd e szakasz 
4. fejezetét.)

3. A benne-lét [In-Sein] mint olyan: be kell mutatnunk magának a 
benneségnek [Inheit] az ontológiai konstitúcióját. (Lásd e szakasz 5. 
fejezetét.) E szerkezetmozzanatok bármelyikének kiemelése maga 
után vonja a másikét is, ami annyit jelent, hogy mindenkor az egész 
fenomént látjuk. A világban-benne-lét ugyan a jelenvalóiét a priori 
szükségszerű szerkezete, de korántsem elégséges a jelenvalóiét lété
nek teljes meghatározásához. Mielőtt az általunk kiemelt három 
fenomént egyenként kezdenénk tematikusán analizálni, meg kell 
kísérelnünk a harmadikként említett szerkezetmozzanat irányadó 
jellemzését.

Mit jelent a benne-lét? A  kifejezést mindenekelőtt a „világban” 
benne-létre egészítjük ki, és hajlamosak vagyunk a benne-létet úgy 
érteni, hogy az „lét valamiben”. Ezzel a terminussal egy olyan létező 
létmódját nevezzük meg, amely egy másik-„ban” [„in”] van, ahogy 
a víz a pohár-„ban” és a ruha a szekrényében”. A „benné”-vel a 
tér-„ben” kiterjedt két létezőnek egymáshoz való létviszonyára gon
dolunk, e térben elfoglalt helyüket illetően. A víz és a pohár, a ruha
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és a szekrény egyformán a tér-„ben” egy hely-„en” [„an”] van. Ez a 
létviszony tovább bővülhet, például: a pad az előadóteremben, az 
előadóterem az egyetem épületében, az egyetem épülete a városban 
stb., egészen odáig, hogy a pad a „világtérben” [„im Weltraum”] van. 
Ezeknek a létezőknek, melyeknek egymás-„ban”-léte így határozha
tó meg, világon „belül” előforduló dolgok lévén, ugyanaz a létmód
juk: a kéznéllét. A kéznéllét egy kéznéllevő-„ben”, az egyazon lét
módú valamivel való együttes kéznéllét egy meghatározott helyvi
szony értelmében olyan ontológiai jellemzők, melyeket kategoriáli
saknak nevezünk, ugyanis olyan létezők sajátjai, melyeknek létmódja 
nem jelenvalólét-szerű.

A benne-lét ezzel ellentétben egzisztenciáié, amely a jelenvalóiét 
létszerkezetét jelenti. így azonban nem gondolhatunk általa egy testi 
dolog (emberi test) kéznéllétére egy kéznéllevő létező-„ben”. A 
benne-lét nem jelenti azt, hogy kéznéllevők térbelileg „egymásban 
vannak”, mint ahogyan eredetileg a „ben” [„in”] sem ilyen típusú 
térbeli vonatkozást jelöl.1 Az „in” az innan -  lakni, habitare, tartóz
kodni szóból ered; „an” azt jelenti: hozzá vagyok szokva valamihez, 
otthonos vagyok valamiben, valamit csinálni szoktam; ez úgy érten
dő, mint colo, a habito és diligo értelmében. Ezt a létezőt, melyhez 
a benne-lét ebben ajelentésben tartozikjellemeztükama létezőként, 
mely mindenkor én magam vagyok. A „bin” (vagyok) kifejezés 
összefügg a „bei”-jel; „ich bin” pedig annyit jelent: lakom, valaminél 
tartózkodom, ami a világhoz kötött, amelyben így vagy úgy otthonos 
vagyok. A sein mint az „ich bin” főnévi igeneve, tehát egziszten
ciáiéként értve annyit jelent, mint lakni valahol, valaminél, valami 
mellett, otthonosnak lenni valamiben. A benne-lét ennélfogva a jelenva
lóiét létének formális egzisztenciális kifejezése -  a jelenvalólété, amely a 
világban-benne-lét lényegi szerkezetével rendelkezik.

A világ-„nál-lét” -  a világban feloldódás közelebbről még kifejten
dő értelmében -  a benne-léten alapuló egzisztenciáié. Minthogy 
ezekben az analízisekben a jelenvalóiét egy eredendő lét-struktúrá
jának a meglátásáról van szó, melynek fenomenális tartalma szerint kell 
a létfogalmakat tagolni, és minthogy ez a struktúra elvileg megragad

1 Vö. Jakob Grimm: Kleinere Schriften. VII. köt. 247. o.
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hatatlan a hagyományos ontológiai kategóriákkal, ezért ezt a ,,-nál-lé- 
tet” is közelebbről szemügyre kell vennünk. Ismét azt az utat választ
juk, hogy ezt a létviszonyt elhatároljuk valami ontológiailag lényege 
szerint más -  nevezetesen a kategoriális -  létviszonytól, amelyet 
nyelvileg ugyanolyan eszközökkel fejezünk ki. A könnyen elmosható 
fundamentális ontológiai különbségeknek az ilyen fenomenális meg
jelenítését nyomatékosan kell végrehajtanunk, még ha azzal a ve
széllyel jár is, hogy valami „magától értetődőt” fejtegetünk. Ámde az 
ontológiai analitika jelenlegi állása azt mutatja, hogy ezeket a ma- 
gátólértetó'dőségeket eddig korántsem „ragadtuk meg” kielégítő mó
don, és még ritkábban értelmeztük őket a maguk létértelmében, s 
még ennél is kevésbé rendelkezünk biztosan megformált, megfelelő 
struktúrafogalmakkal.

A világ-„nál-lét” mint egzisztenciáié sohasem jelenti az előforduló 
dolgok együtt-kéznél-létét. Szó sem lehet a ,jelenvalólétnek” neve
zett létező „egymás-mellettjéről” a „világnak” nevezett másik létező
vel. Persze két kéznéllevőnek az együttjét nyelvileg olykor így szok
tuk kifejezni: „Az asztal az ajtó-»nál« áll”, „a szék »érinti« a falat”. 
„Érintésről” szigorúan véve azonban sohasem lehet szó, mégpedig 
nem azért, mert ha pontosabban utánanézünk, mindig megállapít
ható valami térköz a szék és a fal között, hanem mert a szék — legyen 
bár ez a térköz nullával egyenlő — elvileg nem érintheti a falat. Ennek 
előfeltétele az lenne, hogy a fal a szék „számára” útjába kerüljön 
[begegnen]. Létező egy világon belül kéznéllevő létezőt csak akkor 
érinthet, ha e létező eleve a benne-lét létmódjával rendelkezik -  ha 
jelenvaló-létével már valami világféle is felfedődik a számára, amely
ből létező nyilatkozhat meg az érintés során, hogy így a maga kéz- 
nél-létében megközelíthetővé váljon. Két létező, amely a világon 
belül kéznél van és ráadásul saját magában világnélküli, sohasem 
„érintkezhet”, egyik sem tud a másik-,,mű/ lenni". A kitétel, hogy 
„amely ráadásul világnélküli”, nem hiányozhat, hiszen az olyan léte
ző is, amely nem világnélküli, például a jelenvalóiét maga, szintén 
kéznél van a világ-„ban”, pontosabban szólva: bizonyos joggal és 
bizonyos határokon belül felfogható mint csupán kéznéllevő. Ehhez 
az szükséges, hogy a benne-lét egzisztenciális szerkezetétől teljesen 
eltekintsünk, illetve hogy azt egyáltalán ne pillantsuk meg. A „jelen- 
valólétnek” mint valami kéznéllevőnek és már csak kéznéllevőnek
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ezzel a lehetséges felfogásával azonban nem szabad összecserélni a 
„kéznéllevőségnek” azt a módját, amely a jelenvalóiét sajátja. Ez a 
kéznéllevó'ség nem közelíthető' meg úgy, hogy eltekintünk a specifi
kus jelenvalólét-struktúráktól, hanem csak úgy, hogy előzetesen 
megértjük őket. A jelenvalóiét a maga legsajátabb létét egy bizonyos 
„tényleges kéznéllétként”1 érti meg. De a sajátjelenvalólét tényének 
„ténylegessége” ontológiailag mégis alapjában különbözik egy kő
zetfajta tényleges előfordulásától. A jelenvalóiét faktumának tényle
gességét — minden jelenvalóiét mindenkor faktum -  a jelenvalóiét 

fakticitásának nevezzük. E létmeghatározottság bonyolult struktúrája 
mint probléma maga is csak a jelenvalóiét már kidolgozott egziszten
ciális alapszerkezetének a fényében lesz megragadható. A fakticitás 
fogalma magába foglalja egy „világonbelüli” létező világban-benne- 
létét, mégpedig úgy, hogy ez a létező képes olyanként megérteni 
magát, mint aminek a „történelmi sorsa” annak a létezőnek a létéhez 
kötődik, amely tulajdon világán belül az útjába kerül.

Mindenekelőtt arról van szó, hogy ontológiailag megkülönböztes
sük egymástól a benne-létet mint egzisztenciáiét és a kéznéllevők 
„belülségét” [„Inwendigkeit”] mint kategóriát. Amikor a benne-létet 
ily módon elhatároljuk, ezzel még nem vitatunk el a jelenvalóiéttől 
mindenfajta „térbeliséget”. Ellenkezőleg: magának a jelenvalólétnek 
megvan a saját „térben-benne-léte”, ez viszont csak az általában vett 
világban-benne-lét alapján lehetséges. A benne-lét ezért ontikus jel
lemzéssel sem világítható meg ontológiailag, például úgy, hogy azt 
mondjuk: a benne-lét egy világban szellemi sajátosság, az ember 
„térbelisége” viszont testiségének tulajdonsága, s ez a testiség mindig 
az általában vett testiségen „alapul”. Ezzel ismét egy ilyen természetű 
szellemi dolog és egy testi dolog együttes-kéznélléte áll előttünk, és 
az ily módon összetett létező léte mint olyan eleinte teljesen homály
ban marad. Csak a világban-benne-létnek mint a jelenvalóiét lényeg
struktúrájának megértése teszi lehetővé a bepillantást a jelenvalóiét 
egzisztenciális térbeliségébe. Ez megóv bennünket attól, hogy ne lássuk 
meg, illetve előzetesen kiiktassuk ezt a struktúrát, mely kiiktatás nem 
ontológiailag, hanem „metafizikailag” motivált abban a naiv véleke

1 Vö. e mű 29. §-ával.
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désben, hogy az ember mindenekelőtt szellemi dolog, mely utólag 
tér-„be” helyeztetett.

A jelenvalóiét világban-benne-léte fakticitása révén eleve a benne- 
lét meghatározott módjaiba szóródott, vagy forgácsolódott teljesen 
szét. A benne-lét e módjainak sokfélesége a következő' felsorolással 
mutatható meg: dolgunk van valamivel, előállítunk valamit, elinté
zünk és ellátunk, felhasználunk valamit, feladunk és hagyunk ve
szendőbe menni valamit, vállalkozunk, érvényesítünk, felderítünk, 
kérdezó'sködünk, szemügyre veszünk, megbeszélünk, meghatáro
zunk. .. A benne-lét e módjainak a létjellege, melyet még behatóbban 
kell jellemeznünk, a gondoskodás [Besorgen], A gondoskodás módjai az 
elmulasztás, az elszalasztás, a lemondás, a megpihenés deficiens mó- 
duszai is, vagyis a „már csak” összes móduszai a gondoskodás lehe
tőségének vonatkozásában. A „gondoskodás” megnevezésnek min
denekelőtt megvan a maga tudományelőtti jelentése, és ezt fejezheti 
ki: valamit véghezvinni, elintézni, „rendbe tenni”. A kifejezés még a 
következőt is jelentheti: valamiről gondoskodni a magam számára, 
abban az értelemben, hogy „megszerezni valamit magamnak”. To
vábbá használjuk még egy jellemző fordulatban is: gondban vagyok, 
hogy a vállalkozás balul üthet ki. Gondban lenni olyasmit jelent itt, 
mint félni. Mindezekkel a tudományelőtti, ontikus jelentésekkel 
szemben az itt következő vizsgálódás során a „gondoskodás” kifeje
zést mint ontológiai terminust (egzisztenciáiét) fogjuk használni egy 
lehetséges világban benne-lét létének megjelöléseként. Nem azért 
választottuk ezt a megnevezést, mintha a jelenvalóiét mindenekelőtt 
és nagymértékben ökonomikus és „praktikus” lenne, hanem mert a 
jelenvalóiét létét magát mint gondot kell láthatóvá tennünk. Ezt a 
kifejezést szintén ontológiai struktúrafogalomként kell felfogni (vö. 
e szakasz 6. fejezetével). A kifejezésnek semmi köze a „vesződség- 
hez”, „mélabúhoz”, „életgondhoz”, melyekontikusan mindenjelen- 
valólétben megtalálhatók. Az ilyesmi éppúgy, mint a „gondtalanság” 
és a „derű” ontikusan csak azért lehetséges, mert a jelenvalóiét 
ontológiai értelemben gond. Mivel a jelenvalóléthez lényegszerűen a 
világban-benne-lét tartozik, ezért a világhoz viszonyuló léte a dolog 
lényegét tekintve gondoskodás.

A benne-lét az elmondottak szerint nem olyan „sajátosság”, 
amellyel a jelenvalóiét hol rendelkezik, hol meg nem, amely nélkül
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éppoly jól meglehetne, mint vele. Nem az a helyzet, hogy az ember 
„van”, és ezenkívül még alkalomszerűen szert tesz egy „világ”-hoz 
viszonyuló létviszonyra. Sohasem úgy áll a dolog, hogy a jelenvalóiét 
„mindenekelőtt” úgyszólván benne-lét-mentes létező, melynek az
tán olykor kedve támad „kapcsolatba” lépni a világgal. A világhoz 
fűződő kapcsolat felvétele csakis azért lehetséges, mert a jelenvalóiét, 
amint van, világban-benne-lét. Ez a létszerkezet nem azáltal jön létre, 
hogy a jelenvalóiét jellegű létezőn kívül még másik létező is kéznél 
van, amellyel összetalálkozik. Ez a másik létező csak annyiban tud a 
jelenvalólét-„tel” „összetalálkozni”, amennyiben egyáltalán képes 
egy világon belül önmagából megmutatkozni.

Az a manapság gyakran használt kifejezés, hogy „az ember környe
ző világot birtokol” [„der Mensch hat seine Umwelt”]’, ontológiai- 
lag mindaddig semmit sem jelent, míg ez a „birtoklás” meghatáro
zatlan marad. A „birtoklás” lehetősége a benne-lét egzisztenciális 
szerkezetén alapszik. Ajelenvalólét mint ilyeténképp lényegszerűen 
létező kifejezett formában fel tudja fedni a környező világban előfor
duló létezőt, képes tudni róla, rendelkezni felette, birtokolni a „vilá
got”. „A környező világ birtoklása” -  ez az ontikusan triviális kifejezés 
ontológiailag problémát jelent. Megoldásához csak arra van szükség, 
hogy előbb ontológiailag kielégítő módon határozzuk meg ajelen
valólét létét. Bár a biológiában -  mindenekelőtt K. E. v. Baer óta -  
ismét ehhez a létszerkezethez folyamodnak, filozófiai alkalmazása
kor mégsem szabad „biologizmusra” következtetni. Ezt a struktúrát 
a biológia mint pozitív tudomány sem tudja soha fellelni és megha
tározni, tehát kénytelen előfeltételezni és állandóan használni. Maga 
a struktúra mint a biológia tematikus tárgyának a priorija filozófiailag 
csak akkor explikálható, ha előzőleg mint jelenvalólét-struktúrát már 
megragadtuk. Csak az így megragadott ontológiai struktúra megvi
lágításában lehet az „élet” létszerkezetét priváció útján a priori körül
határolni. A világban-benne-lét mint gondoskodás ontikusan és on
tológiailag egyaránt elsőbbséggel rendelkezik. E struktúra alapvető 
interpretációja ajelenvalólét analitikájában történik.

De nem csupa negatív kijelentésből áll-e a szóban forgó létszerke
zet eddig adott meghatározása? Állandóan csak azt halljuk, hogy mi 
nem ez az állítólag oly fundamentális benne-lét. Valóban. De a 
negatív jellemzés eluralkodása nem véletlen. Ugyanis éppen ez vilá
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gít rá a fenomén sajátszerűségére, s ezért a fenoménhez mért igazi 
értelemben pozitív. A világban-benne-lét fenomenológiai felmuta
tása azért jelenik meg a torzítások és elfedések visszautasításaként, 
mert ez a fenomén minden egyes jelenvalólétben bizonyos módon 
eleve „látott”. És ez azért van így, mert a jelenvalóiét alapszerkezetére 
az jellemző, hogy léte által tulajdon létmegértése számára eleve fel 
van tárva. A fenomént azonban többnyire már eleve éppoly alapve
tően félre magyarázzák, vagy ontológiailag elégtelenül értelmezik. 
Csakhogy maga ez a „bizonyos módon látás és mégis többnyire 
félremagyarázás” is magának a jelenvalólétnek a létszerkezetén ala
pul, mely szerint a jelenvalóiét önmagát -  és így saját világban-ben- 
ne-létét is -  ontológiailag mindenekelőtt abból a létezőből és annak a 
létezőnek a létéből érti meg, ami nem ő maga, de ami saját világán 
„belül” kerül útjába.

Magában a jelenvalólétben és a jelenvalóiét számára ez a létszer
kezet valamilyen módon már eleve ismerős. Tehát amikor ezt kell 
megismerni, akkor az ilyen feladatban kifejezett megismerés éppen 
önmagát teszi meg -  mint világmegismerést -  a „lélek” világhoz való 
viszonyának példájává. A világmegismerés (νοεΐν), illetve a „világ” 
megnevezése és megtárgyalása (λόγος) ezért a világban-benne-lét 
elsődleges nróduszaként működik anélkül, hogy a világban-benne- 
létet magát felfognánk. Minthogy azonban ez a lét-struktúra onto
lógiailag hozzáférhetetlen marad, de ontikusan mégis tapasztalható 
mint létező (világ) és létező (lélek) közötti „kapcsolat”, s minthogy 
a létet ontológiailag mindenekelőtt a létezőből mint világon belüli 
létezőből értik meg, ezért megkísérlik, hogy az említett létezők 
közötti kapcsolatot e létezők alapján és létük értelmében, vagyis 
kéznéllétként ragadják meg. A világban-benne-lét-jóllehet prefeno- 
menológiailag tapasztaljuk és ismerjük -  az ontológiailag hozzá nem 
illő értelmezés folytán láthatatlanná lesz. A jelenvalóiét szerkezetét 
most már csak ebben a hozzá nem illő értelmezésben ismerjük -  
mégpedig mint valami magától értetődőt. Ilyenformán lesz azután 
ez a szerkezet „evidens” kiindulóponttá az ismeretelméleti problé
mák vagy a „megismerés metafizikája” számára. Végtére is, mi lehet 
magától értetődőbb annál, hogy egy „szubjektum” egy „objektum
hoz” viszonyul, és megfordítva? Ezt a „szubjektum-objektum-vi- 
szonyt” kénytelenek vagyunk előfeltételezni. Ez azonban, jóllehet a
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maga fakticitásában megtámadhatatlan, de épp ezért igencsak végze
tes előfeltevés marad, ha ontológiai szükségszerűségét és mindenek
előtt ontológiai értelmét homályban hagyják.

Minthogy a világmegismerés többnyire és kizárólag a benne-lét 
fenoménjét példázza -  és nem csak az ismeretelmélet számára, mert 
a praktikus viselkedést „nem”-teoretikus és „ateoretikus” viselkedés
ként fogják fel - , s minthogy a megismerésnek ez az elsőbbsége a 
megismerés legsajátabb létmódjának megértését tévútra vezeti, ezért 
a világmegismerés tekintetében még erőteljesebben kell rámutat
nunk a világban-benne-létre, magát a világmegismerést pedig a ben- 
ne-lét egzisztenciális „modalitásaként” kell láthatóvá tennünk.

13. §. A benne-lét exemplifikálása egyfundált móduszon.
A  világmegismerés

Ha a világban-benne-lét ajelenvalólét olyan alapszerkezete, melyben 
az nemcsak általában, hanem kiváltképpen a mindennapiság módu- 
szában mozog, akkor ez egyben azt jelenti, hogy ontikusan már eleve 
tapasztaljuk. Teljes elleplezettsége érthetetlen volna, hiszen ajelen
valólét rendelkezik önmaga létmegértésével, bármily határozatlanul 
működjék is ez. Azonban amikor magát a „világmegismerés feno
ménjét” megragadták, ez rögvest „külsőleges”, formális értelmezést 
kapott. Ennek mutatója, hogy a megismerést ma még „a szubjektum 
és az objektum közötti viszonyként” szokás tételezni, ami épp annyi 
„igazságot”, mint amennyi ürességet rejt magában. A szubjektum és 
az objektum azonban egyáltalán nem azonos a jelenvalóléttel és a 
világgal.

Még ha arról volna is szó, hogy a benne-létet ontológiailag elsőd
legesen a megismerő világban-benne-létből határozzuk meg, az első 
halaszthatatlan feladat akkor is az lenne, hogy a megismerést mint 
világban és világhoz viszonyuló létet fenomenálisan jellemezzük. Ha 
reflektálunk erre a létviszonyra, akkor először is egy természetnek 
nevezett létező az, ami megismertként adva van. Ebben a létezőben 
maga a megismerés nem foglaltatik benne. Ha megismerés egyálta
lában „van”, akkor egyedül ahhoz a létezőhöz tartozik, amely meg
ismer. Ámde a megismerés ebben a létezőben, az emberdologban
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sincs kéznél. Mindenesetre nem állapítható meg oly külsőlegesen, 
mint mondjuk a testi tulajdonságok. Ha mármost a megismerés eh
hez a létezőhöz tartozik, de nem valamiféle külsőleges minőség, ak
kor „belül” kell lennie. Tehát minél egyértelműbben állapítjuk meg, 
hogy a megismerés mindenekelőtt és tulajdonképp „belül” van, s 
hogy létmódja egyáltalán nem olyan, mint egy fizikai és pszichikai 
létezőé, annál inkább úgy hisszük, hogy előfeltevés-mentesen hala
dunk előre a megismerés lényegének a kérdésében, illetve a szubjek
tum és az objektum közti viszony megvilágításában. Mert csak most 
merülhet fel egy bizonyos probléma, nevezetesen ez a kérdés: ho
gyan kerülhet át ez a megismerő szubjektum a maga benső „szfé
rájából” egy „másikba és külsőbe”, hogyan lehet a megismerésnek 
egyáltalán tárgya, hogyan kell magát a tárgyat elgondolni úgy, hogy 
végül a szubjektum megismerje, éspedig anélkül, hogy meg kellene 
kockáztatnia az ugrást egy másik szférába? E sokféleképpen variálha
tó kiindulópont esetén azonban mindig elmarad az a kérdés, hogy 
mi a létmódja ennek a megismerő szubjektumnak, jóllehet e szub
jektum létmódját kimondatlanul állandóan már eleve témává teszik, 
amikor a megismerő tevékenységét tárgyalják. Arról ugyan mindig 
biztosítanak bennünket, hogy a szubjektum belsejét és „belső szfé
ráját” semmiképpen sem úgy kell elgondolni, mint valami „tokot” 
vagy „burkot”. Arról azonban nem szólnak, hogy mitjelent pozitívan 
az immanencia „belseje”, melybe a megismerés mindenekelőtt be
zárul, s hogy a megismerés e „belüllétének” létjellege miként alapul 
a szubjektum létmódján. Akárhogyan értelmezzük is azonban ezt a 
belső szférát, mihelyt felvetődik a kérdés, hogy miként ju t „túl” rajta 
a megismerés és hogyan éri el a „transzcendenciát”, nyomban vilá
gossá lesz, hogy a megismerés problematikus, ha előbb nem tisztáz
tuk, hogy miként van, és egyáltalán mi ez a megismerés, amely ilyen 
rejtélyesnek bizonyul.

Ilyen kiindulópont esetén vakok maradunk azzal szemben, amit 
az ismeretfenomén legelső tematizálásával már kimondatlanul is 
kimondtunk: a megismerés a jelenvalóiét mint világban-benne-lét 
létmódusza, mely ontikusan ezen a létszerkezeten alapul. Amikor 
rámutatunk arra a fenomenális tényállásra, hogy a megismerés a világ- 
ban-benne-lét létmódja, akkor talán azt az ellenvetést lehetne tenni: a 
megismerés ilyen interpretációja semmissé teszi a megismerésprob
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lémát, mert egyáltalán mit lehet még kérdezni, ha előfeltételezzük, 
hogy a megismerés már eleve a maga világánál van, holott azt csak 
a szubjektum transzcendálásában kellene elérnie. Eltekintve attól, 
hogy az utóbbi kérdésben ismét a fenomenálisan tisztázatlan konst
ruktív „álláspont” jelenik meg, miféle instancia dönti el, hogy vajon 

fennáll-e, és milyen módon áll fenn az ismeretprobléma, ha nem a 
megismerés fenoménjeként és a megismeró'nek a létmódjaként?

Ha mi most arra kérdezünk rá, hogy mi az, ami magán a megis
merés fenomenális tényállásán megmutatkozik, akkor le kell szögez
nünk, hogy maga a megismerés előzetesen valamilyen eleve-a-világ- 
nál-léten alapul, amely a jelenvalóiét létét lényegszerűen konsti- 
tuálja. Ez az eleve-valaminél-lét elsősorban nem csak merev rábámu- 
lás valami pusztán kéznéllevőre. A világban-benne-létet mint gon
doskodást hatalmában tartja a világ, amelyről gondoskodik. Hogy a 
megismerés mint a kéznéllevőnek a szemlélő meghatározása lehet
séges legyen, ahhoz előbb a világgal való gondoskodó ügyködés defi- 
cienciájára van szükség. A gondoskodás, amikor tartózkodik minden 
előállítástól, tevés-vevéstől és hasonlóktól, a benne-lét most már 
egyedül fennmaradó móduszába, a valaminél-való-már-csak-elidő- 
zésbe helyezkedik. Ez a világhoz viszonyuló létmód a világon belül 
utunkba kerülő létezőt már csak a maga tiszta kinézetében [Aussehen] 
(είδος) engedi utunkba kerülni; ennek a létmódnak az alapján és e 
létmód móduszaként lehetséges a kifejezett odapillantás [Hinsehen] 
az így utunkba kerülőre. Ez az odapillantás mindenkor egy meghatá
rozott irányvétel (valami)-re, a kéznéllevő megcélzása. Az utunkba 
kerülő létezővel szemben eleve egy meghatározott „nézőpontot” 
foglal el. Az ilyen odapillantás maga is a világon belül létezőnél való 
önálló ott-tartózkodás móduszába jut. Az ilyen jellegű ,fitt-tartóz
kodásban" -  mint mindenfajta tevés-vevéstől és hasznosítástól való 
tartózkodásban -  megy végbe a kéznéllevő felfogása. A  felfogás úgy 
megy végbe, hogy valamit mint valamit megnevezünk és megtárgyalunk. 
Ennek a legtágabb értelemben vett értelmezésnek a talaján a felfogás 
meghatározássá válik. Amit felfogunk és meghatározunk, azt monda
tokban kimondhatjuk, mint kimondottat emlékezetünkben megtart
hatjuk és megőrizhetjük. A valamiről tett kijelentésnek ez a felfogó 
megtartása maga is a világban-benne-lét egyik módja, s nem szabad 
olyan „folyamatként” interpretálni, melynek révén a szubjektum
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valamiről képzeteket alakít ki magának, melyek mint így elsajátítottak 
„belül” megőrződnek, s melyekre vonatkozóan aztán alkalomadtán 
feltehető a kérdés, hogy hogyan „egyezik meg” a valósággal.

Amikor a jelenvalóiét valamire irányul, valamit megragad, akkor 
nem belső szférájából lép ki, melybe előzőleg mint valami tokba lett 
volna bezárva, hanem elsődleges létmódjának megfelelően már eleve 
„kívül” van a már mindenkor felfedett világ valamely utunkba kerülő 
létezőjénél. A megismerendő létezőnél való meghatározó ott-tartóz- 
kodás pedig nem valamiféle elhagyása a belső szférának; helyesen 
értelmezve ajelenvalólét ebben a tárgynál való „kintlétben” is „belül” 
van, vagyis ő maga mint világban-benne-lét az, ami megismer. S 
másfelől, a megismertnek a felfogása nem jelenti azt, hogy a megra
gadó kilépés a megszerzett zsákmánnyal visszatér a tudat „lakába”, 
hanem a megismerő jelenvalóiét mint jelenvalólét a felfogás, a megőr
zés és az emlékezetben megtartás során is kívül marad. Amikor a 
létező létösszefüggését „pusztán” tudom, „csak” elképzelem, „csu
pán gondolok rá”, akkor éppúgy kinn vagyok a világban a létezőnél, 
mint amikor originálisán megragadom azt. Még valaminek az elfelej
tését is -  amikor látszólag a korábban megismerthez fűződő vala
mennyi létkapcsolat kialszik -  az eredendő benne-lét módosulásaként kell 
felfognunk, akárcsak minden káprázatot és tévedést.

Felmutattuk, hogy milyen megalapozásbeli összefüggés jellemzi a 
világban-benne-létnek a világmegismerés szempontjából konstitutív 
móduszait. Ebből az összefüggésből kiviláglik: a megismerésben a 
jelenvalóiét új léthelyzetre tesz szert, a benne már eleve felfedett világ 
vonatkozásában. Ez az új létlehetőség önállóan alakulhat ki, feladattá 
válhat, és mint tudomány átveheti a világban-benne-lét irányítását. 
De a megismerés sem nem teremt legelsőként „commerciumot” a 
szubjektum és világ között, sem pedig nem keletkezik a világnak egy 
szubjektumra gyakorolt hatásából. A megismerés a jelenvalólétnek a 
világban-benne-léten alapuló módusza. Ezért a világban-benne-lét 
mint alapszerkezet előzetes interpretációt igényel.
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1 lARMADIK FEJEZET

A VILÁG VILÁGISÁGA

14. §. A z általában vett világ világiságának eszméje

A világban-benne-létet elsősorban a „világ” struktúramozzanata te
kintetében kell láthatóvá tennünk. Ez a feladat oly könnyűnek és 
triviálisnak látszik, hogy még ma is mellőzhetőnek gondolják. Mit 
jelenthet a „világ” fenoménként való leírása? Láttatni azt, ami a 
„létezőn”, a világon belül megmutatkozik. Az első lépés itt olyasmik
nek a felsorolása, amik a világiban” találhatók: házak, fák, emberek, 
hegyek, csillagok. Ennek a létezőnek a „kinézetét” leírhatjuk, és a rajta 
és vele megtörténő eseményeket elbeszélhetjük. De ez nyilvánvalóan 
prefenomenológiai „ügy” marad, mely fenomenológiailag egyáltalán 
nem lehet releváns. A leírás megtapad a létezőn. Ontikus. Mi viszont 
a létet keressük. Fenomenológiai értelemben a „fenomént” formáli
san úgy határozzuk meg, mint ami létként és lét-struktúraként 
mutatkozik meg.

Ezek szerint a „világot” fenomenológiailag leírni azt jelenti: a 
világon belül kéznéllevő létező létét felmutatni és fogaim ilag-ka te - 
goriálisan rögzíteni. A világon belüli létező nem egyéb, mint a dol
gok; a természeti dolgok és az „értékterhes” dolgok. Ezeknek a dolo- 
gisága problémává válik, és amennyiben az utóbbiak dologisága a 
természeti dologiságra épül, akkor a természeti dolgok léte, a termé
szet mint olyan az elsődleges téma. A természeti dolgok, a szub
sztanciák mindent megalapozó létjellege a szubsztancialitás. Mi en
nek az ontológiai értelme? Ezzel a kérdéssel egyértelműen megszab
tuk vizsgálódásunk irányát.

De a „világra” kérdezünk-e ekkor ontológiailag? A megjelölt prob
lematika kétségkívül ontológiai. Ez az ontológia még akkor sem 
találja el a „világ” fenoménjét, ha -  azokhoz az alap kijelentésekhez 
mérten, melyeket a matematikai természettudományok tesznek a 
természetről -  neki magának sikerül a legtisztábban explikálnia e 
létező létét. Maga a természet olyan létező, mely a világon belül kerül 
utunkba, s különböző utakon és fokokon válik felfedhetővé.

Előbb tehát ahhoz a létezőhöz kell-e vajon igazodnunk, amelynél 
a jelenvalóiét mindenekelőtt és többnyire tartózkodik, vagyis az
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„értékterhes” dolgokhoz? Nem ők mutatják-e „tulajdonképpen” a 
világot, amelyben élünk? Talán csakugyan ők mutatják meg meggyő
zőbben azt a valamit, ami a „világ”. Ezek a dolgok azonban szintén 
világon „belüli” létezők.

Sem a világonbeliili létező ontikus leírása, sem pedig c létező létének onto
lógiai interpretációja mint olyan nem találja el a „világ”fenoménjét. E két 
megközelítésmódban, amely az „objektív létre” irányul, a „világ” már 
„előfeltételezve van”, mégpedig különböző módokon.

Végül is a „világ” egyáltalán nem minősíthető a nevezett létező 
meghatározásának? De hát ezt a létezőt mégiscsak világon-belülinek 
nevezzük. A „világ” talán a jelenvalóiét létjellege? S akkor „minde
nekelőtt” minden jelenvalólétnek megvan a maga világa? Nem válik 
így a „világ” valami „szubjektívvé”? Mert így hogyan volna lehetséges 
valami „közös” világ, amely-„ben” mégiscsak vagyunk? És ha feltettük 
a „világra” irányuló kérdést, melyik világra gondolunk? Sem az egyik
re, sem a másikra, hanem az általában vett világ világiságára. Milyen 
úton lelünk rá erre a fenoménre?

A „világiság” ontológiai fogalom, s a világban-benne-lét egyik 
konstitutív mozzanatának a struktúráját jelenti. Mi azonban ezt a 
jelenvalóiét egzisztenciális meghatározásaként ismerjük. Eszerint 
a világiság maga is egzisztenciáié. Ela ontológiailag kérdezünk rá a 
„világra”, akkor semmiképp sem hagyjuk el a jelenvalóiét analitiká
jának témakörét. Ontológiailag a „világ” nem annak a létezőnek a 
meghatározása, amely lényege szerint nem jelenvalóiét, hanem ma
gának ajelenvalólétnekegyjellemzője. Ez nem zárja ki, hogy a „világ” 
fenoménjének vizsgálatában olyan útra kell lépni, amely a világon 
belüli létezőn és ennek létén keresztül vezet. A világ fenomenológiai 
„leírásának” feladata oly kevéssé nyilvánvaló, hogy már elégséges 
meghatározásához is lényeges ontológiai magyarázatokra van 
szükség.

Az iménti gondolatmenetből és a „világ” szó gyakori alkalmazásá
ból szemünkbe ötlik e szó sokértelműsége. E sokértelműség kibogo
zása megmutathatja a különböző jelentésekben elgondolt fenomé- 
neket és összefüggéseiket.

1. A világot ontikus fogalomként használják, és ekkor annak a 
létezőnek az összességét jelenti, amely a világon belül kéznél lehet.

2. A világ ontológiai terminusként működik, és az első pontban

84



14. §

megnevezett létező lététjelenti. Éspedig úgy, hogy a „világ” egy olyan 
régió megnevezésévé válhat, amely mindenkor a létezők sokféleségét 
fogja át; például a világ jelentheti azt, ami a matematikus „világáról” 
szóló beszédben a matematika lehetséges tárgyainak a régiója.

3. A világ felfogható ontikus értelemben úgy is, hogy nem azt a 
létezőt értjük rajta, amely lényegszerűen nem a jelenvalóiét és amely 
világonbelüliként utunkba kerülhet, hanem azt, „amiben" egy fak- 
tikus jelenvalóiét mint ilyen „él”. Itt a világ preontológiai egzisztens 
jelentéssel bír. Ekkor ismét különböző lehetőségek állnak fenn: a 
világ a „nyilvános” mi-világunkat vagy „saját” és legközelibb (ottho
ni) környező világomat jelenti.

4. Végül a világ a világiság ontológiai-egzisztenciális fogalmát jelöli. 
Maga a világiság a különös „világok” mindenkori struktúraegészétől 
függően modifikálható, de mégis magában foglalja az általában vett 
világiság a prioriját. A világ kifejezést terminológiailag a harmadik 
pontban rögzített jelentéssel használjuk. Ha olykor mégis az első 
értelemben alkalmazzuk, akkor ezt a jelentést idézőjellel jelezzük.

A „világi” változat ekkor terminológiailag a jelenvalóiét egyik 
létmódját jelenti, és sohasem a világ-„ban” kéznéllevő létezőét. Az 
utóbbit világhoz tartozónak vagy világon belülinek nevezzük.

Egyetlen pillantás az eddigi ontológiára megmutatja, hogy a világ- 
ban-benne-lét jelenvalólét-szerkezetének elvétésével együtt jár a vi
lágiság fenoménjének átugrása. E fenomén feltárása helyett arra tesz
nek kísérletet, hogy a világot annak a létezőnek a létéből interpretál
ják, amely kéznél van a világon belül, de egyelőre egyáltalán nincs 
felfedve -  a természetből. A természet -  ontológiailag-kategoriálisan 
értve -  a lehetséges világonbelüli létező létének határesete. A létezőt 
mint természetet ebben az értelemben a jelenvalóiét csak világban- 
benne-létének egy bizonyos móduszában fedheti fel. E megismerés 
a világ bizonyos világtalanításánakjellegével bír. A „természet” mint 
egy világon belül utunkba kerülő létező lét-struktúráinak kategoriá
lis foglalata sohasem képes a világiságot érthetővé tenni. De a „termé
szet” fenomén, mondjuk a romantikus természetfogalom értelmé
ben, ontológiailag ugyanúgy csak a világ-fogalomból, azaz a jelenva
lóiét analitikája felől ragadható meg.

A hagyományos ontológia zsákutcába jut, amikor a világ világisá- 
gának ontológiai elemzése a probléma, feltéve, hogy egyáltalán látja
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a problémát. Másrészt a jelenvalóiét világiságának, valamint világia- 
sítása [Verweltlichung] lehetőségeinek és fajtáinak interpretációjá
ból ki kell tűnnie, hogy a jelenvalóiét a világmegismerés létmódjában 
miért ugorja át ontikusan és ontologikusan a világiság fenoménjét. 
Ennek az átugrásnak a faktuma azonban egyszersmind arra utal, hogy 
különleges előkészületekre van szükség, amikor a világiság feno- 
ménjének megközelítéséhez helyes fenomenális kiindulópontra kí
vánunk szert tenni, mely meggátolja az átugrást.

Az idevágó módszertani útmutatást már megadtuk. A világban- 
benne-létet és így a világot is az átlagos mindennapiságnak mint a 
jelenvalóiét legközelebbi létmódjának a horizontján kell az analitika 
témájává tenni. A mindennapi világban-benne-létnek kell utánajár
nunk, és ha fenomenálisan erre támaszkodunk, akkor láthatóvá válik 
valami olyasmi, mint a világ.

A mindennapi jelenvalóiét legközelebbi világa a környező-világ 
[Umwelt]. A vizsgálódás az átlagos világban-benne-létnek ettől az 
egzisztenciális jellemzőjétől halad az általában vett világiság eszméje 
felé. A környező-világ világiságát (a környező-világiságot) a legköze
lebb utunkba kerülő környező-világon-belüli létező ontológiai interp
retációja révén keressük. A környező-világ kifejezésben a „környező” 
[„Um”] a térbeliségre utal. A „körös-körül”-nek, mely konstitutív a 
környező-világra nézve, elsődlegesen még sincs „térbeli” értelme. A 
környező-világhoz kétségtelenül hozzátartozó térjelleg inkább csak 
a világiság struktúrájából deríthető ki. Ebből válik fenomenálisan 
láthatóvá a jelenvalólétnek a 12. §-ban jelzett térbelisége. Az ontoló
gia azonban éppen azt kísérelte meg, hogy a térbeliségből a „világ” 
létét rés extensa-ként interpretálja. A legszélsőségesebben Descartes 
törekedett a „világ” effajta ontológiájára, éspedig a „világot” a rés 
cogitans-szal állítva szembe, mely sem ontikusan, sem ontológiailag 
nem azonos a jelenvalóléttel. Ettől az ontológiai törekvéstől elhatá
rolódva válhat világossá a világiság itt megkísérelt analízise. Ez három 
fokozatban valósul meg: A) A környező-világiság és az általában vett 
világiság analízise. B) A világiság analízisének szemléltető szembeál
lítása a „világ” descartes-i ontológiájával. C) A környező-világ környe- 
zetszerűsége és a jelenvalóiét „térbelisége”.
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A) A környező-világiság és az általában vett világiság analízise

15. §. A környező-világban utunkba kerülő létező léte

A legközelebb utunkba kerülő létező létének fenomenológiai felmu
tatásához a mindennapi világban-benne-lét nyújt vezérfonalat. A 
mindennapi világban-benne-létet a világ ban és a világon belüli léte
zőbe/ való foglalatoskodásnak is nevezzük. A foglalatoskodás már szét
szóródott a gondoskodás módozatainak sokféleségébe. A foglalatos
kodás legközelebbi fajtája -  ahogy megmutattuk -  nem az immár 
csak felfogó megismerés, hanem a tevékeny, használó gondoskodás, 
melynek saját „ismerete” van. A fenomenológiai kérdés mindenek
előtt az ilyen gondoskodásban utunkba kerülő létező létére vonatko
zik. Az itt megkövetelt látás biztosításához előzetes módszertani 
megjegyzést kell tennünk.

A lét feltárása és explikálása során a létező mindenkor előzetes és 
kísérőtéma, de a tulajdonképpeni téma a lét. A mostani analízis 
körében az előzetes témát alkotó létező az lesz, ami a környező-vi
lágbeli gondoskodásban mutatkozik meg. Ez a létező eközben nem 
valamifajta teoretikus „világ”-megismerés tárgya, hanem a használt, 
a létrehozott és effélék. M int ilyeténképpen utunkba kerülő léte
ző előzetesen tematizálva olyan „megismerés” pillantása elé kerül, 
amely fenomenológiai lévén elsődlegesen a létre tekint, és a léte 
tematizálásából kiindulva vele tematizálódik a mindenkori létező. 
Eszerint ez a fenomenológiai értelmezés nem a létezőnek a létező 
minőségeit ismeri meg, hanem létének struktúráját határozza meg. 
De mint a lét vizsgálata, annak a létmegértésnek az önálló és kifejezett 
végrehajtásává válik, amely már mindenkor a jelenvalóléthez tarto
zik, és a létezővel való minden foglalatoskodásban „eleven”. A feno- 
menológiailag előzetesen tematizált létező -  tehát jelen esetben az, 
amit használunk, készítünk -  akkor válik megközelíthetővé, ha be
lehelyezkedünk ebbe a gondoskodásba. Szigorúan véve félrevezető, 
ha itt belehelyezkedésről beszélünk, mert a gondoskodó foglalatos
kodásnak ebbe a létmódjába még csak bele sem kell helyezkednünk. 
A mindennapi jelenvalóiét már mindig ilyen módon van, például 
amikor az ajtót kinyitom, használom a kilincset. Az így utunkba 
kerülő létező fenomenológiai megközelítésére inkább azáltal te

87



15. §

szünk szert, hogy elnyomjuk azokat az előtolakodó és vele együtt 
fellépő értelmezési tendenciákat, amelyek teljesen elfedik az ilyen 
„gondoskodás” fenoménjét és vele együtt legfőképpen a létezőt, 
ahogyan az maga a gondoskodásban ennek az útjába kerül. Ezek a 
veszélyes melléfogások világossá válnak, ha most vizsgálódva meg
kérdezzük: melyik létezőnek kell előzetes témává lennie és előzetes 
fenomenális talajként rögződnie?

Azt felelik: a dolgoknak. De ezzel a magától értetődő válasszal talán 
már el is vétettük a keresett előzetes fenomenális talajt. Mert ha a 
létezőt „dolognak” (rés) nevezzük, akkor ebben kimondatlanul egy 
előlegző ontologikus jellemzés rejlik. Az analízis, ha az ilyen létező
ből kérdez tovább a létre, dologiságra és realitásra bukkan. Az így 
továbbhaladó ontológiai explikáció olyan létjellemzőket talál, mint a 
szubsztancialitás, az anyagiság, a kiterjedtség, az egymásmelletti- 
ség... Csakhogy ebben a létben a gondoskodásban utunkba kerülő 
létező egyelőre még preontológiailag is rejtve van. Amikor a dolgokat 
„legközelebb adott” létezőnek nevezik, ontológiailag hibát követnek 
el, jóllehet ontikusan valami másra gondolnak. Amire tulajdonkép
pen gondolnak, meghatározatlan marad. Vagy pedig ezeket a „dol
gokat” úgy jellemzik, mint amihez „érték tapad”. Mit jelent ontoló
giailag az érték? Hogyan ragadható meg kategoriálisán az értéknek ez 
a „tapadása” és az értéktelítettség? Eltekintve az értéktelítettség struk
túrájának homályától, rábukkantunk-e ezzel a gondoskodó foglala
toskodásban utunkba kerülőnek a fenomenális létjellemzójére?

A görögöknek volt egy megfelelő terminusuk a „dolgokra”: πράγ
ματα, vagyis az, amivel a gondoskodó foglalatoskodásban (πράξις) 
dolgunk van. De ők éppen a πράγματα sajátos „pragmatikus” jelle
gét nem tisztázták ontológiailag, és „mindenekelőtt” mint „puszta 
dolgokat” határozták meg őket. A gondoskodásban utunkba kerülő 
létezőt eszköznek nevezzük. A foglalatoskodásban olyan eszközök 
találhatók, mint az íróeszköz, a varróeszköz, a munka-, a közlekedé
si-, a mérőeszköz. Az eszköz létmódját kell kimutatnunk. Ehhez 
pedig előzetesen azt kell körülhatárolnunk, ami az eszközt eszközzé 
teszi, vagyis az eszközszerűséget.

Egy eszközről szigorúan véve sohasem mondhatjuk, hogy „van”. 
Az eszköz létéhez mindig hozzátartozik egy eszközegész, melyben 
ez az eszköz az lehet, ami. Az eszköz lényegileg „valami, azért-hogy”.
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Az „azért-hogy” [„Um-zu”] különböző módjai, például az alkalmas
ság, a felhasználhatóság, az alkalmazhatóság, a kezelhetőség esz- 
közegészt konstituálnak. Az „azért-hogy” struktúrájában egyvalami
ről valamire történő utalás rejlik. Az utalásnak nevezett fenomént a 
maga ontológiai genezisében majd csak a következő analízisekben 
tehetjük láthatóvá. Egyelőre csak egy utalás-sokaságot kell fenome
nálisan tekintetbe vennünk. Az eszköz a maga eszközszerűségének 
megfelelően mindig a más eszközökhöz való hozzátartozás folytán 
eszköz: íróeszköz, toll, tinta, papír, alátét, asztal, lámpa, bútor, ablakok, 
ajtók, szoba. Ezeka „dolgok” eleinte sohasem önmagukért mutatkoznak 
meg, hogy azután reális dolgok összegeként betöltsenek egy szobát. A 
legközelebbi utunkba kerülő — habár tematikusán nincs megragadva — 
a szoba, de ismét csak nem geometriai, térbeli értelemben, mint valami 
„négy fal közötti”, hanem mint lakóeszköz. Belőle mutatkozik meg 
a „berendezés”, ebben pedig a mindenkori „egyes” eszköz. Az utób
bit megelőzően már mindenkor fel van tárva egy eszközegész.

A mindenkori eszközhöz szabott foglalatoskodás, amelyben az 
eszköz egyedül mutatkozhat meg eredeti módon a maga létében, 
például a kalapálás a kalapáccsal, sem ezt a létezőt nem ragadja meg 
tematikusán mint előforduló dolgot, sem pedig a használat nem tud 
semmit például az eszközstruktúráról mint olyanról. A kalapálásnak 
még csak tudomása sincs a kalapács eszközjellegéről, egyszerűen úgy 
sajátította el ezt az eszközt, hogy alkalmasabban nem is lehet. E 
használó foglalatoskodás során a gondoskodás aláveti magát a min
denkori eszköz számára konstitutív azért-hogynak; ha a kalapács-do
logra nem pusztán csak rábámulunk, hanem kézbe is fogjuk és 
derekasan használjuk, akkor annál eredendőbb lesz a hozzá fűződő 
viszonyunk, annál leplezetlenebbül kerül utunkba eszközként, va
gyis akként, ami. A kalapács specifikus „kezelhetőségét” maga a 
kalapálás fedi fel. Az eszköznek a létmódját, amelyben az önmagából 
megnyilvánul, kézhezállóságnak [Zuhandenheit] nevezzük. Az eszköz 
csak azért kezelhető -  a szó legtágabb értelmében - ,  és csak azért áll 
a rendelkezésünkre, mert éppen e kézhezállóság a „magánvaló léte”, 
nem pedig pusztán előfordul. A kézhezállót nem fedhette fel a 
dolgok így és így megalkotott „kinézetére” irányuló legélesebb már- 
csők-odatekintés sem. A dolgokra csupán „elméletileg” odatekintő 
pillantás nélkülözi a kézhezállóság megértését. A használó-tevékeny
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kedő foglalatoskodás viszont nem vak, megvan a saját látásmódja, 
mely a tevékenykedést irányítja és specifikus biztonságot kölcsönöz 
neki. Az eszközzel való foglalatoskodás alárendelődik az eszköz 
„azért-hogyából” adódó sokféle utalásnak. Az ilyen alkalmazkodás 
látásmódja a körültekintés.

A „gyakorlati” viszonyulás nem „ateoretikus” abban az értelem
ben, hogy ne látna, és a teoretikus viszonyulástól nemcsak abban 
különbözik, hogy cselekszik, nem pedig szemlél, s a cselekvés, hogy 
vak ne maradjon, teoretikus megismerést is használ, hanem a szem
lélés oly eredendően gondoskodás, amennyire a cselekvésnek meg
van a maga látása. A teoretikus viszonyulás körültekintés nélküli 
csak-odatekintés. Az odatekintés attól, hogy körültekintés nélküli, 
még nem nélkülözi a szabályt, kánonja a módszerben alakul ki.

A kézhezálló teoretikusan egyáltalán nincs megragadva, és minde
nekelőtt nem is körültekintően tematikus a körültekintés számára. 
A mindenekelőtt kézhezállónak az a sajátossága, hogy mintegy visz- 
szahúzódik a maga kézhezállóságába, mégpedig pontosan azért, hogy 
igazán kézhez álljon. A mindennapi foglalatoskodás mindenekelőtt 
nem is magukkal a munkaeszközökkel foglalatoskodik, hanem a mű, 
a mindenkori előállítandó az, amire a gondoskodás elsődlegesen 
irányul, s ezért ő a kézhezálló is. A mű hordozza azt az utalásegészt, 
amelyben az eszköz utunkba kerül.

Az előállítandó mű, mint a kalapács, a gyalu, a tű mirevalósága 
[Wozu] maga is az eszköz létmódjával rendelkezik. Az előállítandó 
cipő hordásra való (cipő-eszköz), az elkészített óra az idő leolvasásá
ra. A gondoskodó foglalatoskodásban kiváltképpen utunkba kerülő 
művel -  a megmunkálás alatt lévővel -  a lényegileg hozzátartozó alkal
mazhatóságában már mindenkor együtt kerül utunkba az ő alkalmaz
hatóságának a mirevalósága. A megrendelt mű a maga részéről csak 
használatának, s a létező e felfedett utalás-összefüggésének alapján van.

Az előállítandó mű azonban nemcsak alkalmazható valamire, ha
nem az előállítás maga is mindenkor valaminek az alkalmazása vala
mire. A mű egyszersmind „materiálékra” utal. Szükség van hozzá 
bőrre, fonálra, tűkre és hasonlókra. A kikészített bőrt meg nyersbő
rökből csinálták. Ezeket állatokról nyúzták le, az állatokat pedig 
mások tenyésztették. Állatok tenyésztés nélkül is előfordulnak a 
világban, s ez a létező valamiképpen ezen állatok esetében is megte-
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remtó'dik. Eszerint a környező-világban olyan létező is hozzáférhető, 
amely önmagában nem szorul előállításra, már eleve kézhez áll. A 
kalapács, fogó, tű már önmagában is acélra, vasra, ércre, kőzetre, fára utal, 
ezekből áll. A használt eszközben használata révén vele együtt a „termé
szetet” is felfedjük, a „természetet” a természeti termékek fényében.

A természetet azonban nem szabad itt már csak kéznéllevőként 
érteni -  sem pedig természeti erőként. Az erdő erdészet, a hegy kőbánya, 
a folyó vízierő, a szél a „vitorlákban” szél. A felfedett „környező-vi
lággal” kerül utunkba az így felfedett „természet”. Ennek kézhezálló 
létmódjától eltekinthetünk, ő maga felfedhető és meghatározható 
pusztán a maga tiszta kéznéllevőségében. Az ilyen természetfelfedés 
számára azonban rejtve marad az a természet is, amely „él és mozog”, 
rajtunk üt, mint táj rabul ejt. A botanikus növényei nem árokparti 
virágok, egy folyó földrajzilag rögzített „eredete” nem „földből elő
törő forrás”.

Az előállított mű nem csak alkalmazhatóságának mirevaló-jára és 
állagának miből-jére utal. Egyszerű kézműipari viszonyok között 
utalás rejlik benne arra is, aki hordja és használja. A művet az ő testére 
szabják, a mű keletkezésénél ő is jelen „van”. Ez a konstitutív utalás 
egyáltalán nem hiányzik a tucatáruk előállításánál sem; csakhogy ott 
meghatározatlan, a tetszés szerintire, az átlagra utal. A mű által tehát 
nemcsak olyan létező kerül az utunkba, amely kézhez áll, hanem 
ember létmódú létező is, melynek számára majd a gondoskodásában 
az előállított kézhez áll; egyszersmind utunkba kerül a világ is, 
melyben a viselők és fogyasztók élnek, s amely egyben a miénk is. A 
mű, amelyről éppen gondoskodnak, nemcsak a műhely otthonos 
világában áll kézhez, hanem a nyilvánosság világában is. Ez utóbbival 
válik felfedetté és mindenki számára megközelíthetővé a környező-vi
lági természet. A gondoskodás révén az utakon, utcákon, hidakon, 
épületeken meghatározott szempontból felfedjük a természetet. A fe
dettvasúti peron számításba veszi a rossz időt, az utcai világítóberende
zés a sötétséget, azaz a napvilág jelen- és távollétének specifikus váltako
zását, a „Nap állását”. Minden egyes óra egy meghatározott konstellá
ciót vesz számításba a világrendszerben. Ha rápillantunk az órára, 
kimondatlanul a „Nap állását” használjuk fel, melynek alapján az 
időmérés hivatalos asztronómiai szabályozása történik. A közvetle
nül és feltűnés nélkül kézhezálló óraeszköz használatában a környe
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ző-világi természet is kézhez áll. A hozzánk legközelebb eső világban, 
a mű világában való mindenkori gondoskodó feloldódás felfedő funk
ciójának lényegéhez tartozik, hogy a feloldódás mindenkori módjának 
megfelelően többé vagy kevésbé kifejezetten, a körültekintő előrehato- 
lás más-más hatósugarában fedhetjük fel a műben, illetve annak kons
titutív utalásaiban a vele együtt közel-hozott világonbelüií létezőt.

E létező létmódja a kézhezállóság. Ezt azonban nem szabad úgy 
értenünk, mintha pusztán ilyenként való felfogása tenné kézhez- 
állóvá, mintha ezeket az „aspektusokat” csak mi tulajdonítanánk a 
közvetlenül előforduló „létezőnek”, mintha egy eleve önmagában 
kéznéllevő világanyag nyerne ily módon „szubjektív színezetet”. Az 
ilyen irányú interpretáció nem veszi észre, hogy ehhez a létezőt előbb 
tiszta kéznéllevőként kellett volna értelmezni és felfedni, s a „világ
gal” való felfedő és elsajátító foglalatoskodás során ennek elsőbbség
gel és irányító szereppel kellett volna bírnia. Ez azonban már ellent
mond a megismerés ontológiai értelmének; hiszen a megismerést a 
világban-benne-lét megalapozott móduszaként mutattuk fel. A meg
ismerés csak a gondoskodásban kézhezállón keresztül halad előre a 
már csak kéznéllevő hozzáférhetővé tételéig. A kézhezállóság a létező' 
ontológiai-kategoriális meghatározása, ahogy az„magánvalóan” van. De hát 
a kézhezálló mégiscsak a kéznéllevő alapján „van”. Következik-e 
azonban ebből -  ha már ezzel a tézissel egyetértünk - , hogy a kéz- 
hezállóságot ontológiailag a kéznéllevőség alapozza meg?

De még ha a messzebbre hatoló ontológiai interpretációban a kéz
hezállóság a világon belül mindenekelőtt felfedett létező létmódjá
nak bizonyulna is, s akár még eredendősége is bebizonyosodna a 
tiszta kéznéllevőséggel szemben -  az eddig kifejtettek vajon hozzá
járulnak-e bármivel is a világfenomén ontológiai megértéséhez? 
Hiszen e világonbelüií létező interpretációja közben már eleve „elő
feltételeztük” a világot. Hiszen e létező összeillesztése nem ad ösz- 
szegzésként valami „világ”-félét. Egyáltalán vezet-e út e létező lététől 
a világfenomén felmutatásához?1

1 A szerző bátorkodik megjegyezni, hogy az 1919-20-as teli szemeszter óta ismételten 
foglalkozott előadásaiban a környező világ analízisével és általában a jelenvalóiét 
„fakticitásának hermencutikájával”.
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16. §. A környező-világnak a világonbeliili 
létezőn jelentkező világszerűsége

Maga a világ nem világonbeliili létező, e létezőt azonban mégis 
olyannyira meghatározza, hogy az csak akkor kerülhet utunkba, és a 
felfedett létező csak akkor mutatkozhat meg a maga létében, ha „adva 
van” [es „gibt”] világ. De miként „adódik” világ? Ha a jelenvalólétet 
ontikusan a világban-benne-iét konstituálja, és létéhez épp ily lé- 
nyegszerűen hozzátartozik Önmagának [Selbst] létmegértése, le
gyen bár az mégoly határozatlan, akkor a jelenvalóiét preontoló- 
giailag nem érti-e már a világot, még ha ez a megértés nélkülözi és 
nélkülözheti is az explicit ontológiai belátást? Vajon a gondoskodó 
világban benne-lét számára a világon belül utunkba kerülő létezővel, 
azaz annak világonbelüliségével együtt nem mutatkozik-e meg vala
mi világ-féle is? Nem pillantjuk-e meg prefenomenológiailag ezt a 
fenomént, s nincs-e már mindenkor jelen az ilyen tekintet számára 
anélkül, hogy ontológiai interpretáció témájává kellene lennie? A 
jelenvalóiét, feloldódva a kézhezálló eszközhöz kötött gondoskodá
sában, nem rendelkezik-e azzal a létlehetőséggel, hogy a gondosko
dása tárgyát alkotó világonbelüli létezővel együtt valamiképpen annak 
világisága is felvillanjon a számára?

Ha a gondoskodó foglalatoskodásban felmutathatok a jelenvalóiét 
ilyen létlehetőségei, akkor megnyílik egy út, amelyen utánajárhatunk 
az így felvillanó fenoménnek, és megkísérelhetjük, hogy azt mintegy 
„odaállítsuk” és a rajta megmutatkozó struktúrákat kikérdezzük.

A világban-benne-lét mindennapiságához hozzátartoznak a gon
doskodás olyan móduszai, melyekben a gondoskodás tárgyát alkotó 
létező úgy kerül utunkba, hogy közben napvilágra kerül a világon- 
belülinek a világszerűsége. A legközelebb kézhezálló létező a gon
doskodás során alkalmatlannak mutatkozhat, olyannak, ami nem 
használható fel céljának megfelelően. A munkaeszközről kiderül, 
hogy hibás, az anyagról, hogy nem megfelelő. Eszköz eközben min
den esetben kézhez áll. Az alkalmazhatatlanságot viszont nem bizo
nyos tulajdonságok odatekintő megállapítása, hanem a használó fog
lalatoskodás körültekintése fedi fel. Az alkalmazhatatlanságnak eb
ben a felfedésében az eszköz feltűnik. A feltűnés bizonyos nem- 
kézhezállóságot kölcsönöz a kézhezálló eszköznek. Ez pedig azt
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jelenti, hogy a használhatatlan egyszerűen csak ott hever, eszköz-do
logként mutatkozik meg, amely így és így néz ki, és kézhezállóságá- 
ban mint így kinéző mindig is kéznéllevő volt. A tiszta kéznéllevőség 
megmutatkozik az eszközön, de csak azért, hogy azután újból vissza
húzódjék a gondoskodás tárgyának, tehát az újra használatba vettnek 
a kézhezállóságába. A használhatatlannak ez a kéznéllevősége nem 
nélkülözi még teljesen a kézhezállóságot, az így kéznéllevő eszköz 
még nem csak valahol előforduló dolog. Az eszköz megsérülése még 
nem egyszerű dologváltozás, még nem egy kéznéllevő tulajdonsága
inak pusztán előadódó kicserélődése.

De a gondoskodó foglalatoskodás az eleve már kézhezállón belül 
nem csak alkalmazhatatlanra bukkan; némelykor úgy találja, hogy 
hiányzik valami, ami nemcsak nem „kezelhető”, de egyáltalán nincs 
is a „keze ügyében”. Az ilyesfajta hiányolás mint valami nem-kézhez- 
állónak a fellelése szintén valamifajta csak-kéznéllevőségben fedi fel 
a kézhezállót. A nem-kézhezálló észrevételekor a kézhezálló a tola
kodás móduszába kerül. Minél sürgősebben lenne szükség a hiány
zóra, minél tulajdonképpenibben kerül az utunkba a maga nem- 
kézhezállóságában, annál tolakodóbbá válik a kézhezálló, mégpedig 
úgy, hogy a kézhezállóság jellegét elveszíteni látszik. Már csak kéz- 
néllevó'ként lepleződik le, s mindaddig az marad, amíg a hiányzóra 
szert nem teszünk. A tanácstalan előtte-állás mint a gondoskodás 
deficiens módusza valami kézhezállónak a már-csak-kéznéllétét 
fedi fel.

A gondoskodásunk alatt álló világgal való foglalatoskodás során a 
nem-kézhezálló nemcsak az alkalmazhatatlannak vagy egyszerűen a 
hiányzónak az értelmében kerülhet az utunkba, hanem olyan nem- 
kézhezállóként is, amelyik éppen hogy nem [nicht] hiányzik és nem 
alkalmazhatatlan, hanem a gondoskodás „útjában” áll. Amire a gon
doskodás rá sem hederíthet, amire „nincs ideje”, az a nem-idevaló
nak, az elintézetlennek a módján nem-kézhezálló. Ez a nem-kéz
hezálló [Lóizuhandenes] megzavar, és láthatóvá teszi a mindenek
előtt és elsősorban gondoskodásba veendőnek a makrancosságát. Ezzel 
a makrancossággal új módon jelentkezik a kézhezálló kéznéllevő
sége, mint annak a léte, ami még mindig ott hever és elintézésért 
kiált.

A feltűnés, a tolakodás és a makrancosság móduszainak az a funk-
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ciójuk, hogy a kézhezállón napvilágra hozzák a kéznéllevőségjelle- 
gét. Ezekben az esetekben azonban még nem szemléljük és bámuljuk 
a kézhezállót mint pusztán kéznéllevó't, a megmutatkozó kéznél- 
levőség még az eszköz kézhezállóságához van kötve. Az eszköz még 
nem álcázza magát puszta dolognak, hanem „kacattá” válik: az ember 
szeretné félrerúgni; de a kézhezálló, amikor szeretnénk félrerúgni, a 
maga mozdulatlan kéznéllevőségében még mindig kézhezállóként 
mutatkozik meg.

De mire jó  a világfenomén tisztázása szempontjából ez az utalás a 
kézhezálló módosult utunkba kerülésére, amelyben kéznéllevősége 
lelepleződik? E módosulás elemzése után még mindig a világon- 
belülinek a léténél időzünk: a világfenoménhez még nem jutottunk 
közelebb. Noha még nem ragadtuk meg, már megteremtettük azt a 
lehetőséget, hogy megpillantsuk a fenomént.

A feltűnésben, tolakodásban és makrancosságban a kézhezálló va
lamiképpen elveszíti kézhezállóságát. Ezt viszont -  bár nem lesz té
mává -  a kézhezáilóval való foglalatoskodásban értjük meg. A kéz- 
hezállóság nem egyszerűen eltűnik, hanem az alkalmazhatatlan fel
tűnő voltában mintegy elbúcsúzik. A kézhezállóság még egyszer 
megmutatkozik, és éppen eközben mutatkozik meg a kézhezállónak 
a világszerűsége is.

A kézhezállót mint eszközt létének struktúrájában az utalások 
határozzák meg. A legközelebbi „dolgok” sajátos és magától értetődő 
„magánvalóságára” az őket használó, de rájuk nem kifejezetten figye
lő gondoskodásban lelünk rá, amely valami használhatatlanba ütköz
het. Hogy egy eszköz alkalmazhatatlan, az annyit tesz: nem zavarta
lan az azért-hogy konstitutív utalása egy erre-valóságra. Az utalások 
nem a szemlélet tárgyai, de „jelen” vannak, amennyiben a gondos
kodás során alkalmazkodunk hozzájuk. A z utalás zavara esetén vi
szont, amikor valami alkalmazhatatlannakbizonyul arra, hogy..., az 
utalás kifejezetté válik. Persze még most sem ontológiai struktúra
ként, hanem ontikusan a körültekintés számára, amely beleütközik 
a munkaeszköz hibás voltába. A mindenkori erre-valóságra vonatko
zó utalás ilyen körültekintő újraélesztésével a látókörünkbe kerül 
maga az erre-valóság és vele együtt a műösszefüggés, az egész „mű
hely”, mégpedig olyanként, amelyben a gondoskodás már eleve 
ott-tartózkodik. Az eszközösszefüggés nem úgy villan fel, mint amit
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sohasem láttak, hanem mint a körültekintésben mindig már eleve 
látott egész. Ezzel az egésszel azonban jelentkezik a világ.

Hasonlóképpen: egy olyan kézhezállónak a hiánya, melynek min
dennapi jelenléte oly magától értetó'dő volt, hogy egyáltalában nem 
is vettünk róla tudomást, törést jelent a körültekintésben felfedett 
utalás-összefüggésekben. A körültekintés ürességet talál, és csak 
most látja, hogy a hiányzó mi célból és mivel együtt volt kézhezálló. 
Újból jelentkezik a környező' világ. Ami így felvillan, az maga nem 
egy kézhezálló a többi között, és még kevésbé valami kéznéllew, 
amely a kézhezálló eszközt mintegy megalapozza: az minden rögzí
tés és szemlélés eló'tt „jelenvaló” [„Da”]. Még a körültekintés számá
ra is megközelíthetetlen, minthogy ez mindig létezőre irányul, en
nek számára azonban már eleve feltárult. A „feltárulni” és a „feltá- 
rultság” a következőkben terminusként szerepel, és annyit jelent, 
mint „megvilágítani”, „megvilágítottság”. „Feltárulni” tehát sohasem 
jelent olyasmit, hogy „közvetve, következtetés útján hozzájutni”.

Az, hogy a világ nem a kézhezállóból „áll”, egyebek közt abban 
mutatkozik meg, hogy amikor a gondoskodás interpretált módu- 
szaiban felvillan a világ, akkor ezzel együtt jár a kézhezálló saját 
világától való megfosztása úgy, hogy napvilágra kerül rajta a csak- 
kéznéllét. Ahhoz, hogy a „környező-világot” illető mindennapi gon
doskodásban a kézhezálló-eszköz „magánvaló létében” fordulhasson 
elő, a körültekintés és még inkább a nem-körültekintő „tematikus” 
megragadás számára tematizálatlannak kell maradniok azoknak az 
utalásoknak és utalásegészeknek, melyekben a körültekintés „felol
dódik”. Annak, hogy a kézhezálló megmaradhasson fel-nem-tűné- 
sében, az a feltétele, hogy a világ ne jelentkezzék. És ebben konsti- 
tuálódik e létező magánvaló létének fenomenális struktúrája.

A fel-nem-tűnés, a nem-tolakodás, a nem-makrancosság privativ 
kifejezések* a mindenekelőtt kézhezálló létének egy pozitív fenome
nális jellemzőjét jelölik. A bennük szereplő „nem” a kézhezálló 
magánál maradásának a jellegét jelöli, azt, amit magánvaló létnek 
tekintünk, azonban -  jellemző módon -  „mindenekelőtt” a kéz- 
néllevőnek mint tematikusán rögzíthetőnek tulajdonítunk. A kéz- 
néllevőre való elsődleges és kizárólagos tájékozódásban a „magánva
ló” ontológiailag egyáltalában nem világítható meg. Valamilyen ér
telmezést mégis meg kell követelni ahhoz, hogy a „magánvalóról”
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szóló beszéd ontológiailag jelentéssel bíró legyen. Ontíkusan több
nyire a létnek erre a magánvalójára hivatkoznak emfatikusan, és 
fenomenálisan joggal. Az ilyen hivatkozással állítólag adott ontológiai 
kijelentés igényét azonban ez az ontikus hivatkozás már nem elégíti 
ki. Az eddigi elemzésből már világos, hogy a világonbelüli létező' 
magánvaló léte ontológiailag csak a világfenomén alapján ragadható 
meg.

Ha viszont a világ valamiképpen felvillanhat, akkor általában fel
tártnak kell lennie. A világonbelüli kézhezállónak a körültekintő 
gondoskodás számára való megközelíthetőségében a világ már min
denkor előzetesen fel van tárva. A világ tehát olyan valami, „amiben” 
a jelenvalóiét mint létező már mindenkor volt, amihez minden egyes 
valamiképpen kifejezett odaérkezés mindig csak visszatérés lehet.

Az eddigi interpretáció szerint a világban-benne-lét a következőt 
jelenti: nem-tematikus, körültekintő feloldódás az eszközegész kéz- 
hezállóságát konstituáló utalásokban. A gondoskodás, úgy, amint 
van, már mindenkor a világban való otthonosság alapján van. Ebben 
az otthonosságban a jelenvalóiét beleveszhet a világon belül utunkba 
kerülőbe, és fogságába eshet. Mi az, amiben a jelenvalóiét otthonos, 
miért villanhat fel a világonbelülinek a világszerűsége? Hogyan kell 
értenünk közelebbről azt az utalásegészt, amelyben a körültekintés 
„mozog”, s melynek lehetséges törései előtérbe helyezik a létező 
kéznéllevőségét?

Ahhoz, hogy válaszoljunk ezekre a kérdésekre, melyek a világiság 
fenoménjának és problémájának a kidolgozását célozzák, konkrétab
ban kell elemezni azokat a struktúrákat, melyeknek szerkezeti össze
függéseibe a feltett kérdések belekérdeznek.

17. §. Utalás és jel

A kézhezálló (az „eszközök”) lét-struktúrájának előzetes interpretá
ciója láthatóvá tette az utalás fenoménjét, bár csak vázlatosan, s ezért 
egyszersmind annak szükségességét is hangsúlyoztuk, hogy fel kell 
tárni az éppen csak felmutatott fenomén ontológiai eredetét. Nyil
vánvalóvá vált továbbá, hogy az utalás és az utalásegész valamilyen 
értelemben magát a világiságot konstituáló mozzanat. A világ eddig
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csupán felvillant a kézhezállóra irányuló környezó'-világbeli gondos
kodás meghatározott módjaiban és módjai számára, mégpedig e 
kézhezálló kézhezállóságával együtt. Ezért minél jobban előrehala
dunk majd a világonbelíili létezőlétének megértésében, annál jobban 
kiterjed és megszilárdul az a fenomenális talaj, amely hozzáférhetővé 
teszi a világfenomént.

Kiindulópontul ismét a kézhezálló létét választjuk, ezúttal abból a 
célból, hogy pontosabban ragadjuk meg az utalás fenoménjét. Kísé
reljük meg e célból egy olyan eszköz ontológiai elemzését, amelyben 
különféle értelemben találhatók „utalások”. Ajelet találjuk ilyen „esz
köznek”. A jel szó sok mindent nevez meg: nem csupán a jelek 
különböző fajtái, hanem a ,jel-lét valami számára” maga is egyetemes 
vonatkozásfajtává formalizálható oly módon, hogy maga ajel-struktú- 
ra nyújt ontológiai vezérfonalat minden általában vett létező,jellem
zéséhez”.

A jelek azonban mindenekelőtt maguk is eszközök, melyeknek 
specifikus eszközjellege a jelzés. Ilyenek például az útjelzők, a határ
kövek, a hajózásban a viharjelző gömbök, a jelzőhangok, a zászlók, a 
gyász jelei és más effélék. A jelzés meghatározható az utalás egy 
„fajtájaként”. Az utalás szélsőségesen formális értelemben nem más, 
mint vonatkoztatás. De a vonatkozás nem tekinthető olyan nemnek, 
amelybe különféle utalás-„fajok” tartoznak, szétválva mondjukjelre, 
szimbólumra, kifejezésre és jelentésre. A vonatkozás olyan formális 
meghatározottság, amely „formalizálás” útján bármilyen tartalmú és 
létmódú összefüggés bármelyik fajtájáról közvetlenül leolvasható.1

Minden utalás vonatkozás, de nem minden vonatkozás utalás. 
Minden „jelzés” utalás, de nem minden utalás jelzés. Ez egyben azt 
jelenti, hogy minden „jelzés” vonatkozás, de nem minden vonatkoz
tatás jelzés. így fény derül a vonatkozás formális-általános jellegére. 
Az utalás, a jel, sőt a jelentés fenoménjének vizsgálata semmit sem 
nyer, ha vonatkozásként jellemezzük. Sőt a végén még azt is ki kell

1 Vö. E. I Iusscrl: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. 
EJahrbuch első része, I. köt. 10. §. skk.; ugyanez a tétel megtalálható már a Logische 
Untersuchungen-bcn, I. köt. 11. fej. -  A jel cs jelentés analíziséhez lásd uo. II. köt. 1. 
Vizsgálódás.
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mutatnunk, hogy maga a „vonatkozás” ontológiailag egy utalásból 
ered, éspedig éppen formális-általános jellege folytán.

Ha az iménti elemzés arra korlátozódik is, hogy a jelet az utalás- 
fenoméntől való különbségében értelmezze, ez a korlátozás még 
nem elegendő' a lehetséges jelek zárt sokféleségének megfelelő vizs
gálatához. A jel lehet nyom, előjel, visszajelzés, figyelmeztető jel, 
ismertetőjel; ezek más és más módon jeleznek valamit, teljesen 
függetlenül attól, hogy mi az, ami jelként szolgál. E „jelektől” meg 
kell különböztetnünk a maradványt, a romot, az emlékművet, a 
dokumentumot, a bizonyítékot, a szimbólumot, a kifejezést, ajelen- 
séget, a jelentést. Ezek a fenomének formális vonatkozásjellegük 
folytán könnyen formalizálhatok; manapság igen könnyen hajiunk 
arra, hogy egy ilyen „vonatkozás” vezérfonalát követve minden léte
zőt egy olyan „interpretációnak” vessünk alá, amely mindig „helyén
való”, mert alapjában véve ugyanolyan semmitmondó, mint a forma 
és tartalom oly könnyen kezelhető sémája.

Az általunk példaként kiválasztott jel a későbbi elemzések során 
más célra fog szolgálni. Nemrégiben a gépkocsikat felszerelték egy 
mozgatható vörös nyíllal, melynek a helyzete mutatja a jármű által 
követendő irányt, amikor például a kocsi egy útkereszteződéshez 
közelít. A nyíl helyzetét a kocsi vezetője szabályozza. Ez a jel eszköz, 
mely nem csupán a vezető gondoskodásában (a kormányzásban) 
kézhezálló. Azok is, akik nem vele utaznak -  és különösképpen azok 
-  használják ezt az eszközt, mégpedig úgy, hogy a megfelelő irányban 
kitérnek vagy megállnak. Ez a jel a közlekedési eszközök és közleke
dési szabályok összefüggésének egészében világon belül kézhez áll. 
Mint eszközt ezt a jelző-eszközt utalás konstituálja. Jellemzője az 
azért-hogy jelleg, hogy alkalmas valamire, tudniillik a jelzésre. A 
jelnek ez a jelzése „utalásként” fogható fel. De megjegyzendő, hogy 
ez az „utalás” mint jelzés nem azonos a jel mint eszköz ontológiai 
struktúrájával.

Ellenkezőleg, az eszköz lét-struktúráján, valamire-alkalmasságán 
alapul az „utalás” mint jelzés. A valamire-alkalmasság még nem 
elegendő ahhoz, hogy egy létezőt jellé tegyen. A „kalapácsnak” ne
vezett eszközt is alkalmassága konstituálja, anélkül azonban, hogy a 
kalapácsot jellé tenné. A jelzésnek nevezett „utalás” egy valamirevaló 
alkalmasság mirevalóságának ontikus konkréciója, s ehhez meghatá
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roz egy eszközt. A „valamire-alkalmasság” mint utalás ezzel szemben 
az eszköznek mint eszköznek ontológiai-kategoriális meghatározott
sága. Az, hogy a valamire-alkalmasság mirevalósága aj ekésben kapja 
meg konkrécióját, esetleges az eszköz-szerkezet mint olyan szem
pontjából. Nagyjából már a jel példájából is látható a különbség az 
utalás mint valamire-alkalmasság és az utalás mint jelzés között. E 
kettó' oly kevéssé esik egybe, hogy csupán egységük teszi lehetővé 
egy meghatározott eszközfajta konkrécióját. Amilyen bizonyos azon
ban, hogy a jelzés alapjában különbözik az utalástól mint eszköz- 
szerkezettó'l, annyira vitathatatlan, hogy a jel sajátos, sőt kitüntetett 
vonatkozásban áll a környező-világ mindenkor kézhezálló eszköz
egészének és az eszköz-egész világszerűségének létmódjával. A jel
ző-eszköznek a gondoskodó foglalatoskodásban kitüntetett alkalma
zása van. Az ontológia azonban nem szorítkozhat e tény puszta 
megállapítására. Tisztáznunk kell e kitüntetett alkalmazás alapját és 
értelmét.

Mit jelent egy jel jelzése? Erre csak akkor lehet válaszolni, ha 
meghatározzuk, hogyan kell bánnunk a jelző-eszközzel. E meghatá
rozásban eredendően megragadhatóvá kell lennie a jelző-eszköz 
kézhezállóságának is. Hogyan kell tehát megfelelően bánnunk egy 
jellel? Ha megmaradunk a már szemügyre vett példánál (a gépkocsi 
nyilánál), azt mondhatjuk: az előforduló jelhez megfelelő viszonyu
lás (lét) a „kitérés” vagy a „megállás” lesz, annak a kocsinak a köze
ledtére, amely a nyíllal jelez. A kitérés mint irányváltoztatás lényege 
szerint a jelenvalóiét világban-benne-létéhez tartozik. A jelenvalóiét 
mindig valamilyen irányba fordul és úton van; a megállás és a 
helyben maradás csupán meghatározott irányú „úton-lét” határesete. 
A jel egy sajátosan „térbeli” világban-benne-léthez fordul. A jelet 
éppen akkor nem „fogjuk fel”, ha rábámulunk és megállapítjuk, hogy 
mint elénk kerülő jelző dolog mutat valamit. Még ha tekintetünkkel 
követjük is a nyíl jelzésirányát, és megnézzük, hogy mi van kéznél 
arrafelé, amerre a nyíl mutat, a jel akkor sem kerül utunkba tulajdon
képpen. A jel a gondoskodó foglalatoskodás körültekintésének szól, 
mégpedig úgy, hogy az útmutatását követő körültekintés ebben az 
együtthaladásban kifejezett „áttekintést” nyer a mindenkori környe
ző-világ környezetszerűségéről. A körültekintő áttekintés nem meg
ragadja a kézhezállót, hanem inkább tájékozódásra tesz szert a kör
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nyező világban. Az eszköztapasztalás másik lehetősége, hogy a nyíl a 
kocsihoz tartozó eszközként fordul elő; ilyenkor a nyíl sajátos esz- 
közszerűségét nem kell felfedni; teljességgel meghatározatlan ma
radhat, hogy mit és hogyan mutat, s az így utunkba kerülő mégsem 
puszta dolog. Egy sokszorosan meghatározatlan eszközsokféleség 
közvetlen föllelésével ellentétben a dologtapasztalás megköveteli a 
maga saját meghatározottságát.

A leíró jelfajták révén kézhezálló kerül utunkba, pontosabban 
ennek összefüggése oly módon lesz hozzáférhetővé, hogy a gondos
kodó foglalatoskodás bizonyos irányt vesz. A jel nem olyan dolog, 
amely jelző viszonyban áll egy másik dologgal, hanem eszköz, amely 
egy eszközegészt kifejezetten a körültekintés körébe von oly módon, hogy ezzel 
egyben jelentkezik a kézhezállónak a világszerűsége. A bejelentkezés és az 
előjel által „megmutatkozik”, ami „bekövetkezik”. De ami „bekövet
kezik”, az itt nem olyasmit jelent, ami csak előfordul és hozzáadódik 
valami már kéznéllevőhöz. Ami „bekövetkezik”, az valami olyasmi, 
amire felkészülünk, vagy amire nem voltunk felkészülve, minthogy 
másra számítottunk. A visszajelzés hozzáférhetővé teszi a körülte
kintés számára azt, ami megesett, ami lejátszódott. A figyelmeztető 
jel azt mutatja, hányadán állunk. A jelek elsődlegesen mindig azt 
jelzik, „amiben” élünk, aminél a gondoskodás tartózkodik, a helyze
tet, amelyben a rendeltetése van.

A jel sajátos eszközjellege még világosabban látható a „jelalkotás
ban”. Ez mindig egy körültekintő előrelátásban és egy ilyen előrelá
tásból kiindulva valósul meg, melynek szüksége van arra a kézhezálló 
lehetőségre, hogy a mindenkori környező-világot egy kézhezállón 
keresztül késztesse megnyilvánulni a körültekintés számára. Már
most a világonbelüli elsődlegesen kézhezállónak a létére -  mint már 
mondtuk — az jellemző, hogy magában maradva nem lép elő. A 
körültekintő foglalatoskodásnak ezért szüksége van arra, hogy a 
környező-világban legyen egy kézhezálló eszköz, mely eszközjelle
gében vállalja a kézhezálló feltűnésre késztetésének a „művét”. Ezért az 
ilyen eszköz (a jelek) előállításakor gondolni kell arra, hogy feltűnő 
legyen. De még az így feltűnők sem hagyhatók tetszőleges kéznéllét- 
ben, hanem meghatározott módon úgy kell „elhelyezni” őket, hogy 
könnyen megközelíthetők legyenek.

A jelalkotásnak azonban nem szükségképpen kell úgy történnie,
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hogy olyan eszköz álljon elő, amely még egyáltalán nem kézhezálló. 
Jel születhet úgy is, hogy jelnek veszünk valami már kézhezállót. E 
móduszban a jelalkotásnak egy még eredendőbb értelme nyilvánul 
meg. A jelzés nem csak egy kézhezálló eszköz-egésznek és az általá
ban vett környező-világnak a körültekintően orientált rendelkezésre 
állását hozza létre, a jelalkotás még arra is képes, hogy elsőként fedjen 
fel. Amitjeinek veszünk, az csupán kézhezállósága folytán lett meg
közelíthetővé. Amikor például a földművelésben a déli szél az eső 
jeleként „érvényes”, akkor ez az „érvényesség” vagy az „érték”, amely 
ehhez a létezőhöz „tapad”, nem ráadás egy magánvalóan már kéz- 
néllevőhöz, a légáramláshoz és egy bizonyos földrajzi irányhoz. A 
déli szél, mint ez a már-csak-előforduló, amely meteorológiailag 
hozzáférhetővé lehet, sohasem elsősorban kéznéllevő, hogy azután al
kalmilag átvegye egy előjel funkcióját. Ellenkezőleg, éppen a föld
művelés körültekintése fedi fel először a déli szelet a maga létében 
azáltal, hogy számot vet vele.

De, mondhatnánk, annak, amit jelnek veszünk, először mégis
csak önmagában kellett megközelíthetővé válnia, s már ajelalkotás 
előtt megragadottnak kell lennie. Persze valamiképpen elő kell 
fordulnia. A kérdés csupán az, hogy miként fedjük fel a létezőt ebben 
az előzetes utunkba kerülésében: olyan-e, mint egy pusztán előfor
duló dolog, vagy inkább mint egy meg nem értett eszköz, valami 
kézhezálló, mellyel eddig nem tudtunk „mit kezdeni”, és amely 
eszerint a körültekintés elől még elrejtőzött? Itt ismét csak nem szabad 
a kézhezálló körültekintően még jel nemfedett eszközjellegét úgy interpretálni, 
mint merő dologiságot, amely eleve adva van a már-csak-kéznéllevőnek a 
megragadására.

A jel kézhezállása a mindennapi foglalatoskodásban, valamint a 
jelhez tartozó különféle szándékokból és módokon előállítható fel- 
tűnősége nem csak a legközelebbi kézhezálló számára konstitutív 
fel-nem-tűnőséget dokumentálja; a jel a mindennapiságban „magá
tól értetődő” kézhezálló eszköz-egész fel-nem-tűnőségéből meríti 
feltűnőségét. Például az ismeretes csomó a zsebkendőn mint emlé
keztető jel. Amit mutat, az mindenkor olyasvalami, amiről a min- 
dennapiság körültekintésében gondoskodnunk kell. Ez a jel sok 
mindent és a legkülönfélébbet mutathatja. Amilyen tág az általa 
jelezhetőkköre, annyira szűkre szabott az érthetősége és a használata.
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Ezért van az, hogy jelként rendszerint csak „alkotója” számára kéz- 
hezálló, só't még ez utóbbi számára is megközelíthetetlenné válhat, s 
ekkor egy második jelre van szükség az elsőnek a lehetséges körül
tekintő alkalmazhatósága számára. A jelként használhatatlanná vált 
csomó ezzel nem jel-jellegét veszíti el, hanem a legközelebbi kéz- 
hezállónak a nyugtalanítóan tolakodó természetére tesz szert.

Kísértésbe eshetnénk, hogy azt a kitüntetett szerepet, melyet a jel 
a világ megértését célzó mindennapi gondoskodásban játszik, a pri
mitív jelenvalóiét bőséges ,jel”-használatával, például a fétissel és 
varázslással érzékeltessük. Persze a jelalkotás, melyen az ilyen jel
használat alapul, nem elméleti szándékkal és elméleti spekuláció 
útján megy végbe. A jelhasználat teljesen belül marad a „közvetlen” 
világban-benne-léten. Ám közelebbről megtekintve kiderül, hogyha 
a fétis és a varázslás interpretációját választjuk vezérfonálul a jel 
eszméjéhez általában, akkor ezzel még nem tudjuk megragadni a 
primitív világban utunkba kerülő létező „kézhezállásának” fajtáját. A 
jelfenomént illetően a következő interpretáció adódik: a primitív 
ember számára a jel egybeesik a jelzettel. Ajel nem csupán a helyet
tesítés értelmében képviselheti a jelzettet, hanem úgy is, hogy ajel 
mindig maga a jelzett. Ajelnek és a jelzettnek ez a furcsa egybeesése 
azonban nem azért van, mert a jel-dolog valamiképpen „objektivá- 
lódott”, azaz puszta dologként tapasztalják, és a kéznéllevőnek a 
létrégiójába helyezik, ahová a jelzett is tartozik. Az „egybeesés” nem 
azt jelenti, hogy az egymástól kezdetben elszigeteltek azonosulnak, 
hanem azt, hogy ajel még nem szabadult el a megjelölttől. Az ilyen 
jelhasználat még teljesen feloldódik a jelzetthez kötődő létben, így a 
jel mint olyan még egyáltalában nem tud eloldódni. Az egybeesés 
nem valami kezdeti objektiválódáson, hanem annak teljes hiányán 
alapul. Ez pedig annyit jelent, hogy a jeleket még egyáltalában nem 
fedték fel eszközként, a világonbelüli „kézhezálló” végül is még 
egyáltalán nem az eszköz létmódjával bír. Ez az ontológiai vezérfonal 
(kézhezállóság és eszköz) talán maga sem képes a primitív világ 
magyarázatára, de a dologiság ontológiája végképp nem képes erre. 
Ha azonban a primitív jelenvalóiét és a primitív világ számára egyál
talán konstitutív szerepe van valamilyen létmegértésnek, akkor annál 
sürgősebben ki kell dolgozni a világiságnak, illetve egy olyan feno- 
ménnak a „formális” eszméjét, amely úgy módosítható, hogy min-
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den ontológiai kijelentés, mely szerint egy eló're adott fenomenális 
összefüggésben valami még nem az vagy már nem az, pozitív fenome
nális értelmet kapjon abból, ami ez a valami nem.

A fenti jelinterpretációnak csupán az a célja, hogy fenomenális 
fogódzót kínáljon az utalás jellemzése számára. A jel és az utalás 
között hármas kapcsolat van: 1. A jelzés mint egy valamire-alkalmas- 
ság mirevalóságának lehetséges konkréciója az általában vett eszköz
struktúrán, az azért-hogyon (az utaláson) alapul; 2. ajel jelzése mint 
egy kézhezállónak az eszközjellege egy eszközegészhez, egy utalás- 
összefüggéshez tartozik; 3. ajel nem csupán kézhez áll más eszközzel 
együtt, hanem kézhezállóságában a környező-világ a körültekintés 
számára mindenkor kifejezetten hozzáférhetővé válik. A jel valami 
ontikusan kézhezálló, mely mint meghatározott eszköz egyszersmind olyan 
valamiként működik, ami a kézhezállóság, az utalásegész és a világiság 
ontológiai struktúráját mutatja. Ebben gyökerezik ennek a kézhezálló
nak az elsődlegessége a körültekintő gondoskodásba vont környező
világon belül. De ha ontológiailag az utalásnak kell a jel alapjául 
szolgálnia, ő maga nem fogható fel jelként. Az utalás nem valami 
kézhezállónak az ontikus meghatározottsága, mivel ő maga kons- 
tituálja a kézhezállóságot. Az utalás milyen értelemben a kézhez
állóság ontológiai „előfeltétele”, és ilyen ontológiai alapként egyszer
smind mennyiben konstituense az általában vett világiságnak?

18. §. Rendeltetés és jelentésesség; a világ világisága

A kézhezálló világbelien kerül utunkba. A létező léte, a kézhezállóság 
ennélfogva valamilyen ontológiai vonatkozásban áll a világgal és a 
világisággal. A világ minden kézhezállóban már eleve „jelenvaló”. A 
világ -  nem tematikusán ugyan -  minden utunkba kerülővel már 
előzetesen fel van fedve. Ám a világ bizonyos környező-világbeli 
foglalatoskodásmódokban is felvillanhat. A világ az, amiből eredően 
a kézhezálló kézhez áll. Hogyan képes a világ lehetővé tenni azt, hogy 
a kézhezálló utunkba kerüljön? Az eddigi elemzés megmutatta: a 
világbeli utunkba kerülő létében hozzáférhető a gondoskodó körül
tekintés, a számításbavétel számára. Mit jelent ez az előzetes hozzá
férhetőség [Freigabe] és hogyan kell értenünk azt, hogy ez lenne a
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világ ontológiai megkülönböztető jegye? Milyen problémák elé állít 
bennünket a világ világiságát célzó kérdés?

Megmutattuk, hogy a kézhezálló eszközszerkezete az utalás. Mi
ként képes a világ az ilyen létmódú létezőjét létére való tekintettel 
hozzáférhetővé tenni, miért ez a létező kerül utunkba mindenek
előtt? Meghatározott utalásként a valamire-alkalmasságot neveztük 
meg, az ártalmasságot, a használhatóságot és hasonlókat. A valamire- 
alkalmasság mirevalósága [Wozu] és a használhatóság mi-célúsága 
[Wofür] mindenkor az utalás lehetséges konkrécióját jelzi elő. Ajel 
„jelzése”, a kalapács „kalapálása” azonban nem a létező tulajdonságai. 
Ezek egyáltalában nem is tulajdonságok, ha ez a szó a dolgok lehet
séges meghatározottságának ontológiai struktúrájátjelöli. Akézhez- 
állónak adott esetben lehet megfelelősége és meg-nem-felelősége, 
„tulajdonságai” pedig mintegy ezekbe vannak lekötve, mint ahogy a 
kéznéllevőség a kézhezálló egy lehetséges létmódja a kézhezálló- 
ságban. Az alkalmasság (utalás) azonban mint eszközszerkezet nem 
is egy létező megfelelősége, hanem annak a lehetőségnek a létszerű 
feltétele, hogy ezt a létezőt megfelelőségek révén lehessen meghatá
rozni. De mit jelentsen akkor az utalás? A kézhezálló létének utalás
struktúrája van, ami annyit tesz: már önmagában eleve valamire utalt. 
A létező abból a szempontból van felfedve, hogy ő, akként a létező
ként, ami, valamire utalt, valamire rendeltetett, valamiben involvált 
[Es hat mit ihm bei etwas sein Bewenden]*. A kézhezálló létjellege a 
rendeltetés [Bewandtnis], A rendeltetés azt jelenti: a kézhezálló szá
munkra mindig rendeltetéssel bír. A „valaminek” a „valamihez” való 
vonatkozását az utalás terminussal kell megmutatni.

A rendeltetés annak a világonbelüli létezőnek a léte, amelyre 
vonatkoztatottan a lét már mindenekelőtt hozzáférhető. A létezővel 
mindig együttjár a rendeltetése. Az, hogy valamire rendeltetett, e 
létező létének ontológiai meghatározottsága, nem pedig a létezőről 
szóló ontikus kijelentés. Amire a létező rendeltetett, az az, amire 
alkalmas, amilyen célra használható. Annak, amire a létező alkalmas, 
szintén meglehet a maga rendeltetése; például annak a kézhezálló- 
nak, amelyet épp azért nevezünk kalapácsnak, mert rendeltetése a 
kalapálás, miként a kalapálásnak az odarögzítés, az odarögzítésnek az 
időjárás viszontagságai elleni védekezés; az utóbbi pedig azért „van”, 
hogy a jelenvalóiét menedékre leljen, azaz a jelenvalóiét egy létlehe
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tősége kedvéért. Hogy egy kézhezállóval milyen rendeltetés jár, azt 
mindig a rendeltetésegész szabja meg. Például a rendeltetésegész, 
amely a műhelyben kézhezállót a maga kézhezállóságában konsti- 
tuálja, „korábbi”, mint az egyes eszköz, s ugyanígy korábbi a paraszt- 
gazdaság rendeltetésegésze a hozzá tartozó valamennyi felszereléssel 
és ingatlannal együtt. Maga a rendeltetésegész azonban végül is egy 
olyan mire-valóságig [Wozu] megy vissza, amelynek már nincs ren
deltetése, amely maga nem olyan létező', mint ami a világonbelüli 
kézhezálló létmódján van, hanem olyan, amelynek léte világban- 
benne-létként van meghatározva, melynek létszerkezetéhez maga a 
világiság tartozik hozzá. Ez az elsődleges mire-valóság tovább már 
nem való semmire; már nincsen semmiféle rendeltetése. Ez az el
sődleges mire-valóság egy kedvéért-valóság [Worum-willen]. A „ked
véért” azonban mindig a jelenvalóiét létére vonatkozik, melynek lété
ben lényege szerint magára erre a létre megy ki a játék. A felmutatott 
összefüggést, mely a rendeltetés struktúrájától magának a jelenvaló- 
létnek mint a tulajdonképpeni és egyedüli kedvéért-valóságnak a 
létéhez vezet, most még nem vesszük tüzetesebben szemügyre. 
Előbb megfelelően tisztázni kell a „rendeltetés meghagyását”, s ezál
tal a világiság fenoménját úgy kell meghatároznunk, hogy reá vonat
kozóan egyáltalában problémákat vethessünk fel.

A rendeltetést meghagyni ontikusan ezt jelenti: egy faktikus gon
doskodáson belül egy kézhezállót úgy és éppúgy hagyni lenni, ahogyan 
van és amire van. A „lenni hagyni”-nak ezt az ontikus értelmét most 
alapvetően ontológiailag fogjuk fel. Ezzel a világonbelüli mindenek
előtt kézhezálló előzetes hozzáférhetővé tételének értelmét interp
retáljuk. Előzetesen „lenni” hagyni nem aztjelenti, hogy valamit már 
mindenkor saját létére hozunk és előállítunk, hanem hogy az eleve 
„létezőt” felfedjük kézhezállóságában, és így mint ennek a létnek a 
létezőjét hagyjuk utunkba kerülni. Ez az „a priori” rendeltetésmeg
hagyás a feltétele annak a lehetőségnek, hogy a kézhezálló utunkba 
kerüljön, úgyhogy a jelenvalóiét az így utunkba kerülő létezővel való 
ontikus foglalatoskodása során ezt a létezőt ontikus értelemben ren
deltetésében meghagyhassa. Az ontológiailag értett rendeltetésmeg
hagyás viszont minden egyes kézhczállónak mint kézhezállónak a 
hozzáférhetővé tételére vonatkozik, függetlenül attól, hogy a kéz
hezálló ontikusan véve megmarad-e rendeltetésében, vagy ellenke -
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zőleg, olyan létező, melynek ontikusan éppen hogy nincs meg a maga 
rendeltetése, hanem mindenekelőtt és többnyire olyan tárgya a gon
doskodásnak, amelyet mint felfedett létezőt nem hagyunk úgy „len
ni”, ahogy van, hanem megmunkáljuk, megjavítjuk, széttörjük.

Az eleve-rendeltetésben-hagyás, ami hozzáférhetővé teszi a ren
deltetést, a priori peifcktum, s ez magának ajelenvalólétnek a létmódját 
jellemzi. A rendeltetés ontológiailag értett meghagyása a létező 
előzetes hozzáférhetővé tétele környező-világbeli kézhezállósága 
szempontjából. Azáltal, hogy a rendeltetést meghagyjuk, hozzá
férhetővé lesz az, amire a kézhezálló rendeltetett. A gondoskodás 
számára mint ez a kézhezálló kerül az útjába. Ha a gondoskodás 
számára egy létező egyáltalán megmutatkozik, vagyis ha a létező 
felfedett a maga létében, akkor a létező már eleve egy környező-vi
lágbeli kézhezálló, és éppen hogy nem „mindenekelőtt” csak kéz
nél levő „világanyag”.

Maga a rendeltetés mint a kézhezálló léte mindig csak egy ren
deltetésegész előzetes felfedettsége alapján van felfedve. Tehát a 
felfedett rendeltetésben, vagyis az utunkba kerülő kézhezállóban van 
ennélfogva előzetesen felfedve az, amit a kézhezálló világszerűségé
nek neveztünk. Ez az előzetesen felfedett rendeltetésegész a világhoz 
való ontológiai vonatkozást rejt magában. A rendeltetésmeghagyás
nak, amely a létezőt a rendeltetésegész szempontjából hozzáférhető
vé teszi, valahogyan már azt is fel kellett tárnia, aminek a szempont
jából hozzáférhetővé teszi. Az, aminek a szempontjából a környező
világbeli kézhezálló hozzáférhetővé van téve -  éspedig úgy, hogy az 
először mint világonbelüli létező lesz megközelíthető-, nem fogható 
fel a felfedett létmód létezőjeként. Lényege szerint nem fedhető fel, 
ha afelfedettség terminust az összes nem jelenvalólét-szerű létező egyik 
létlehetősége számára tartjuk fenn.

De mit is jelent ez: annak, aminek a szempontjából a világonbelüli 
létező mindenekelőtt hozzáférhetővé van téve, előzetesen feltártnak 
kell lennie? A jelenvalóiét létéhez hozzátartozik a létmegértés. A 
megértés [Verständnis] léte egy megértésaktusban [in einem Verste
hen] rejlik. Ha a jelenvalólétet lényege szerint a világban-benne-lét 
létmódja illeti meg, akkor létmegértésének lényegi állagához tartozik 
a világban-benne-lét megértésaktusa. Annak az előzetes feltárása, 
aminek a szempontjából a világonbelül utunkba kerülő hozzáférhe
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tővé tétele megtörténik, nem más, mint ama világ megértésaktusa, 
amelyhez a jelenvalóiét mint létező eleve viszonyul.

Az, hogy a kézhezállót valamire való rendeltetésében, valamiben 
való involváltságában előzetesen meghagyjuk, azon alapszik, hogy 
értjük az olyasmit, mint a rendeltetés meghagyása, a valamire való 
rendeltetés. Az ilyesminek, valamint annak, ami neki a továbbiakban 
alapul szolgál, tehát annak, amire való, amiben involválódott, továb
bá a kedvéért-valóságnak, amire végül is minden mirevalóság vissza
megy, mindezeknek egy bizonyos fokig érthetőnek, eleve feltártnak 
kell lenniük. És mi az, amiben a jelenvalóiét mint világban-benne-lét 
preontologikusan megérti magát? A jelenvalóiét a megnevezett vo
natkozás-összefüggések megértésekor egy kifejezetten vagy kifeje- 
zetlenül megragadott tulajdonképpeni vagy nem-tulajdonképpeni 
lennitudásból kiindulva, aminek kedvéért maga a jelenvalóiét van, 
ráutalja magát az azért-hogyra. Ez mire-valóságot körvonalaz, tehát 
hogy valamit valamiben való lehetséges involváltságában megha
gyunk, azaz a kézhezálló struktúrájának megfelelően megmarad 
valamire való rendeltetésében. A jelenvalóiét egy kedvéért-valóság- 
ból kiindulva eleve egy valamire való rendeltetésre utalja rá magát, 
azaz, amennyiben van, eleve engedi, hogy útjába kerüljön egy létező 
mint kézhezálló. Amiben a jelenvalóiét a ráutalás móduszában előze
tesen megérti magát, az az a szempont [Woraufhin], amire vonat
koztatottan a létezőt előzetesen útjába kerülni engedi. Amiben az 
önmagát ráutaló megértés történik, azaz a szempont, amire vonatkoztatottan 
a létezőt a rendeltetés létmódjában utunkba kerülni engedjük, nem más, mint 
a világ jenoménje. És annak a struktúrája, amire a jelenvalóiét ráutalja 
magát, az az, ami a világ világiságát alkotja.

Amiben a jelenvalóiét ily módon már mindenkor érti magát, az 
számára eredendően otthonos [vertraut]. A világnak ez az otthonos
sága nem követeli meg szükségképpen a világot mint világot konsti- 
tuáló vonatkozások teoretikus áttekinthetőségét. E vonatkozások 
kifejezett ontológiai-egzisztenciális interpretációjának lehetősége vi
szont a jelenvalóiét számára konstitutív világotthonosságon alapul, 
amely a maga részéről szintén a jelenvalóiét létmegértését alkotja. Ez 
a lehetőség kifejezetten akkor ragadható meg, ha a jelenvalóiét azt 
tűzi ki feladatául, hogy eredendő interpretációját adja saját létének és 
létlehetőségeinek vagy az általában vett lét értelmének.
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Az eddigi elemzés azonban csak azt a horizontot tette hozzáfér
hetővé, amelyen belül keresni lehet az olyasmit, mint a világ és a vi- 
lágiság. A további vizsgálódás számára először is világosabbá kell 
tennünk, hogy ontológiailag miként ragadhatok meg a jelenvalóiét 
ráutalódásának összefüggései.

A következőkben még tüzetesebben elemzendő megértésaktus (vö. 
31. §) a megmutatott vonatkozásokat előzetesen már feltártságban 
tartja. A megértésaktus, amikor a feltárultságban otthonosan benne 
tartózkodik, e vonatkozásokat olyanként tartja maga előtt, mint ami
ben utalása mozog. A megértésaktus ezekben a vonatkozásokban és 
általuk utalja magát valamire. Az utalás e vonatkozásainak vonatko
zásjellegét mint jelentés fel-mutatást* [be-deuten] ragadjuk meg. E vo
natkozásokkal való otthonosságban ajelenvalólét önmagának „mutat 
feljelentést” [„bedeutet”], a maga létét és lenni-tudását eredendően 
saját világban-benne-létére való tekintettel érteti meg magával. A 
kedvéért valóság azért-hogyot jelent, ez azt, hogy a kézhezállót 
meghagyjuk involváltságában, ez pedig azt, hogy meghagyjuk a 
rendeltetését. Ezek a vonatkozások egymással mint eredendő tel
jesség kapcsolódnak össze; azok, amik e jelentés fel-mutatásként, 
melyben ajelenvalólét önmaga számára saját világban-benne-létét 
előzetesen megérteti magával. E jelentés-felmutatás vonatkozás
egészét nevezzük jelentésességnek. Ez alkotja a világ struktúráját, a 
világét, amelyben ajelenvalólét mint olyan már mindenkor van. A 
jelenvalólét a jelentésességgel való otthonosságában az ontikus feltétele annak, 
hogy lehetséges legyen felfedni azt a létezőt, amely a világban a rendeltetés (a 
kézhezállóság) létmódjában kerülhet utunkba, és így magánvalóságában je
lentkezhet. Ajelenvalólét mint olyan mindig ez, létével már lényege 
szerint fel van fedve a kézhezállónak egy összefüggése -  ajelenvaló
lét, amennyiben van, már mindenkor egy útjába kerülő „világra” 
utalta magát, létéhez lényege szerint tartozik hozzá ez a ráutaltság.

Am maga a jelentésesség, amely ajelenvalólét számára már min
denkor otthonos, magában rejti annak a lehetőségnek az ontológiai 
feltételét, hogy a megértő jelenvalóiét mint értelmező feltárhasson 
olyasmit, mint a .jelentések”, melyek viszont a szó és a nyelv létle
hetőségét alapozzák meg.

A feltárt jelentésesség mint a jelenvalólétnek és világban-benne-
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létének egzisztenciális szerkezete egy rendeltetésegész felfedhetősé- 
gének ontikus feltétele.

Ha tehát a kézhezálló létét (a rendeltetést), és egyáltalán magát a 
világiságot mint utalás-összefüggést határozzuk meg, akkor vajon 
nem pároljuk-e le relációrendszerré a világonbelüli létező „szubsz- 
tanciális létét”, és -  ha a relációk mindig „elgondoltak” — nem 
oldjuk-e föl a világonbelüli létező létét a „tiszta gondolkodásban”?

Vizsgálódásunk jelenlegi területén az ontológiai problematika 
struktúráinak és dimenzióinak ismételten jelzett különbségeit alap
vetően el kell választanunk egymástól: 1. a mindenekelőtt utunkba 
kerülő világonbelüli létező léte (a kézhezállóság); 2. annak a létező
nek a léte (a kéznéllevőség), amely a mindenekelőtt utunkba kerülő 
létezőn való önálló felfedő áthaladás során lesz fellelhető és megha
tározható; 3. a világon belüli létező felfedhetőségét illető lehetőség 
ontikus feltételének léte általában a világ világisága. Ez az utóbbi lét 
a világban-benne-lét, vagyis a jelenvalóiét egyik egzisztenciális megha
tározottsága. Az első két létfogalom kategória, és olyan létezőre vonat
kozik, melynek léte nem jelenvalólét-szerű. Az utalás-összefüggés, 
amely mint jelentésesség a világiságot konstituálja, formálisan egy 
relációrendszer értelmében ragadható meg. Csak arra kell ügyelni, 
hogy az ilyesfajta formalizálás oly messzemenően nivellálja a feno- 
méneket, hogy a tulajdonképpeni fenomenális tartalom veszendőbe 
megy, főleg az olyan „egyszerű” vonatkozások esetén, mint amilye
neket a jelentésesség foglal magában. Az azért-hogynak, a kedvéért- 
valóságnak, egy rendeltetés eszközének [Womit] e „relációi” és „re- 
látumai”, fenomenális tartalmuk szerint ellenállnak bármiféle mate
matikai függvényleírásnak; de nem is elgondoltak, nem pusztán a 
„gondolkodásban” tételezettek, hanem olyan vonatkozások, melyek
ben a gondoskodó körültekintés mint olyan már mindenkor tartóz
kodik. Ez a „relációrendszer” mint a világiság konstitutívuma oly 
kevéssé párolja le a világonbelüli kézhezálló létét, hogy ez a létező 
éppen a világ világisága alapján fedhető fel, legelőször a maga 
„szubsztanciális” „magán-valóságában”. És csak ha világonbelüli lé
tező egyáltalán utunkba kerülhet, áll fenn az a lehetőség, hogy e 
létező mezején a már-csak-kéznéllevőt hozzáférhetővé tegyük. Ez a 
létező már-csak-kéznélléte alapján „sajátosságaiban” matematikailag 
„függvényfogalmakkal” határozható meg. Az ilyenfajta függvényfo
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galmak ontológiailag egyáltalán csak arra a létezőre vonatkozóan 
lehetségesek, melynek léte a tiszta szubsztancialitás jellegével rendel
kezik. A függvényfogalmak mindig csak mint formalizált szubsztan
ciafogalmak lehetségesek.

Hogy a világiság specifikus ontológiai problematikája még erőtel
jesebben kidomborodhassék, elemzésünk folytatása előtt a világiság 
interpretációját egy szélsőséges ellenpéldán kell megvilágítanunk.

B) A világiság analízisének szembeállítása 
a világ descartes-i interpretációjával

A világiság fogalmát és az ebben a fenoménben foglalt struktúrákat 
a kutatás csak lépésről lépésre rögzítheti. Mivel a világ interpretációja 
mindenekelőtt egy világonbelüli létezővel kezdődik, hogy azután a 
világfenomént többé egyáltalán ne is vegye észre, ezt a kezdeménye
zést talán legszélsőségesebb megvalósulásának alapján próbáljuk on
tológiailag megvilágítani. A descartes-i „világ”-ontológia alapvonása
inak nemcsak rövid kifejtését adjuk, hanem rákérdezünk előfeltevé
seire, s megpróbáljuk azokat az eddig elértek fényében jellemezni. 
Ennek a fejtegetésnek felismerhetővé kell tennie, hogy milyen elvi
leg nem vitatott ontológiai „fundamentumokon” nyugszanak a világ 
Descartes után következő interpretációi, s főképpen az azt megelőzők.

Descartes a világ ontológiai alapmeghatározottságát az extensió-ban 
látta. Amennyiben a kiterjedés a térbeliség egyik konstituense, sőt 
Descartes szerint azzal azonos, a világot viszont valamilyen értelem
ben a térbeliség konstituálja, a „világ” kartéziánus ontológiájának 
kifejtése egyben negatív fogódzót nyújt a környező-világ és a jelen
valóiét térbeliségének pozitív explikációjához. A descartes-i ontoló
giával kapcsolatban háromféle témával foglalkozunk: 1. A „világ” 
meghatározása rés extensa-ként (19. §). 2. Ennek az ontológiai meg
határozásnak a fundamentumai (20. §). 3. A „világ” descartes-i on
tológiájának hermeneutikai diszkussziója (21. §). Részletes megala
pozását a következő vizsgálat csak a „cogito sum” fenomenológiai 
destrukciója révén kapja meg (vö. II. rész, 2. szakasz).
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19. §. A  „világ” meghatározása res extensa-ként

Descartes megkülönbözteti az „ego cogitó”-t mint rés cogitans-t a „rés 
corporea”-tól. A továbbiakban ez a megkülönböztetés határozza meg 
ontológiailag a „természet és a szellem” megkülönböztetését. Onti- 
kusan bármily sok tartalmi változata legyen is ennek az ellentétnek, 
ontológiai fundamentumának és maguknak az ellentétes tagoknak a 
tisztázatlansága közvetlenül a descartes-i megkülönböztetésben gyö
kerezik. Milyen létmegértés keretében határozta meg Descartes ennek 
a létezőnek a létét? Az önmagában létező létének megnevezése a 
substantia. A kifejezés először egy szubsztanciaként létező létét, a 
szubsztancialitást jelenti, másodszor magát a létezőt, egy szubsztanciát. 
A szubsztanciának ez a kétértelműsége, melyet már az ουσία antik 
fogalma tartalmaz, nem véletlen.

A res corporea ontológiai meghatározása megköveteli, hogy ex- 
plikáljuk a szubsztanciát, azaz e létezőnek mint szubsztanciának a 
szubsztancialitását. Mi jelenti a res corporea tulajdonképpeni önma- 
gában-létét? Hogyan ragadható meg egyáltalán egy szubsztancia 
mint olyan, azaz a szubsztancialitása? Et quidem ex quolibet attributo 
substantia cognoscitur; sed una tamen est cuiusque substantiae prae
cipua proprietas, quae ipsius naturam essentiamque constituit, et ad 
quam aliae omnes referuntur.1 A szubsztanciák „attribútumaikban” 
közelíthetők meg, és minden szubsztanciának van egy kitüntetett 
sajátossága, melyről leolvasható egy meghatározott szubsztancia 
szubsztancialitásának lényege. Melyik ez a sajátosság a rés corporeá-t 
illetően? Nempe extensio in longum, latum et profundum, sub
stantiae corporeae naturam constituit.2 A hosszúság, szélesség és 
mélység szerinti kiterjedés alkotja ugyanis a „világnak” nevezett testi 
szubsztancia tulajdonképpeni létét. Honnan az extensió-nak ez a ki- 
tüntetettsége? Nam omne aliud quod corpori tribui potest, exten
sionem praesupponit.3 A kiterjedés a szóban forgó létezőnek a lét
szerkezete, amelynek minden más létmeghatározottság előtt már

1 Descartes: Principia. I. n. 53., 25. o. (Oeuvres cd. Adam ct Tanneiy, vol. Vili.).
2 Uo.
3 Uo.
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„lennie” kell, hogy az utóbbiak azok „lehessenek”, amik. A testi do
lognak elsó'dlegesen kiterjedést kell „tulajdonítanunk”. Ennek meg
felelően történik a kiterjedésnek és a „világ” általa jellemzett szub- 
sztancialitásának a bizonyítása oly módon, hogy megmutatjuk: 
ennek a szubsztanciának minden egyéb meghatározottsága, kivált
képpen a divisio, a figura, a motus (felosztás, alak, mozgás) miképpen 
fogható fel csupán az extensio móduszaként, míg másfelől az ex
tensio sine figura vel motu is érthető.

így egy testi dolog, bár összkiterjedését megtartja, sokféleképpen 
változtathatja e kiterjedés különböző dimenziók szerinti megoszlá
sát, és számos alakot öltve egy és ugyanaz a dolog maradhat. Atque 
unum et idem corpus, retinendo suam eandem quantitatem, plu
ribus diversis modis potest extendi: nunc scilicet magis secundum 
longitudinem, minusque secundum latitudinem vel profunditatem, 
ac paulo post e contra magis secundum latitudinem, et minus se
cundum longitudinem.1

Az alak az extensio módusza, akárcsak a mozgás, mert a motus csak 
úgy ragadható meg, si de nullo nisi locali cogitemus, ac de vi a qua 
excitatur non inquiramus.2 Ha a mozgás a res corporea létező sajá
tossága, akkor hogy létében tapasztalhatóvá váljon, magából ennek a 
létezőnek a létéből, az extensió-ból -  azaz tiszta helyváltoztatásként 
-  kell felfogni. Az „erő” e létező létének meghatározásához semmivel 
sem járul hozzá. Az olyan meghatározásoktól, mint durities (ke
ménység), pondus (súly), color (szín) elvonatkoztathatunk, és az 
anyag mégis az marad, ami. Ezek a meghatározások nem alkotják 
tulajdonképpeni létét, és amennyiben vannak, az extensio módu- 
szainak bizonyulnak. Descartes ezt a „keménységgel” kapcsolatban 
kísérli meg részletesen megmutatni: Nam, quantum ad duritiem, 
nihil aliud de illa sensus nobis indicat, quam partes durorum cor-

Uo.n. 64., 31.0.: „Egyes ugyanazon test mennyiségének változatlanul tartása mellett 
több különféle módon terjedhet ki: egyszer inkább hosszúságban és kevésbé széles
ségben és mélységben, majd nem sokkal később ellenkezőleg: inkább szélességben és 
kevésbé hosszúságban.”
2 Uo. n. 65., 32. o.: „...ha csakis a helyváltoztatásról gondolkodunk, és nem kutatunk 
erő után, amely a mozgást előidézi...”
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porum resistere motui manuum nostrarum, cum in illas incurrunt. 
Si enim, quotiescunque manus nostrae versus aliquam partem mo
ventur, corpora omnia ibi existentia recederent eadem celeritate qua 
illae accedunt, nullam unquam duritiem sentiremus. Nec ullo modo 
potest intellegi, corpora quae sic recederent, idcirco naturam cor
poris esse amissura; nec proinde ipsa in duritie consistit.1 A kemény
ség a tapintásban tapasztalható. Mit „mond” nekünk a tapmtásérzék 
a keménységről? A kemény dolog részei „ellenállnak” a kézmozdu
latnak, például annak, hogy félre akarjuk tolni őket. Ha a kemény, 
azaz ki-nem-térő testek ugyanolyan gyorsan változtatnák helyüket, 
mint a nekik „feszülő” kéz, akkor nem jöhetne létre érintkezés, a 
keménységet nem lehetne tapasztalni, s az eszerint nem is lenne. De 
semmilyen módon sem látható be, hogy az ilyen sebességgel kitérő 
testeknek miért kellene ezáltal testlétüket is elveszíteniük. Ha a testi 
dolgok megváltozott sebesség mellett is -  ami az olyasmit, mint a 
„keménység”, lehetetlenné teszi — megőrzik ezt a testlétet, akkor a 
keménység nem is tartozik hozzá e létező létéhez. Eademque ratione 
ostendi potest, et pondus, et colorem, et alias omnes eiusmodi 
qualitates, quae in materia corporea sentiuntur, ex ea tolli posse, ipsa 
integra remanente: unde sequitur, a nulla ex illis eius (sc. exten
sionis) naturam dependere.2 Eszerint ami a res corporea létét alkotja, 
az az extensio, az omnimodo divisibile, figurabile et mobile, az, ami 
az oszthatóság, az alakítás és a mozgás valamennyi módján megvál
tozhat, a capax mutationum, mely mindezen változatokban megma-

1 Uo. II. n. 4., 42. o.: „Ugyanis, ami a keménységet illeti, érzékelésünk semmi mást 
nem jelez róla nekünk, m int azt, hogy a kemény testek részei ellenállnak kezünk 
mozgásának, amikor beléiitköznck. Ha ugyanis valahányszor kezünk valamilyen rész 
felé mozog, az összes ott lévő' test visszahúzódna, éspedig ugyanolyan sebességgel, 
mint ahogyan kezünk feléjük közeledik, akkor soha semmiféle keménységet nem 
érzékelnénk. Ámde sehogyan sem látható be, hogy a testek, amelyek ezen a módon 
visszahúzódnának, ettől már testi természetüket is elveszítenék. Következésképpen a 
keménység nem tartozik a test-természethez.”
2 Uo. „Ugyanezen a módon kimutatható, hogy a súly is, a szín is és minden ilyesfajta 
tulajdonság, melyek a testi anyagban érzékelhetők, kivehetők belőle úgy, hogy ő maga 
érintetlen marad. Amiből az következik, hogy a kiterjedés természete ezek közül 
egyiktől sem függ.”

114



20. §

rad, remanet. Ami a testi dolgon állandóan megmaradó, az benne a tu
lajdonképpeni létező, mégpedig úgy, hogy az e szubsztancia szubsz- 
tancialitását jellemzi.

20. §. A „világ” ontológiai meghatározásának fundamentumai

A  lét eszméje, melyre a res extensa ontológiai jellemzése visszanyú
lik, a szubsztancialitás. Per substantiam nihil aliud intelligere pos
sumus, quam rem quae ita existit, ut nulla alia re indigeat ad exis- 
tendum. Szubsztancián nem érthetünk mást, mint egy létezőt, mely 
úgy van, hogy ahhoz, hogy legyen, semmilyen egyéb létezőre nincs 
szüksége.1 Egy „szubsztancia” létét úgy jellemezhetjük, mint ami 
semmire sem szorul rá. Ami létében egyáltalán nem szorul rá más 
létezőre, az a szubsztancia eszméjének felel meg annak tulajdonkép
peni értelmében: ez a létező az ens perfectissimum. Substantia quae 
nulla plane re indigeat, unica tantum potest intelligi, nempe Deus.2 
„Isten” itt tisztán ontológiai megnevezés, amennyiben őt mint ens 
perfectissimumot fogjuk fel. Ugyanakkor az, amit az Isten fogalmá
hoz „magától értetődően” hozzágondolunk, lehetővé teszi a szubsz
tancialitás konstitutív mozzanatának, a másra-nem-szorultságnak az 
ontológiai értelmezését. Alias vero omnes (res), non nisi ope con
cursus Dei existere posse percipimus.3 Minden olyan létező, amely 
nem Isten, rászorul a legtágabb értelemben vett létrehozásra, vala
mint a fenntartásra. A kéznéllevő előállítása, illetve az előállításra- 
rá-nem-szorultság alkotja azt a horizontot, amelyben a „létet” meg
értik. Minden olyan létező, amely nem Isten, ens creatum. A két létező 
között létük „végtelen” különbsége áll fenn, és a teremtettet mégis 
éppúgy létezó'nek nevezzük, mint a teremtőt. így a létet olyan tágan 
használjuk, hogy értelme „végtelen” különbséget fog át. így bizonyos

1 Uo. 11.51., 24.0.
2 Uo. „Az a szubsztancia, amely egyáltalán semmi másra nem szorul rá, az csakis mint 
egyetlen fogható fel, azaz mint Isten.”
3 Uo. „Minden más dologgal kapcsolatban azt tapasztaljuk, hogy csakis Isten közre
működésének a segítségével léteznek.”
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joggal a teremtett létezőt is nevezhetjük szubsztanciának. Ez a létező 
ugyan Istenhez viszonyítva előállításra és fenntartásra szorul, ám a 
teremtett létezőnek, az ens creatum értelmében vett világnak a régió
jában van olyasmi, ami „nem szorul rá más létezőre” abban a vonatko
zásban, hogy egy teremtmény, például az ember állítsa elő és tartsa fenn. 
Két ilyen szubsztancia van: a res cogitans és a res extensa.

Annak a szubsztanciának a léte, melynek megkülönböztető pro- 
prietas-át az extensio alkotja, akkor válik ontológiailag alapvetően 
meghatározhatóvá, ha tisztáztuk a lét „közös" értelmét a három szub
sztancia esetében, melyek közül az egyik végtelen, a másik kettő 
véges. Csakhogy nomen substantiae non convenit Deo et illis univoce, 
ut dici solet in Scholis, hoc est... quae Deo et creaturis sit commu
nis.1 Descartes ezzel olyan problémát érint, mely a középkori onto
lógiát sokféleképpen foglalkoztatta, tudniillik azt a kérdést, hogy a lét 
jelentése milyen módon jelenti a mindenkor megnevezett létezőt. 
Az „Isten van” és a „világ van” kijelentésekben létet mondunk ki. 
Azonban ez a „van” szó a mindenkori létezőt nem fejezheti ki 
ugyanabban az értelemben (συνωνύμως, univoce), hiszen a két 
létező között éppen a lét végtelen különbsége áll fenn; ha a „van” 
jelentése egyértelmű volna, akkor a teremtettet nem-teremtettnek 
vélnénk, vagy pedig a nem-teremtettet teremtetté fokoznánk le. De 
a „lét” mégsem pusztán azonos névként funkcionál: mind a két 
esetben a „létet” értjük rajta. A skolasztika a „lét” jelentésének pozitív 
értelmét mint „analóg” jelentést értelmezi, megkülönböztetésül az 
egyértelműtől vagy a csupán azonos alakútól. Arisztotelészhez csatla
kozva, akinél mint a görög ontológia kezdeteinél általában már 
megvan a probléma előképe, az analógiák különböző módjait rögzí
tették, és a lét jelentésfunkciójának a felfogásában az „iskolák” is 
eszerint különböznek. Descartes a probléma ontológiai kidolgozása 
tekintetében messze a skolasztikusok mögött marad,2 sőt kitér a

1 Uo. „...az a ncv, hogy szubsztancia, nem használható ugyanabban az értelemben Istenre 
és amazokra, ahogy a skolasztikában szokták mondani, azaz hogy közös volna Isten, 
illetve a teremtmények számára.”
2 Vö. ehhez Opuscula omnia Thomae de Vio Caietani Cardinalis. Lugduni, 1580. 
Tomus III. Tractatus V: de nominum analogia. 211-219. o.
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kérdés elől. Nulla eius [substantiae] nominis significatio potest 
distincte intelligi, quae Deo et creaturis sit communis.1 Ez a kitérés 
azt jelenti, hogy Descartes a szubsztancialitás eszméjébe foglalt lét 
értelmét és e jelentés „általánosságának” karakterét kifejtetlenül 
hagyja. Azt azonban, hogy maga a lét mit jelent, a középkori on
tológia éppoly kevéssé kutatta, mint az antik. Nem meglepő ezért, 
ha egy olyan kérdés, amely a létjelentés-felmutatására [Bedeuten] 
irányul, nem ju t előbbre, amíg azt a lét tisztázatlan értelme 
alapján -  melyet a jelentés [Bedeutung] „fejez ki” -  akarják tárgyal
ni. Az értelem tisztázatlan maradt, mivel „magától értetődőnek” 
tartották.

Descartes nemcsak teljesen megkerüli a szubsztancialitásra vonat
kozó ontológiai kérdést, hanem kifejezetten hangsúlyozza, hogy a 
szubsztancia mint olyan, azaz szubsztancialitása önmagában magá- 
ért-valóan eleve megközelíthetetlen. Verumtamen non potest sub
stantia primum animadverti ex hoc solo, quod sit res existens, quia 
hoc solum per se nos non afficit.2 Maga a „lét” nem „afficiál” minket, 
s ezért észlelni sem tudjuk. „A lét nem reális predikátum” -  mondja 
Kant, s ezzel csupán Descartes tételét ismétli meg. így elvileg lemon
danak a lét tiszta problematikájának lehetőségéről, és olyan kiutat 
keresnek, amelyben a szubsztanciák említett meghatározottságaira 
szert tehetnek. Mivel a „lét” valóban nem közelíthető meg mint létező, 
a létet a vonatkozó létezők létező meghatározottságai, az attribútu
mok révén fejezik ki. De nem tetszés szerintiek, hanem azok által, 
amelyek a lét és a szubsztancialitás hallgatólag mégis előfeltételezett 
értelmének a legtisztábban felelnek meg. A substantia finitá-nak 
mint rés corporeá-nak elsődlegesen szükségszerű extensió-t „tulaj
donítanak”. Quin et facilius intelligimus substantiam extensam, vel 
substantiam cogitantem, quam substantiam solam, omisso eo quod

1 Descartes: Principia. I. n. 51., 24. o. „Ennek a [szubsztancia] elnevezésnek semmi 
olyan határozott jelentése nem gondolható el, amely Isten és a teremtmények számára 
közös volna.”
2 Uo. n. 52., 25. o. „De a szubsztancia nem fogható fel pusztán annak alapján, hogy 
létező' dolog, mivel ez önmagában nem hat ránk.”
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cogitet vel sit extensa,1 mert a szubsztancialitás ratione tantum, nem 
választható le és nem található meg realiter mint maga a szubsztan- 
ciális létező.

így váltak világossá a „világ” mint res extensa meghatározásának 
ontológiai alapelvei: a szubsztancialitásnak a maga létértelmében 
nemcsak tisztázatlan, hanem tisztázhatatlannak tekintett eszméje, 
melyet kerülő úton ábrázolnak a mindenkori szubsztancia leg
szembeötlőbb szubsztanciális tulajdonságain keresztül. Mármost a 
szubsztanciális létező által történő szubsztanciameghatározásban rej
lik e terminus kétértelműségének az oka is. A szubsztancialitást 
akarják raj ta érteni, s azt a szubsztanciának egy létező állapotából értik 
meg. Mivel az ontológiai helyére ontikus kerül, a substantia kifejezés 
hol ontológiai, hol ontikus, legtöbbször azonban elmosódott onti- 
kus-ontológiai jelentésben szerepel. A jelentésnek e csekély különb
sége mögött azonban az alapvető létprobléma megoldatlansága rej
tőzik. Kidolgozása megköveteli, hogy a kétértelműségeknek a helyes 
módon .járjunk utána”; aki ezt megkísérli, az nem „puszta szójelen
tésekkel” „foglalkozik”, hanem „maguknak a dolgoknak” a legere
dendőbb problematikájába kell bemerészkednie, hogy az ilyen „ár
nyalatokat” tisztázza.

21. §. A „világ” kartéziánus ontológiájának 
hermeneutikai diszkussziója

Felvetődik a kritikus kérdés: a „világnak” ez az ontológiája egyáltalán 
keresi-e a világ fenoménjét, és ha nem, meghatároz-e egy világon- 
belüli létezőt legalább annyiban, hogy láthatóvá tehessük rajta világ
szerűségét? Mind a két kérdésre tagadó választ kell adnunk. A létezőre, 
amit Descartes alapvetően az extensió-val próbál ontológiailag megra
gadni, sokkal inkább az a jellemző, hogy legelőször a mindenekelőtt 
kézhezálló világonbelüli létezővel való érintkezésünkön keresztül

1 Uo. n. 63., 31 .0 . „Sőt a kiterjedt szubsztanciát vagy a gondolkodó szubsztanciát 
könnyebben felfoghatjuk, mint a puszta szubsztanciát, amikor is eltekintünk attól, 
hogy gondolkodik vagy hogy kiterjedt.”
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válik felfedhetővé. De ha ez igaz is, és ha ennek a meghatározott 
világonbelüli létezőnek (természet) ontológiai jellemzője -  mind a 
szubsztancialitás eszméje, mind annak a definíciójába felvett existit 
és ad existendum értelme -  homályba vezet is, mégis fennáll az a 
lehetőség, hogy egy ontológia révén, amely Isten, az én és a „világ” 
radikális elválasztásán alapul, a világ ontológiai problémája valami
lyen értelemben megfogalmazódjék és kibontakozzék. Ha viszont 
maga ez a lehetőség nem áll fenn, akkor határozottan meg kell 
mutatnunk, hogy Descartes nemcsak ontológiailag hibás meghatáro
zását adja a világnak, hanem interpretációja és annak fundamentumai 
oda vezettek, hogy átugrik a világ fenoménje és a mindenekelőtt 
kézhezálló világonbelüli létező léte felett.

A világiság problémájának exponálásakor (14. §) utalunk a féltő
mén megfelelő megközelítésének jelentőségére. A kartéziánus kiin
dulás kritikai tárgyalásában ezért arra kell majd rákérdeznünk, hogy 
a jelenvalólétnek melyik létmódja rögzíthető megfelelő megközelí
tési módként ahhoz a létezőhöz, amelynek létével mint extensió-val 
Descartes a „világ” létét azonosítja. Az egyedüli és helyes megközelí
tése ennek a létezőnek a megismerés, az intellectio, mégpedig a 
matematikai-fizikai megismerés értelmében. A matematikai megis
merés a létező megragadásának olyan módja, amely mindenkor 
bizonyos lehet a benne megragadott létező létének biztos birtoklásá
ban. Tulajdonképpeni értelemben az van, ami létmódja szerint úgy 
van, hogy megfelel annak a létnek, amely a matematikai megisme
résben megközelíthetővé válik. Ez a létező az, amely mindig az, ami; 
ezért a világ tapasztalható létezőjének tulajdonképpeni létét az alkot
ja, amiről kimutatható, hogy az állandó fennmaradás karakterével bír 
mint remanens capax mutationum. A folytonosan megmaradó az, 
ami tulajdonképpen van. Az ilyet a matematika ismeri meg. Ami általa 
a létezőn megközelíthető, az alkotja ennek létét. így úgyszólván a 
szubsztancialitás fogalmába burkolt meghatározott léteszme és az így 
létezőt megismerő megismerés-eszme diktálja a „világnak”, hogy 
milyen a léte. Descartes nem engedi, hogy a világonbelüli létező 
létmódja önmagából mutatkozzék meg, hanem egy feltáratlan és 
tisztázatlanjogosultságú léteszme (lét = állandó kéznéllevőség) alap
ján mintegy előírja a világnak „tulajdonképpeni” létét. Elsődlegesen 
tehát nem arról van szó, hogy egy alkalmasint különösen felértékelt
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tudományra, a matematikára támaszkodik, amikor a világ ontológi
áját meghatározza, hanem a létre mint állandó kéznéllevőségre 
irányuló, alapvető' ontológiai orientációról, amely lét megragadá
sára a matematikai megismerés különösen alkalmas. Descartes fi- 
lozófiailag kifejezett formában vált át a tradicionális ontológiáról 
az újkori matematikai fizikára és ennek transzcendentális fundamen
tumaira.

Descartes-nak nincs szüksége arra, hogy felvesse a világonbelüli 
létező' helyes megközelítésének problémáját. A tradicionális ontoló
gia töretlen uralma alatt már eleve eldó'lt a tulajdonképpeni létező 
igazi megragadásmódja. Ez a νοεΐν-ben, a legtágabb értelemben vett 
„szemlélet”-ben rejlik, melynek a διανοεΐν, a gondolkodás csak az 
egyik származtatott végrehajtásformája. S ebből az alapvető ontoló
giai orientációból kiindulva adja meg Descartes a létező még lehetséges 
szemlélve felfogó megközelítésmódjának, az intellectió-val szembe
állított sensatió-nak (αί'σΰησις) a „kritikáját”.

Tehát Descartes nagyon jól tudja, hogy a létező közvetlenül nem a 
maga tulajdonképpeni létében mutatkozik meg. „Mindenekelőtt” ez 
a meghatározott színű, ízű, keménységű, hidegségű, hangzású viasz
tárgy adott. De ez, és mindaz, amit egyáltalában az érzékek nyújtanak, 
ontológiailag érdektelen. Satis erit, si advertamus sensuum percep
tiones non referri, nisi ad istam corporis humani cum mente co- 
niunctionem, et nobis quidem ordinarie exhibere, quid ad illam 
externa corpora prodesse possint aut nocere.1 Az érzékek egyáltalá
ban nem teszik lehetővé, hogy a létezőt létében ismerjük meg, 
hanem csupán közlik a testtel rendelkező emberi lény számára a 
„külső” világonbelüli dolgok hasznosságát vagy ártalmasságát. Nos 
non docent, qualia (corpora) in seipsis existant,2 az érzékelésen 
keresztül egyáltalában semmilyen felvilágosítást sem kapunk a léte
zőről a maga létében. Quod agentes, percipiemus naturam materiae, 
sive corporis in universum spectati, non consistere in eo quod sit res 
dura, vel ponderosa, vel colorata, vel alio aliquo modo sensus affi

1 Uo. II. n. 3., 41.0.
2 Uo.
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ciens: sed tantum in eo quod sit res extensa in longum, latum et 
profundum.1

Hogy milyen kevéssé volt képes Descartes arra, hogy saját létmód
jában megjelenni engedje, sőt hogy egyáltalán meghatározza az ér- 
zékileg megmutatkozót, az világossá válik annak kritikai analíziséből, 
ahogyan a keménység és az ellenállás tapasztalatát interpretálja (19. §).

A keménységet mint ellenállást fogja fel. De sem az ellenállást, sem 
a keménységet nem fenomenális értelemben veszi, olyasmiként, 
amit önmagában tapasztalunk, s amit ebben a tapasztalásban megha
tározhatunk. Az ellenállás Descartes számára azt jelenti, hogy valami 
nem mozdul el a helyéről, azaz nem szenved el helyváltozást. Ha egy 
dolog ellenáll, ez azt jelenti, hogy egy meghatározott helyen marad 
egy másik, helyét változtató dologhoz viszonyítva, illetőleg olyan 
sebességgel változtatja a helyét, hogy a másik „utolérheti”. A ke
ménység tapasztalásának ilyen interpretációja révén az érzéki felfogás 
létmódja és ezáltal az ebben a felfogásban utunkba kerülő létező 
létében való megragadásának lehetősége megszűnik. Descartes vala
minek a felfogását a felfogásnak abba az egyedüli létmódjába fordítja 
át, amelyet ismer; valaminek a felfogása két kéznéllevő res extensa 
meghatározott, egymás-mellett-kéznéllevőségévé lesz, kettejük moz
gásviszonya pedig magába az extensio móduszába kerül, mely elsőd
legesen jellemzi a testi dolog kéznéllevőségét. A tapintó viszonyulás 
lehetséges „beteljesítése” megköveteli ugyan a tapintható kitüntetett 
„közelségét”, ez azonban nem azt jelenti, hogy az érintkezés és a 
mintegy benne megnyilatkozó keménység ontológiailag két testi 
dolog különböző sebességéből állna. A keménység és az ellenállás 
egyáltalában nem mutatkozik meg jelenvalóiét létmódú létező, vagy 
legalábbis egy élőlény híján.

IgyjutDeicűrto-nál a világonbelüli létező lehetséges megközelítésé
nek taglalása egy olyan léteszme uralma alá, amely e létezőnek egy 
meghatározott régiójából olvasható ki.

1 Uo. n. 4., 42. o. „így tehát be fogjuk látni, hogy az anyag természete vagy egyáltalában 
a testé nem abban áll, hogy kemény vagy súlyos vagy színes vagy az érzékelésre va
lamilyen más módon ható dolog, hanem abban, hogy hosszában, székében és mély
ségében kiterjedt dolog.”
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A létnek mint állandó kéznéllevőségnek az eszméje nemcsak a vi- 
lágonbelüli létező' létének extrém meghatározását és ennek az általá
ban vett világgal való azonosítását motiválja, hanem egyúttal megaka
dályozza, hogy a jelenvalóiét viszonyulásait ontológiailag megfe- 
leló'en vegyük szemügyre. Ezzel azonban teljesen el van zárva az út 
ahhoz, hogy akár csak meglássuk az összes érzéki és értelemszerű 
felfogás származtatott jellegét, s hogy ezeket a világban-benne-lét 
egyik lehetőségeként értsük meg. A „jelenvalóiét” létét azonban, 
amelynek alapszerkezetéhez hozzátartozik a világban-benne-lét, 
Descartes ugyanolyan módon ragadja meg, mint a res extensa létét, 
vagyis szubsztanciaként.

De vajon nem állítottuk-e Descartes-ot ezekkel a kritikai fejtegeté
sekkel olyan feladat elé, amely teljesen kívül esik az ő horizontján, 
hogy azután „bebizonyítsuk”: nem oldotta meg a feladatot? Hogyan 
azonosítana Descartes egy meghatározott világonbelüli létezőt és an
nak létét a világgal, ha a világ fenoménjét és így a világonbelüliséget 
egyáltalában nem is ismeri?

Alapvető vitákban nem tarthatjuk magunkat csak doxografikusan 
megragadható tézisekhez, hanem tárgyszerűen kell kezelnünk a 
problémákat, még akkor is, ha ez a törekvésünk nem megy túl a 
vulgáris értelmezés szintjén. Hogy Descartes a rés cogitans-szal és a 
rés extensá-val az „én és a világ” problémáját nemcsakfelvetni akarta, 
hanem radikális megoldására is igényt tartott, kiderül Elmélkedéseiből 
(lásd különösen I. és VI.). A fenti fejtegetések viszont azt bizonyítot
ták, hogy a tradíció minden pozitív kritikáját nélkülöző ontológiai 
alaporientáció lehetetlenné tette számára, hogy hozzáférjen a jelen
valóiét eredendő ontológiai problémájához; lehetetlenné vált, hogy 
megpillantsa a világ fenoménjét, és így a „világ” ontológiája egy 
meghatározott világonbelüli létező ontológiájára redukálódott.

Mindezeknek ellene vethető, hogy jóllehet a világ problémája és 
a környező-világ-szerűen legelőször utunkba kerülő létező léte va
lóban elfedett marad nála, Descartes mégis megalapozta annak a vi- 
lágonbelüh létezőnek az ontológiai jellemzését, amely létében min
den más létezőt megalapoz: a materiális természetét. Erre a funda- 
mentálrétegre épülnek rá a világonbelüli valóság többi rétegei. A 
kiterjedt dolgon mint olyanon alapulnak közvetlenül azok a megha
tározottságok, amelyek minőségek gyanánt mutatkoznak meg ugyan,
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„alapjában” azonban az extensio móduszainak kvantitatív módosu
lásai. Ezeken a még redukálható minőségeken nyugszanak azután az 
olyan specifikus minőségek, mint a szép, a nem szép, az illő, a nem 
illő, a használható, a használhatatlan: ezeket a minőségeket a dologi- 
ságra irányuló elsődleges orientáció esetében mint nem kvantifi- 
kálható értékpredikátumokat kell felfognunk, amelyek révén a min
denekelőtt pusztán materiális dolog pozitív értékké (jóvá) minősül. 
Ezzel a rétegezéssel a szemlélet mégis eljutna ahhoz a létezőhöz, 
amelyet ontológiailag mint kézhezálló eszközt jellemeztünk. A világ 
descartes-i analízise tenné tehát csak lehetővé a mindenekelőtt kéz
hezálló struktúrájának biztos felépítését; csak az szükséges még -  s 
ezt könnyen megtehetjük-, hogy a természeti dolgot teljes használati 
dologgá egészítsük ki.

De ha egyszer eltekintettünk a világ specifikus problémájától, 
vajon ontológiailag elérhető-e ezen az úton a világonbelüli minde
nekelőtt utunkba kerülőnek a léte? Vajon a materiális dologisággal 
kimondatlanul nem tételeztünk-e egy létet -  az állandó dologi kéz- 
néllevőséget —, amely a létező értékpredikátumokkal való pótlólagos 
felszerelése révén oly kevéssé egészül ki ontológiailag, hogy még 
maguk ezek az értékjellemzők is csak egy olyan létező ontikus 
meghatározottságai maradnak, amely a dolog létmódjával bír? Az 
értékpredikátumok hozzáadása legkevésbé sem képes új felvilágosí
tást adni a javak létéről, hanem ismét csak előfeltételezi ezek számára a 
puszta kéznéllevőség létmódját. Az értékek egy dolog kéznéllevő megha
tározottságai. Az értékek ontológiai eredete végül is egyedül a dolog
valóság mint fundamentálréteg előzetes tételezésében rejlik. De már 
a prefenomenológiai tapasztalat megmutat a dologinak vélt létezőn 
valamit, ami a dologiság révén nem érthető meg teljesen. Tehát a 
dologi lét kiegészítésre szorul. Mert mit jelent ontológiailag az érté
kek léte vagy „érvényessége”, amelyet Lotze az „igenlés” egyikmódu- 
szaként ragadott meg? Mit jelent ontológiailag az értékeknek ez a 
dolgokhoz „tapadása”? Ameddig ezek a meghatározottságok ho
mályban maradnak, a használati dolognak a természeti dologból való 
rekonstrukciója ontológiailag kérdéses vállalkozás, teljesen eltekint
ve attól, hogy alapvetően visszájára fordítja a tematikát. S vajon a 
mindenekelőtt „lecsupaszított” használati dolognak ehhez a rekonst
rukciójához nem szükséges-e az, hogy előzetesen, pozitívan megpillant-
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síik ezt a fenomént, amelynek teljességét a rekonstrukcióban ismét elő' kell 
állítanunk? De ha ennek a Iegsajátabb létszerkezetét nem explikáljuk 
előbb megfelelően, akkor nem terv nélkül épül-e fel a rekonstrukció? 
Ha a „világ” tradicionális ontológiájának ez a rekonstrukciója és 
„kiegészítése” végeredményében ugyanannál a létezó'nél lyukad ki, 
amelyből az eszközkézhezállóságés a rendeltetésegész fenti analízise 
kiindult, akkor azt a látszatot kelti, hogy e létező léte valóban tisztá
zódott, vagy legalábbis problémává vált. Amilyen kevéssé találja el 
Descartes az extensió-val mint proprietas-szal a szubsztancia létét, 
éppoly kevéssé tárhatja szemünk elé az „értékjellegű” sajátosságok
hoz való menekülés a létet mint kézhezállóságot, nem is szólva annak 
ontológiai témává tételéről.

Descartes kiélezte a világra irányuló kérdésnek a természeti-dolo- 
giságra mint mindenekelőtt megközelíthető világonbelüli létezőre 
való leszűkítését. Megszilárdította azt a véleményt, hogy egy létező 
állítólag legszigorúbb ontikus megismerése az ilyen megismerésben 
felfedett létező elsődleges létének lehetséges megközelítése lenne. 
De ugyanakkor be kell látnunk, hogy a dolog-ontológia „kiegészíté
sei” is alapjában véve ugyanazon a dogmatikus alapon mozognak, 
mint Descartes.

Már jeleztük (14. §), hogy a világ és a mindenekelőtt utunkba 
kerülő létező feletti átugrás nem véletlen, nem tévedés, amelyet 
egyszerűen helyrehozhatunk, hanem magának a jelenvalólétnek a 
lényegi létmódján alapul. A világ descartes-i ontológiájának, ennek a 
mind a mai napig még használatban lévő világontológiának a kritikája 
csak akkor válik filozófiailag jogosulttá, ha a jelenvalóiét analitikája e 
problematika keretében átláthatóvá tette a jelenvalóiét legfőbb struk
túráit, s ha a lét fogalmához általában hozzárendeltük azt a horizon
tot, amelyen belül megérthető, s ha ezáltal a kézhezállóság és a 
kéznéllevőség már ontológiailag eredendően érthetővé vált.

Ehhez a következő dolgokat kell megmutatnunk (lásd I. rész, 3. 
szakasz):

1. Miért ugrották át a számunkra döntő ontológiai tradíció kezde
tén -  explicit módon Parmenidésznél -  a világ fenoménjét, s ez miért 
ismétlődik meg újból és újból?

2. Miért ugrik be az átugrott fenomén helyére a világonbelüli 
létező mint ontológiai téma?
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3. Miért a „természetben” találták meg mindenekelőtt ezt a lé
tezőt?

4. Miért az értékfenoménhez fordultak segítségért, amikor szük
ségesnek találták e világontológia kiegészítését?

Az e kérdésekre adott válaszok jutnak el először a világ problema
tikájának pozitív megértéséhez, mutatják fel a világ elvesztésének 
eredetét, és igazolják a tradicionális világontológia elutasításának 
jogosultságát.

A Descartes-ra vonatkozó vizsgálódások alapján be kell látnunk, 
hogy sem a világ dolgaiból való látszólag magától értetődő kiindulás, 
sem pedig a létező állítólag legszigorúbb megismerésére való orien
tálódás sem szavatolja annak a területnek a körülhatárolását, amelyen 
a világ, a jelenvalóiét és a világonbelüli létező legközelebbi ontológiai 
szerkezete fenomenálisan megtalálható.

Ha azonban emellett emlékeztetünk arra, hogy a térbeliség nyil
vánvalóan a világonbelüli létező egyik konstituense, akkor végül 
mégis lehetségessé válik a „világ” kartéziánus analízisének „meg
mentése”. Azzal, hogy a res corporea minden meghatározottságának 
praesuppositumaként radikálisan az extensió-t emelte ki, Descartes 
egy olyan a priorinak a megértését készítette elő, amelynek tartalmát 
aztán Kant rögzítette nyomatékosabban. Az extensio analízise bizo
nyos határok között független marad a kiterjedt létezők kifejezett 
létinterpretációjának elmulasztásától. Annak, hogy az extensió-t a 
„világ” alapmeghatározottságának tekintsük, megvan a maga feno
menálisjogosultsága, még akkor is, ha ehhez visszakanyarodva sem 
a világ térbelisége, sem a környező-világban utunkba kerülő létező 
mindenekelőtt felfedett térbelisége s kivált magának a jelenvalólét- 
nek a térbelisége ontológiailag nem ragadható meg.

C) A  környező-világ környezetszerűsége 
és a jelenvalóiét térbelisége

A benne-lét első körvonalazásával kapcsolatban (12. §) a jelenvaló- 
létet el kellett határolnunk a lét azon térbeli módjától, amelyet 
belülségnek [Inwendigkeit] nevezünk. Ez utóbbi azt jelenti: egy 
magában is kiterjedt létezőt valami kiterjedtnek a kiterjedt határai
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vesznek körül. A benne-levő létező és az őt körülzáró egyaránt a 
térben van kéznél. Annak elutasítása, hogy a jelenvalóiét ily módon 
a térben mint tartályban lenne belül, nem zárja ki elvileg a jelen
valóiét mindenfajta térbeliségét, hanem szabadon hagyja az utat a 
jelenvalóiét szempontjából lényeges térbeliség meglátásához. Ezt 
kell most kimunkálnunk. Minthogy azonban a világonbelüli létező 
ugyancsak térben van, ennek térbelisége ontológiai összefüggésben 
áll a világgal. Ezért meg kell határozni, hogy a tér milyen értelemben 
konstituense a világnak, amelyet viszont a világban-benne-lét struk
túramozzanataként jellemeztünk. Különösen azt kell megmutat
nunk, hogy nem a világ van kéznél a térben, hanem a környező világ 
környezetszerűsége, a környező világban utunkba kerülő létező spe
cifikus térbelisége magának a világnak a világiságán alapul. A jelen
valóiét térbeliségének és a világ térmeghatározottságának vizsgálata a 
világonbelüli térbeli kézhezállónak az analízisével kezdődik. A vizs
gálódás három fokon halad át: 1. A világonbelüli kézhezálló térbeli
sége (22. §). 2. A világban-benne-lét térbelisége (23. §). 3. A jelen
valóiét térbelisége és a tér (24. §).

22. §. A világonbelüli kézhezálló térbelisége

Ha egy még meghatározandó értelemben a tér konstituálja a világot, 
akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy a világonbelülit már létének 
iménti ontológiai jellemzésekor téren-belülinek is látnunk kellett. 
Fenomenálisan eddig nem tisztáztuk kifejezetten a kézhezálló térbe
liségét, és nem mutattuk fel a kézhezálló lét-struktúrájával való ösz- 
szekapcsolódásában. Most ez a feladat.

Mennyiben bukkantunk rá már a kézhezálló jellemzésekor annak 
térbeliségére? A közvetlenül kézhezállóról volt szó. Ez nemcsak azt a 
létezó'tjelenti, amely minden mást megelőzve elsőként kerül utunkba, 
hanem egyúttal azt a létezőt is, amely a „közelben” van. A minden
napi foglalatoskodás kézhezállójára a közelség jellemző. Ha alaposab
ban szemügyre vesszük, az eszköznek erre a közelségére utal már a 
létét kifejező terminus, a „kézhezállóság” is. A létezőnek, amely 
„kézhez áll”, mindig más és más a közelsége, s ezt nem a távolságok 
kimérése rögzíti. Ezt a közelséget a körültekintően „számításba vevő”
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tevékenykedés és felhasználás szabályozza. A gondoskodás körülte
kintése az ily módon közelit egyúttal annak az iránynak a tekinteté
ben is rögzíti, amelyben az eszköz mindenkor megközelíthető'. Az 
eszköz meghatározott irányú közelsége aztjelenti, hogy nem egysze
rűen valahol kéznél van, helyzete [Stelle] van a térben, hanem mint 
eszköz lényegszerűen elhelyezett, odahelyezett, felállított, elrende
zett. Az eszköznek megvan a maga helye [Platz], vagy pedig „szanaszét 
hever”, amit alapvetően meg kell különböztetnünk egy tetszés sze
rinti térhelyzetben lévő puszta előfordulástól. A mindenkori hely az 
erre és erre szolgáló eszköznek a helyeként a környező-világszerűen 
kézhezálló eszközösszefüggés egymásra vonatkoztatott helyeinek 
egészéből válik meghatározottá. A helyet és a helysokféleséget nem 
szabad úgy értelmezni, mint a dolog tetszőleges kéznéllevőségének 
„hol”-ját. A hely a meghatározott „ott” és „itt” [„Da”], ahová egy 
eszköz éppen odatartozik. A mindenkori odatartozóság megfelel a 
kézhezálló eszközjellegének, vagyis egy eszközegészhez való rendel
tetésszerű hozzátartozásának. Egy eszközegész helyszerű odatartozá- 
sának lehetőségfeltétele azonban az általában vett „hova”, amelybe 
valamely eszközösszefüggés számára kijelöltetik a helyek összessége. 
A gondoskodó foglalatoskodás a körültekintésben eleve szem előtt 
tartja, hogy hová tartozhat egy eszköz a maga eszközszerűségében, s 
ezt nevezzük tájéknak.

A „valaminek a tájékán” nemcsak aztjelenti, hogy „valaminek az 
irányában”, hanem egyúttal azt is, hogy olyan valaminek a körzeté
ben, ami ebbe az irányba esik. Az irány és a távolság [Entferntheit] 
-  a közelség ennek csak egy módusza -  által konstituált hely már egy 
tájékra és egy tájékon belül van betájolva. Ahhoz, hogy egy körülte
kintés számára rendelkezésre álló eszközegész helyeinek kijelölése 
és megtalálása lehetséges legyen, már előzetesen felfedettnek kell 
lennie valami tájékfélének. A kézhezálló helysokféleségének ez a 
tájékszerű betájoltsága jelenti a környezetszerűséget, a környező-vi
lágszerűen legközelebb utunkba kerülő létező körülöttünk-valósá- 
gát. Közvetlenül sosincs adva a lehetséges helyek háromdimenziós 
sokfélesége, amelyet aztán kéznéllevő dolgok töltenének ki. A kéz
hezálló térbeliségében még rejtve van a térnek ez a dimenzionalitása. 
A „fent” aztjelenti, hogy „a tetőn”, a „lent” azt, hogy a „földön”, a 
„hátul” azt, hogy az „ajtónál”; minden hol-t a mindennapi foglala
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toskodás jövés-menése fed fel és értelmez a maga körültekintésében, 
nem pedig a szemlélő térfelmérés állapítja meg és jegyzi fel.

A tájékokat először nem az együtt kéznéllevő dolgok alkotják, ha
nem már mindenkor kézhez állnak az egyes helyeken. Magukat a 
helyeket a gondoskodás körültekintése jelöli ki a kézhezálló részére, 
vagy már mint olyanokra találunk rájuk. Ezért az állandóan kéz- 
hezállónak, amellyel a körültekintő világban-benne-lét eleve számol, 
megvan a maga helye. Kézhezállóságának hol-ját számításba veszik a 
gondoskodás számára, és a többi kézhezállóra tájolják. Ily módon a 
Nap -  amelynek fényét és melegét nap mint nap igénybe vesszük, 
attól függően, hogy éppen hogyan használjuk azt, amiben bennünket 
részesít -  a körültekintésben feltárt kitüntetett helyekkel rendelke
zik: napfelkelte, dél, naplemente, éjfél. E változó módon, de mégis 
egyaránt állandóan kézhezálló helyek hangsúlyozott „jelzései” lesz
nek a bennük rejlő tájékoknak. Ezek az égtájak, melyeknek még nem 
feltétlenül van földrajzi értelmük, adják meg az előzetes hová-t 
minden sajátos tájékkialakítás esetében, mely tájékok azután helyek
kel tölthetők be. A háznak megvan a napos és az árnyas oldala; ezek 
szerint történik a „helyiségek” felosztása, és ezen belül azután a „be
rendezés”, mindig a maga eszközjellegének megfelelően. A temp
lomokat és a sírokat például a napfelkelte és a naplemente szerint 
helyezik el, az élet és a halál tájékain, amelyek felől maga a jelenva
lóiét is meghatározódik világbeli legsajátabb létlehetőségei tekinteté
ben. A jelenvalóiét gondoskodása, a jelenvalólété, melynek létében 
magára erre a létre megy ki a játék, előzetesen felfedi azokat a 
tájékokat, amelyekben mindenkor döntő rendeltetéssel bír. A tájékok 
előzetes felfedését az a rendeltetés-egész is meghatározza, amelynek 
a szempontjából a kézhezálló mint utunkba kerülő hozzáférhetővé 
válik.

A mindenkori tájék előzetes kézhezállósága a kézhezállóság léténél 
is eredendőbb értelemben rendelkezik afel-nem-tűnő otthonosságjelle- 
gével. A tájéknak ez a kézhezállósága csak a kézhezálló körültekintő 
felfedése során lesz a feltűnés módján látható, éspedig a gondoskodás 
deficiens móduszaiban. Gyakran csak akkor lesz a hely tájéka kifeje
zetten mint olyan hozzáférhetővé, amikor valamit nem találunk a 
maga helyén. A tér, amely a körültekintő világban-benne-létben mint 
az eszközegész térbelisége van felfedve, mindig magához a létezőhöz
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tartozik, annak helyeként. A puszta tér még rejtett. A tér helyekre van 
felszabdalva. Ez a térbeliség azonban a térbelien kézhezálló világsze
rű rendeltetésegész által saját egységgel rendelkezik. A „környező-vi
lág” nem egy előzetesen adott térben rendezkedik be, hanem speci
fikus világisága a maga jelentésességében a körültekintően kijelölt 
helyek mindenkori egészvoltának rendeltetésszerű összefüggését ar
tikulálja. A mindenkori világ fedi fel mindenkor a hozzá tartozó tér 
térbeliségét. Az, hogy a kézhezálló az ő környező-világi terében 
utunkba kerülhet, ontikusan csak azért lehetséges, mert maga a je
lenvalóiét világban-benne-létét illetően „térbeli”.

23. §. A  világban-benne-lét térbelisége

Ha ajelenvalólétnek térbeliséget tulajdonítunk, akkor ezt a „térben való 
létet” nyilvánvalóan ennek a létezőnek a létmódjából kell megérte
nünk. Minthogy a jelenvalóiét lényegileg nem kéznéllevőség, térbe
lisége nem jelentheti sem azt, hogy előfordul a „világtér” egy pontján 
[Stelle], sem azt, hogy egy bizonyos helyen kézhez áll. Mindkettő a 
világonbelül utunkba kerülő létezőnek a létmódja. A jelenvalóiét 
azonban a világonbelüli utunkba kerülő létezővel való gondoskodó
otthonos foglalatoskodás értelmében van a világ-„ban”. Ha tehát 
valami módon térbeliség illeti meg, akkor ez csak e benne-lét alapján 
lehetséges. Ennek térbeliségét viszont el-távolítás* és irányultság jel
lemzi.

Eltávolításon mint a jelenvalólétnek a világban-benne-létre vonat
koztatott létmódján nem olyasmit értünk, mint az eltávolítottság 
(közelség) vagy akár a térköz [Abstand]. Az eltávolítás kifejezést aktív 
és tranzitív értelemben használjuk. A jelenvalóiét egyik létszerkeze
tét jelenti, melynek szempontjából valaminek az eltávolítása mint 
félretétel csak egy bizonyos faktikus módusz. Eltávolítani annyit 
jelent, mint eltüntetni a távolságot, azaz eltüntetni valaminek az 
eltávolítottságát; tehát közelítést jelent. A jelenvalóiét lényegileg 
el-távolító: mint az a létező, amely megengedi, hogy a létező mindig 
a közelben kerüljön az útjába. Az el-távolítás felfedi az eltávolított- 
ságot [Entferntheit]. Ez, éppúgy mint a térköz, a nem-jelenvalólét- 
szerű létező kategoriális meghatározottsága. Az eltávolítást viszont
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mint egzisztenciáiét kell rögzítenünk. A világonbelüli létezők egy
mástól való „távolsága” és térköze csak akkor közelíthető meg, ha a 
jelenvalóiét számára egyáltalán a létező felfedett a maga eltávolított- 
ságában. Két pont éppoly kevéssé van távol egymástól, mint két do
log, mert létmódja szerint e létezők egyike sem tud el-távolítani. 
Csupán az el-távolításban fellelhető és mérhető térközük van.

Az el-távolítás mindenekelőtt és többnyire körültekintő közelítés: 
közel-hozunk valamit, azaz előteremtünk, készenlétbe helyezünk, 
kézhez kapunk. De a létező tisztán megismerő felfedésének megha
tározott módjai is közelítésjellegűek. Ajeleiwalólétben a közelségre irá
nyuló lényegszerű tendencia rejlik. A sebesség mindenféle fokozása, 
amelyben ma többé-kevésbé kényszerűen részt veszünk, az eltávo- 
lítottság leküzdésére törekszik. A „rádióval” például a jelenvalóiét ma 
a „világnak” a maga jelenvalólét-értelmében még át nem tekinthető 
el-távolítását hajtja végre a mindennapi környező-világ kibővítésé
nek és szétzúzásának útján.

Az el-távolításban nem rejlik benne szükségképpen annak a tuda
tos felbecsülése, hogy a kézhezálló milyen távol van ajelenvalóléttől. 
Az eltávolítottságot elsődlegesen sohasem távközként fogjuk fel. 
Amikor a távot felbecsüljük, akkor azon el-távolítások függvényében 
történik, amelyekben a mindennapi jelenvalóiét tartózkodik. Szám
szerűen ezek a becslések akár pontatlanok és ingadozók is lehetnek, 
a jelenvalóiét mindennapiságában mégis megvan a saját és teljesen 
érthető meghatározottságuk. Azt mondjuk: egy kis séta odáig, kőhají- 
tásnyira, „pipaszívásnyira” van. Ezek a mér- tékek azt fejezik ki, hogy 
nemcsak „mérni” nem akarunk, hanem itt a felbecsült eltávolítottság 
egy olyan létezőhöz tartozik, amelyhez gondoskodva-körültekin- 
tően közeledünk. Ha azonban pontosabb mértéket használunk, és 
azt mondjuk: „a házig fél óra az út”, akkor ezt a mértéket is becslésnek 
kell tekintenünk. A „fél óra” nem harminc perc, hanem olyan idő
tartam, amelynek a kvantitatív kiterjedés értelmében egyáltalán nincs 
„hossza”. Ezt az időtartamot mindig a megszokott mindennapi „be
vásárlások” alapján értelmezzük. Az eltávolítottságokat mindenek
előtt a körültekintés alapján becsüljük, még ott is, ahol ismeretesek 
a „hivatalosan” kiszámított mértékek. Mivel az effajta becslésekben 
az el-távolított kézhez áll, ezért megőrzi specifikus világonbelüli 
jellegét. Sőt idetartozik az is, hogy a foglalatoskodásnak az eltávolított
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létezőhöz vezető útjai mindennap eltérő hosszúságúak. Hiszen a 
környező-világ kézhezállója nem a jelenvalóléttől mentes örök meg
figyelő számára van kéznél, hanem a jelenvalóiét körültekintően 
gondoskodó mindennapiságában kerül utunkba. Utjátjárva a jelen
valóiét nem úgy szeli át a térnek egy szakaszát, mint valami kéznél- 
levő testi dolog, nem „falja a kilométereket”; a közelítés és az el-tá- 
volítás mindig gondoskodó lét, mely a közelítetthez és az el-távolí- 
totthoz viszonyul. Egy „objektiven” hosszú út rövidebb lehet, mint 
egy „objektiven” nagyon rövid, melyet talán „nehéz megtenni”, és 
végtelenül hosszúnak tűnik. A mindenkori világ azonban csak az ilyen 
„tűnésben” lesz tulajdonképpen kézhezállóvá. A kéznéllevő dolgok objek
tív térközei nem fedik a világonbelüli kézhezállók eltávolítottságát és 
közeliségét. Az előbbieket egzaktul tudhatjuk, ez a tudás azonban 
mégis vak marad, nincs funkciója a környező világ körültekintően 
felfedő közelítésében; ezt a tudást csak egy nem méricskélő gondos
kodó létben és lét számára használjuk, mely a bennünket „érintő” 
világhoz fűződik.

Az ember hajlamos arra, hogy a „természetre” és a dolgok „objek
tiven” mérhető térközeire irányuló előzetes betájoltságából kiindul
va az el-távolításnak ezt az értelmezését és ezt a távbecslést „szubjek
tívnek” minősítse. Ez azonban egy olyan „szubjektivitás”, mely a 
világ „realitásának” talán legreálisabbikát fedi fel, és amelynek semmi 
köze sincs a „szubjektív” önkényhez és egy „magánvalóan” másként 
létezőnek a szubjektivisztikus „felfogásaihoz”. A  jelenvalóiét minden- 
napiságának körültekintő' el-távolításafelfedi az „igazi világ” magánvaló-létét, 
azét a létezőét, amelyhez a jelenvalóiét mint egzisztáló már mindenkor hozzá 
van kötve.

Az eltávolítottságokra mint megmért térközökre irányuló elsődle
ges, sőt kizárólagos betájoltság elfedi a benne-lét eredeti térbeliségét. 
Az állítólagos „legközelebbi” egyáltalán nem az, ami a legkisebb 
távolságra (térközre) van „tőlünk”. A „legközelebbi” az, ami az átla
gos elérhetőségen, megragadhatóságon és láthatóságon belül el-távo- 
lított. Mivel a jelenvalóiét lényegszerűen az el-távolítás módján 
térbeli, a foglalatoskodás mindig egy olyan „környező-világon” belüli 
marad, amely annyira van el-távolodva tőle, hogy maradjon bizonyos 
játéktér, s ezért látásunk és hallásunk közvetlenül mindig túlterjed 
azon, ami távolságát tekintve a „legközelebbi”. A látás és a hallás nem

131



23. §

hatótávolságuk alapján távolsági érzékek, hanem azért, mert a jelen
valóiét fó'ként mint el-távolító él velük. Például annak számára, aki 
szemüveget hord, amely távolságát tekintve olyan közel van hozzá, 
hogy az „orrán ül”, ez a használt eszköz környező-világszerűen tá
volabb van, mint a szemben lévő falon a kép. Ez az eszköz olyan 
kevéssé közeli, hogy többnyire teljességgel észrevehetetlen. A látó
eszköz, hasonlóképpen a hallóeszköz, mint például a telefonkagyló, 
a mindenekelőtt kézhezálló már jellemzett fel-nem-tűnésével bír. Ez 
érvényes az utcára is, mely a járásra szolgáló eszköz. Ajárás során az 
utcát minden lépéssel megérintjük, és látszólag ez a legközelebbi és 
legreálisabb az egyáltalában kézhezállók között, mintegy végigcsú
szik meghatározott testrészünkön, a talpunkon. És mégis távolabb 
van, mint az az ismerős, akit az „utcán” menve húszlépésnyi „távol
ságra” megpillantunk. A környező-világszerűen mindenekelőtt kéz
hezálló közelségéről és messzeségéről a körültekintő gondoskodás 
dönt. Aminél ez a gondoskodás már eleve tartózkodik, az a legköze
lebbi, és ez szabályozza az el-távolításokat.

Ha a jelenvalóiét a gondoskodás során valamit a maga közelébe 
hoz, ez nem azt jelenti, hogy valamit olyan térhelyzetben rögzítünk, 
amelynek a legcsekélyebb térköze van a test valamely pontjától. A 
közelben azt jelenti: a körültekintés számára közvetlenül kézhezálló 
körében. A közelítés nem a testiséggel rendelkező én-dologra van 
betájolva, hanem a gondoskodó világban-benne-létre, vagyis arra, 
ami ezen belül mindenekelőtt utunkba kerül. Ajelenvalólét térbeli
ségét ezért annak a pontnak az adatai alapján sem határozhatjuk meg, 
ahol egy test kéznél van, jóllehet a jelenvalólétről is azt mondjuk, 
hogy mindig egy helyet foglal el. Ezt az „elfoglalást” azonban alap
vetően meg kell különböztetnünk egy bizonyos tájék szempontjából 
adott helyen való kézhezállóságtól. A helyelfoglalást úgy kell felfogni, 
mint a környező-világszerűen kézhezálló el-távolítását egy a körül
tekintésben előzetesen feltárt tájékra. Ajelenvalólét a maga itt-jét a 
környezővilági ott-ból érti meg. Az itt nem egy kézhezállónak a 
hol-ját jelenti, hanem az el-távolító lét minél-jét, ezzel az el-távolí- 
tással együtt. Térbelisége szerint ajelenvalólét mindenekelőtt soha
sem itt van, hanem ott, és ebből az „ott”-ból tér vissza „itf’-jéhez, s 
ez ismét oly módon történik, hogy gondoskodó valamihez viszonyu
ló létét az ott-kézhezállóból értelmezi. Ez teljesen világos lesz a
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benne-lét el-távolítási struktúrájának egyik fenomenális sajátos
ságából.

Ajelenvalólét mint világban-benne-lét lényegszerően él-távolítás
ban tartózkodik. Ezt az el-távolítást, a kézhezálló tőle való távolát a 
jelenvalóiét sohasem keresztezheti. Persze egy kézhezállónakajelenva- 
lóléttől való eltávolítottsága magának a jelenvalólétnek a számára 
térközként mutatkozhat meg, ha egy olyan dologra vonatkoztatva 
határozzuk meg, amelyet úgy gondolunk el, mint kéznéllevőt azon 
a helyen, ahol a jelenvalóiét előzőleg tartózkodott. A jelenvalóiét 
utólag keresztülmehet ezen a térközön, de csak úgy, hogy maga ez a 
térköz el-távolodottá válik. El-távolítását a jelenvalóiét egyáltalán 
nem keresztezte, hanem magával vitte, és állandóan ezt teszi, mert a 

jelenvalóiét lényegszerííen el-távolítás, vagyis térbeli. Ajelenvalólét nem tud 
el-távolításai környékén kerengeni, azokat mindig csak megváltoz
tatni tudja. Ajelenvalólét a körültekintő térfelfedés módján térbeli, 
mégpedig úgy, hogy állandóan el-távolítón viszonyul az így térbelileg 
útjába kerülő létezőhöz.

A jelenvalólétnek mint el-távolító benne-létnek egyúttal irányult
ság [Ausrichtung] jellege is van. Minden közelítés eleve beállt egy 
tájékra, ahonnan az el-távolított közeledik, hogy így helyét illetően 
megtalálható legyen. A körültekintő gondoskodás irányuló el-távo- 
lítás. Ebben a gondoskodásban, vagyis magának a jelenvalólétnek a 
világban-benne-létében van adva a „jel” szükséglete; ez az eszköz 
átveszi a kifejezett és könnyen kezelhető irányokat. Kifejezetten 
nyitva tartja a körültekintően használt tájékokat, az odatartozás, az 
odamenetel, az odavitel, az elhozatal mindenkori hová-ját. Ha a 
jelenvalóiét van, akkor mint irányuló-el-távolítónak már mindenkor 
megvan a maga felfedett tájéka. Az irányultságot, akárcsak az el-tá- 
volítást mint a világban-benne-lét létmóduszait előzetesen a gondos
kodás körültekintése vezeti.

Ebből az irányulásból származnak a jobb és a bal rögzített irányai. 
El-távolításaihoz hasonlóan ajelenvalólét ezeket az irányokat is ál
landóan magával hordja. Ajelenvalólét „testiségében” való térbe- 
liesülését, amelynek megvan a saját, ehelyütt nem tárgyalandó prob
lémaköre, részben ezek az irányok szabják meg. Ezért kell a kéz- 
hezállónak és a testre szabottnak, például a kesztyűnek, amelynek a 
kéz mozgását kell követnie, jobbkezesnek és balkezesnek lennie. A
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kézi szerszám viszont, amelyet a kéz tart és mozgat, nem követi a 
specifikus „kéz”-mozdulatokat. Ebből adódik, hogy jóllehet ezt is 
kézben tartjuk, nincs jobbkezes vagy balkezes kalapács.

Figyelembe kell venni azonban, hogy az irányulást, amely az 
el-távolításhoz tartozik, a világban-benne-lét alapozza meg. A bal és 
a jobb nem valami „szubjektív”, melyet a szubjektum megérez, 
hanem az irányítottságnak egy már mindenkor kézhezálló világba 
vezető irányai. „...A jobb és a bal különbözőségének puszta érzése 
útján”1 sohasem tudnánk eligazodni a világban. Az a szubjektum, 
amely e különbség „puszta érzésére” szorítkozik, olyan konstrukció, 
amely figyelmen kívül hagyja a szubjektum valódi szerkezetét, azt, 
hogy a jelenvalóiét ezzel a „puszta érzéssel” már mindenkor egy 
világban van, és abban is kell lennie ahhoz, hogy tájékozódni tudjon. 
Ez világossá válik abból a példából, amelyen Kant a tájékozódás 
fenoménjét igyekszik tisztázni.

Tegyük fel, hogy egy ismert, de sötét szobába lépek, melyet 
távollétemben úgy rendeztek át, hogy minden, ami jobb oldalon állt, 
a bal oldalra került. Ha én most tájékozódni akarok, akkor a két 
oldalam közötti „különbség puszta érzése” egyáltalán nem segít, 
ameddig egy meghatározott tárgyat nem ragadok meg, amelyről Kant 
mellesleg azt mondja, hogy „annak a helyzete az emlékezetemben 
van”. Mi egyebet jelent azonban ez, mint hogy én szükségképpen 
egy már mindenkor „ismert” világhoz kötött létben és létből tájéko
zódom? Egy világ eszközösszefüggésének a jelenvalóiét számára már 
adottnak kell lennie. Hogy én már mindenkor benne vagyok egy 
világban, ez nem kevésbé konstituálja a tájékozódás lehetőségét, mint 
a jobbnak és a balnak az érzése. Hogy a jelenvalólétnek ez a létszer
kezete magától értetődő, nem jogosít fel arra, hogy ontológiailag 
konstitutív szerepét elsikkasszuk. Kant sem sikkasztja el, s a jelenva
lóiét egyéb interpretációi sem. Csakhogy ennek a szerkezetnek az 
állandó használata nem ment fel minket egy megfelelő ontológiai 
explikáció alól, hanem megköveteli azt. A pszichológiai interpretá

1 Kant: Was heißt: Sich im Denken orientieren? (1786) WW. (Akad. Ausgabe), Bd. VIII. 
131-147. o. Magyarul Kant: Tájékozódni a gondolatok között: mit is jelent cz? In: A  
vallás a puszta ész határain belül és más írások. Budapest, 1974, Gondolat, 109-127. o.
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ció, az, hogy az én valamit „emlékezetben” tart, alapjában véve a 
világban-benne-lét egzisztenciális szerkezetére utal. Mivel Kant ezt 
a struktúrát nem látja, félreismeri egy lehetséges tájékozódás konsti- 
túciójának teljes összefüggését is. A jobbra és a balra irányítottság a 
jelenvalóiét lényegéhez tartozó irányultságon alapszik általában, amit 
a maga részéről lényegszerűen a világban-benne-lét is meghatároz. 
Maga Kant sem fektet súlyt a tájékozódás tematikus interpretációjára. 
Csak azt akarja megmutatni, hogy minden tájékozódásnak szüksége van 
egy „szubjektív princípiumra”. De a „szubjektív” itt az a priorit akarja 
jelenteni. A jobbra és balra irányítottság a priorija azonban a világban- 
benne-lét „szubjektív” a prioriján alapul, melynek semmi köze egy elő
zetesen világnélküli szubjektumra korlátozott meghatározottsághoz.

Az el-távolítás és az irányultság mint a benne-létet konstituáló 
jellemzők úgy határozzák meg a jelenvalóiét térbeliségét, hogy az 
gondoskodó-körültekintően a felfedett, világonbelüli térben van. A 
világonbelüli kézhezálló térbeliségének és a világban-benne-lét tér
beliségének eddigi explikációja csak az előfeltételeket adja meg ah
hoz, hogy kidolgozzuk a világ térbeliségének fenoménjét, és felves
sük a tér ontológiai problémáját.

24. §. A jelenvalóiét térbelisége és a tér

A jelenvalóiét mint világban-benne-lét eleve felfedett egy „világot”. 
Ezt a világ világiságából származó felfedést úgy jellemeztük, mint a 
létező hozzáférhetővé tételét a rendeltetésegész szempontjából. A 
rendeltetésnek a hozzáférhetőséget eredményező meghagyása a kö
rültekintő ráutalódás módján megy végbe, ami a jelentésesség előze
tesen adott megértésén alapul. Mármost megmutattuk: a körültekin
tő világban-benne-lét térbeli. És csak mert a jelenvalóiét az el-távo
lítás és az irányadás módján térbeli, ezért kerülhet útjába a környe
ző-világbeli kézhezálló a maga térbeliségében. Egy rendeltetésegész 
hozzáférhetővé tétele éppoly eredendően a rendeltetésnek egy tájé
kon való el-távolító irányadó meghagyása, vagyis a kézhezálló térbeli 
hovatartozásának hozzáférhetővé tétele. A jelentésességben, mely a 
jelenvalóiét mint gondoskodó benne-lét számára jól ismert, benne 
rejlik a tér lényegi feltártsága is.
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A világ világiságával ily módon feltárult tér még nem a tiszta 
háromdimenziós sokaság. E mindenekeló'tti feltárulásban a tér mint 
a metrikus helyrendezés és helyzetmeghatározás tiszta miben-je még 
rejtve marad. A tájék fenoménjével már jeleztük azt, aminek a 
szempontjából a tér a jelenvalólétben előzetesen felfedett. A tájékot 
úgy értjük, mint a kézhezálló eszközösszefüggés lehetséges hozzá
tartozásának hová-ját, amely eszközösszefüggésnek mint irányítot
tan el-távolítottnak, azaz mint helyére rakottnak kell utunkba kerül
nie. A valahova-tartozás a világot konstituáló jelentésességből válik 
meghatározottá, s a lehetséges hová-ban tagolja az idét és ódát. Az 
általában vett hová-t előre jelzi a gondoskodás valamely kedvéért-va- 
lóságában rögzített utalásegész, amelyen belül a rendeltetésnek a 
hozzáférhetőséget eredményező meghagyása ráutalja magát valami
re. Azzal, ami kézhezállóként kerül az utunkba, mindenkor valami
lyen tájékban involválódunk. A rendeltetésegészhez, mely a környe
ző-világi kézhezálló létét alkotja, hozzátartozik a tájékszerű térren
deltetés. Ennek alapján található meg és határozható meg forma és 
irány szerint a kézhezálló. A világonbelüli kézhezállót a jelenvalóiét 
faktikus léte a gondoskodó körültekintés mindenkor éppen lehetsé
ges áttekinthetősége szerint távolítja el és irányítja.

Ha világonbelüli létezőt hagyunk utunkba kerülni, s az világban- 
benne-létet konstituál, akkor az „tér-adás”, a kézhezállónak a térbe
liség szempontjából való hozzáférhetővé tétele, amit elrendezésnek is 
nevezünk. Ez az elrendezés mint egy lehetséges rendeltetés-megha
tározó hely-egészt felfedő előírás [Vorgabe] teszi lehetővé a minden
kori faktikus tájékozódást. A jelenvalóiét mint a világról való körül
tekintő gondoskodás csak azért tud át- és „elrendezni”, mert világ- 
ban-benne-létéhez hozzátartozik -  egzisztenciáiéként értve -  az 
elrendezés. De sem a mindig előzetesen felfedett tájék, sem pedig 
általában a mindenkori térbeliség nincs kifejezetten szem előtt. A 
térbeliség magánvalóan annak a kézhezállónak a fel-nem-tűnésében 
van jelen, amelyről való gondoskodásában a körültekintés feloldódik. 
A világban-benne-léttel a tér mindenekelőtt ebben a térbeliségben 
van felfedve. Maga a tér az ily módon felfedett térbeliség talaján válik 
megközelíthetővé a megismerés számára.

Sem a tér nincs a szubjektumban, sem a világ a térben. Ellenkezőleg, a 
tér a világ-„ban” van, amennyiben a jelenvalólétet konstituáló világ
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ban-benne-lét teret tárt fel. A tér nem a szubjektumban található, és 
a szubjektum sem szemléli a világot úgy, „mintha” az a térben lenne, 
minthogy az ontológiailag helyesen értelmezett „szubjektum”, a 
jelenvalóiét eredendő' értelemben térbeli. És mivel a jelenvalóiét a 
leírt módon térbeli, a tér mint a priori mutatkozik meg. Ez a kifejezés 
nem olyasmit jelent, mint az előzetesen hozzátartozást egy minde
nekelőtt még világnélküli szubjektumhoz, amely teret vetít ki magá
ból. Az a prioritás itt azt jelenti: a tér (mint tájék) utunkba kerülésé
nek előzetessége a kézhezálló mindenkori környező-világi utunkba 
kerülésében.

A körültekintésben mindenekelőtt utunkba kerülőnek a térbeli
sége a körültekintés számára maga is tematikussá, valamint számítási 
és felmérési feladattá válhat, például a házépítésnél és a földmérésnél. 
A környező-világi térbeliségének ezzel a még túlnyomóan körülte
kintő tematizálásával az önmagában vett tér már valamiképpen sze
münk elé kerül. A tiszta odatekintés követheti az ily módon megmu
tatkozó teret, ha lemondunk a térmegközelítés addig egyetlen lehet
séges módjáról, a körültekintő számításról. A tér „formális szemlé
lete” felfedi a térbeli kapcsolatok tiszta lehetőségeit. Itt a tiszta, 
homogén tér hozzáférhetőségének fokozatossága áll fenn a térbeli 
alakok tiszta morfológiájából, az analysis situson át a tér tiszta met
rikus tudományáig. Ezeknek az összefüggéseknek a szemügyre vé
tele nem tartozik mostani vizsgálódásunkba.1 Ennek problematiká
ján belül csupán azt a fenomenális talajt kellene ontológiailag rögzí
tenünk, amelyen a tiszta tér tematikus feltárása és kidolgozása meg
kezdhető.

A tér körültekintés nélküli, már csak odatekintő felfedése tiszta 
dimenziókká semlegesíti a környező-világi tájékokat. A helyek 
[Plätze] és a kézhezálló eszköz körültekintően betájolt hely-egésze 
tetszés szerinti dolgok helyzetsokaságára [Stellenmannigfaltigkeit] 
redukálódnak. A világonbelülí kézhezálló térbelisége ezzel elveszti 
rendeltetésjellegét. A világ elveszti specifikus környezetszerűségét, a 
környező világ pedig természetvilággá lesz. A „világ” mint kézhezálló

1 Lásd ehhez O. Becker: Beiträge zur phänomenologischen Begründung der Geometrie und 
ihrer physikalischen Anwendungen. Jahrbuch, Bd. VI (1923). 385. sk. o.
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eszközegész már csak kéznéllevő kiterjedt dolgok összefüggésévé 
térbeliesül. A homogén természeti tér csak azon az úton mutatkozik 
meg, amely az utunkba kerülő létezőnek egyik sajátos felfedési 
módja: ezt a kézhezálló világszerűségének specifikus világnélkülivé 
tétele jellemzi.

A jelenvalóiét számára világban-benne-létének megfelelően, ha
bár nem tematikusán, előzetesen adva van [vorgegeben] az eleve 
felfedett tér. Viszont a teret önmagában, a puszta térbeli lét benne 
rejlő tiszta lehetőségét illetően, közvetlenül még elfedi valami. Az, 
hogy a tér lényegszerűen egy világban mutatkozik meg, még nem dönt 
létmódjáról. Nem szükséges, hogy maga is a térbeli kézhezálló vagy 
kéznéllevő létmódjával rendelkezzék. A tér léte a jelenvalóiét lét
módjával sem rendelkezik. Abból, hogy a tér léte nem ragadható meg 
a res extensa létmódjában, sem az nem következik, hogy ontológia- 
ilag úgy kell meghatározni, mint e rés „fenoménjét” -  akkor létében 
nem lenne a res-től megkülönböztetve -, sem az, hogy a tér létét a rés 
cogitans-éval azonosíthatnánk, és mint puszta „szubjektivet” ragadhat
nánk meg; nem is szólva e szubjektum létének kérdéses voltáról.

A tér létének interpretációjával kapcsolatos, mind a mai napig 
fellépő zavar nem annyira a tér tartalmának elégtelen ismeretéből 
fakad, mint inkább a létlehetőségek alapvető áttekinthetőségének és 
ontológiai fogalmakban történő interpretációjának hiányából. Az 
ontológiai térprobléma megértése szempontjából az a döntő, hogy a 
tér létének kérdését az esetlegesen rendelkezésre álló, és ezen felül 
többnyire elnagyolt létfogalmak szűkösségéből kiszabadítsuk, és a tér 
létének problematikáját magára a fenoménre és a különböző feno
menális térbeliségekre való tekintettel az általában vett lét lehetősé
geinek megvilágítása irányában vigyük tovább.

A tér fenoménjében a világonbelüli létező létének sem egyedüli, 
sem a többi között elsődleges ontológiai meghatározottsága nem 
lelhető fel. Még kevésbé konstituálja a tér a világ fenoménjét. A tér 
csak akkor érthető meg, ha visszatérünk a világhoz. A tér éppen nem 
a környező-világ világnélkülivé tétele által közelíthető meg, a térbe
liség egyáltalában csak a világ alapján fedhető fel, éspedig azért, mert 
a tér mégiscsak egyik konstituense a világnak a jelenvalóiét lényegi 
térbeliségének megfelelően, mely a jelenvalóiét alapszerkezetéből, a 
világban-benne-létből következik.
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NEGYEDIK FEJEZET

A VILÁGBAN-BENNE-LÉT 
M INT EGYÜTTLÉT ÉS ÖNMAGA-LÉT. 

AZ „AKÁRKI”

A világ világiságának analízise állandóan a világban-benne-lét egész 
fenoménjét tárta szemünk elé, de az analízis során a világban-ben- 
ne-lét többi konstitutív mozzanata nem rajzolódott ki ugyanolyan 
fenomenális világossággal, mint a világ-fenomén. A világnak egy 
olyan ontológiai interpretációját bocsátottuk előre, mely a világon- 
belüli kézhezálló segítségével történik, mert a jelenvalóiét a maga 
mindennapiságában, amelynek szempontjából állandó téma marad, 
nemcsak általában van egy világban, hanem egy eluralkodó létmódon 
belül viszonyul a világhoz. A jelenvalólétet mindenekelőtt és több
nyire világa tartja hatalmában. A világban való feloldódásnak ez a 
létmódj a és ezzel az alapul szolgáló általában vett benne-lét határozza 
meg lényegileg azt a fenomént, amelynek most utánajárunk, feltéve 
a kérdést: ki ez a jelenvalóiét a mindennapiságban? A jelenvalóiét 
összes lét-struktúrái, ennélfogva az a fenomén is, amely választ ad a 
ki-létnek erre a kérdésére, a jelenvalóiét létének módjai. Ontológiai 
karakterjellegük egzisztenciális. Ezért helyesen kell a kérdéshez hoz
zányúlnunk, s előre ki kell jelölnünk azt az utat, amelyen a jelen
valóiét mindennapiságának egy további fenomenális területét kell 
megpillantanunk. Az arra a fenoménre irányuló kutatás, amelynek 
segítségével a ki-lét kérdése megválaszolható, a jelenvalóiét olyan 
struktúráihoz vezet el, amelyek éppoly eredendőek, mint a világban 
benne-lét: az együttléthez és az együttes-jelenvalóléthez. Ezen a létmódon 
alapul az Önmaga mindennapi létének az a módusza, amelynek 
explikációja láthatóvá teszi azt, amit a mindennapiság „szubjektumá
nak” nevezhetünk, az akárkit. Ennek megfelelően az átlagos jelenva
lóiét „kilétéről” szóló fejezet a következőképpen tagolódik: 1. annak 
az egzisztenciális kérdésnek a felvetése, hogy ki is az a jelenvalóiét 
(25. §); 2. a mások együttes-jelenvalóléte és a mindennapi együttlét 
(26. §); 3. az Önmaga mindennapi léte és az akárki (27. §).
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25. §. A jelenvalóiét kilétére vonatkozó egzisztenciális kérdésfelvetése

A jelenvalóiét alapmeghatározottságainak formális megmutatásakor 
(lásd 9. §) látszólag már válaszoltunk arra a kérdésre, hogy ki is ez a 
létező (a jelenvalóiét). A jelenvalóiét az a létező, amely mindig én 
magam vagyok, a lét mindenkor az enyém. Ez a meghatározásJé/mMíaf 
egy ontológiai szerkezetet, de csakis ezt. Ugyanakkor tartalmazza azt 
a -  jóllehet durva -  ontikus felvilágosítást is, hogy ez a létező mindig 
egy Én, nem pedig mások. A „ki” magából az Énből, a „szubjektum
ból”, az „Önmagából” kiindulva nyer választ. A „ki” az, aki a viszo
nyulások és élmények váltakozása közben azonosként megmarad, 
miközben erre a sokféleségre vonatkozik. Ontológiailag úgy értjük, 
mint egy zárt régióban és e régió számára már mindenkor és állan
dóan kéznéllevőt, mint kiváltképpen alapul szolgálót, mint a Sub- 

jectum-ot. Ez, mint ami a sokféle másságban mindig azonos, az 
Önmaga jellegével rendelkezik. Amikor hozzáfogunk az elemzéshez, 
elutasíthatjuk a lélekszubsztanciát, ahogy a tudat dologiságát és a 
személy tárgyiasságát is, ontológiailag mégis marad valami, aminek 
a léte, kifejezetten vagy sem, de a kéznéllevőség értelmével bír. A 
szubsztancialitás az ontológiai vezérfonal annak a létezőnek a meg
határozásához, amelyből kiindulva a kilét kérdést megválaszoljuk. A 
jelenvalólétet, kimondatlanul ugyan, de eleve mint kéznéllevőt ra
gadjuk meg. Létének meghatározatlansága minden esetben ezt a 
lét-értelmet implikálja. Csakhogy a kéznéllevőség a nem jelenvaló- 
lét-szerű létezőnek a létmódja.

Annak a kijelentésnek az ontikus magátólértetődősége, hogy a 
mindenkori jelenvalóiét én vagyok, nem csábíthat arra a véleményre, 
hogy ez már félreérthetetlenül kijelöli az ilyeténképp „adott” onto
lógiai interpretációjának az útját. Még az is kérdéses, hogy a fenti 
kijelentés ontikus tartalma megfelelően visszaadja-e a mindennapi 
jelenvalóiét fenomenális állagát. Még az is lehetséges, hogy a min
dennapi jelenvalóiét ki-je éppen hogy nem mindig én magam vagyok.

Ha a létező létmódjából kiinduló fenomenális felmutatásnak még 
az ontikus-ontologikus kijelentések megtételénél s még a legmagá- 
tólértetődőbb és ősidőktől fogva szokásos feleletekkel és probléma- 
felvetésekkel szemben is meg kell őriznie elsőbbségét, akkor a jelen
valóiét fenomenológiai interpretációja során a most felvetendő kér
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dés vonatkozásában óvakodnunk kell attól, hogy a problematikát 
kiforgassuk.

Nem mond-e azonban ellent bármifajta egészséges metodika sza
bályainak, ha egy problematikához nem a témául választott terület 
evidens adottságaihoz alkalmazkodva nyúlunk hozzá? És mi volna 
kétségbevonhatatlanabb, mint az Én adottsága? És nem rejlik-e ben
ne ebben az adottságban egy olyan utalás, hogy az „Én” eredendő 
kidolgozásának céljából minden más rajta kívül még „adott-tói” 
eltekintsünk, nemcsak egy létező „világtól”, hanem a más „Én”-ek 
lététől is? Talán valóban evidens az, ami az egyszerű, formális, 
reflektív énfelfogásból adódik. Sőt ez a belátás tesz megközelíthetővé 
egy önálló fenomenológiai problematikát, amelynek mint „a tudat 
formális fenomenológiájának” alapvető, keretadó jelentősége van.

A faktikus jelenvalóiét egzisztenciális analitikájának jelen össze
függésében felmerül a kérdés, hogy vajon az Én adottságának neve
zett módja feltárja-e ajelenvalólétet mindennapiságában, ha egyálta
lán feltárja. A priori magától értetődő lenne tehát, hogy a jelenvalóiét 
megközelítésének az aktusok Énjére vonatkozó egyszerű felfogó 
reflexiónak kell lennie. És ha a jelenvalóiét „önadásának” ez a módja 
a valamiféle csábítás lenne az egzisztenciális analitika számára, még
hozzá olyan, amely magán a jelenvalóiét létén alapszik? Nem lehet- 
séges-e vajon, hogy a jelenvalóiét önmaga legközvetlenebb megne
vezésekor mindig azt mondja: én vagyok az, és a végén akkor állítja 
ezt a leghangosabban, amikor ő „nem” ez a létező? És mi van, ha a 
jelenvalólétnek az a szerkezete, hogy mindig az enyém, ahhoz szolgál 
alapul, hogy a jelenvalóiét mindenekelőtt és többnyire nem 8 maga? 
Ha az egzisztenciális analitika, amikor a fent említett módon az én 
adottságából indul ki, mintegy magának a jelenvalólétnek és az ő 
kézenfekvő önértelmezésének csapdájába esik? Ha az derülne ki, 
hogy az ontológiai horizont az egyszerű adottságban megközelíthető 
meghatározása szempontjából elvileg meghatározatlan marad? On- 
tikusan mindigjogosult, ha azt mondjuk erről a létezőről, hogy „Én” 
vagyok az. Az ontológiai analitikának viszont, amely felhasználja az 
ilyen kijelentéseket, mindig elvi fenntartással kell kezelnie őket. Az 
„Én”-t csak olyasvalaminek a semmire sem kötelezőformális megmu
tatásaként szabad értenünk, ami a mindenkori fenomenális létössze
függésben esetleg éppen a maga „ellentéteként” lepleződik le. S itt a
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„Nem-Én” semmiképpen sem olyan létezőtjelent, amelyből lényeg- 
szerűen hiányzik az „Énség”, hanem magának az „Én”-nek egy 
meghatározott létmódját, például Önmaga elvesztettségét.

De már a jelenvalóiét eddig adott pozitív interpretációja is meg
tiltja, hogy a kilét kérdése fenomenálisan kielégítő megválaszolásá
nak szándékával az Én formális adottságából induljunk ki. A világ- 
ban-benne-lét tisztázása megmutatta, hogy puszta szubjektum világ 
nélkül közvetlenül soha „nincs” [nicht „ist”], és soha nincs adva. 
Ennélfogva éppily kevéssé van adva közvetlenül egy elszigetelt Én a 
mások nélkül.1 Ha azonban a világban-benne-létben „a mások” is 
már mindenkor jelen vannak, ennek a fenomenális megállapításnak 
sem szabad bennünket oly módon félrevezetnie, hogy az így „adott” 
ontológiai struktúráját magától értetődőnek és vizsgálatra nem szoru
lónak tekintsük. A feladat az, hogy ennek az együttes-jelenvalólétnek 
a módját a közvetlen mindennapiságban fenomenálisan láthatóvá 
tegyük és ontológiailag megfelelően interpretáljuk.

Amiképpen a világonbeliili létező magánvaló-létének ontikus ma- 
gátólértetődősége oly módon vezet félre, hogy megvagyunk győződ
ve a lét értelmének ontológiai magátólértetődéséről, és nem vesszük 
észre a világ-fenomént, akképpen abban az ontikus magátólértető- 
dőségben, hogy a jelenvalóiét mindig az enyém, benne rejlik annak 
a lehetősége, hogy félreviszi az idetartozó ontológiai problematikát. 
A jelenvalóiét kiléte mindenekelőtt nemcsak ontológiailag probléma, 
hanem ontikusan is elfedett marad.

Ezek szerint tehát egyáltalán nincs vezérfonalunk a kilét kérdé
sének egzisztenciális-analitikus megválaszolásához? Hogyne volna. 
Csakhogy abból, amit a jelenvalóiét létszerkezetéből fentebb formá
lisan megmutattunk (9. és 12. §), elsősorban nem az eddig tárgyaltak 
szolgálnak ilyen vezérfonalként, hanem inkább az a mozzanat, hogy 
a jelenvalóiét „esszenciája” egzisztenciáján alapul. Ha az „Én” a jelen
valóiét esszenciális meghatározottsága, akkor a meghatározottságot egziszten
ciálisan kell interpretálnunk. S akkor a kilét kérdését csak a jelenvalóiét

1 Lásd M. Schelcr fenomenológiai elemzéseit: Zur Phänomenologie und Theorie der 
Sympatlnegefühie, 1913, függelék 118. skk. o.; valamint ennek második kiadását Wesen 
und Formen der Sympathie címmel, 1923,244. skk. o.
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egy meghatározott létmódjának fenomenális felmutatása révén lehet 
megválaszolnunk. Ha a jelenvalóiét mindig csak egzisztálva Önmaga, 
akkor az Önmaga állandósága éppúgy, mint esetleges „önállótlan- 
sága” problematikájának egyedül megfelelő megközelítéseként eg- 
zisztenciál-ontológiai kérdésföltevést követel meg.

Ha azonban az Önmaga „csak” e létező létének egyik módjaként 
fogható fel, akkor mégiscsak úgy tűnik, hogy itt a jelenvalóiét tulaj
donképpeni „magvának” eltüntetéséről van szó. Az ilyen félelmek 
azonban csak abból a fonák előítéletből táplálkoznak, hogy a kérdéses 
létező alapjában véve mégis a kéznéllevő létmódjával rendelkezik, 
még ha az előforduló testi dolog masszivitását távol tudjuk is tőle 
tartani. Csakhogy az ember „szubsztanciája” nem a szellem mint a 
lélek és a test szintézise, hanem az egzisztencia.

26. §. A mások együttes jelenvalóléte és a mindennapi együttlét

A mindennapi jelenvalóiét kilétének a kérdésére annak a létmódnak 
az analíziséből kell feleletet nyernünk, amelyben a jelenvalóiét min
denekelőtt és többnyire tartózkodik. A vizsgálódás a világban-ben- 
ne-lét felé tájékozódik; a jelenvalólétnek ez az alapszerkezete létének 
valamennyi móduszát meghatározza. Ha joggal mondottuk, hogy a 
világ fentebbi explikálásán keresztül már a világban-benne-lét többi 
struktúramozzanata is megpillantható, akkor ennek az explikálásnak 
bizonyos értelemben a kilét kérdésének megválaszolását is elő kellett 
készítenie.

A közvetlen környező világ, például a kézműves teremtette mű
világ „leírásából” az adódott, hogy a munkában található eszközzel 
„együtt utunkba kerülnek” mások is, akik számára a „mű” készül. E 
kézhezálló létmódjában, azaz a rendeltetésben lényegszerű utalás 
rejlik olyan lehetséges hordozókra, akik számára a kézhezállónak 
„testre szabottnak” kell lennie. Éppen így a felhasznált anyagban 
utunkba kerül annak előállítója vagy „szállítója” mint olyan, aki jól 
vagy rosszul „kiszolgál”. A föld például, amely mellett odakinn „a 
határban” elmegyünk, ennek és ennek a birtoka, aki rendesen meg
műveli, a használatban lévő könyvet vettük valakitől, ajándékba kap
tuk valakitől és hasonlók. A parton kikötött csónak magán-való-lété-
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ben egy ismerősre utal, aki vele közlekedik, de az „idegen csónak” is 
valaki másra mutat. A kézhezálló környező-világbeli eszközössze
függésében ily módon utunkba kerülő másokat nemcsak hozzágon
doljuk valamilyen mindenekelőtt csak kéznéllevő dologhoz; ezek a 
„dolgok” abból a világból kerülnek az utunkba, amelyben mások 
számára kézhezállók, s amely világ már eleve mindig az enyém is. Az 
eddigi analízisben a világonbelüli utunkba kerülők körét mindenek
előtt a kézhezálló eszközre, illetve a kéznéllevő természetre, azaz a 
nemjelenvalólét-szerű létezőre szűkítettük. Ez a korlátozás nemcsak 
az explikáció leegyszerűsítése céljából volt szükséges, hanem első
sorban azért, mert a mások világonbelüli utunkba kerülő jelenvaló- 
létének létmódja különbözik a kézhezállóságtól és a kéznéllevő- 
ségtől. A jelenvalóiét világa tehát olyan létezőt tesz hozzáférhetővé, 
amely nemcsak az eszközöktől és általában a dolgoktól különbözik, 
hanem létmódjának megfelelően mint jelenvalóiét maga is avilágban- 
benne-lét módján abban a világ-„ban” van, amelyben egyszersmind 
világonbelülien utunkba kerül. Erről a létezőről sem azt nem mond
hatjuk, hogy kéznél van, sem azt, hogy kézhez áll, hanem úgy van, 
ahogyan maga a hozzáférhetőséget biztosító jelenvalóiét -  vele együtt 
szintén jelen van. Ha tehát az általában vett világot a világonbelüli 
létezővel akarnánk azonosítani, akkor azt kellene mondanunk, hogy 
a „világ” is jelenvalóiét.

A mások utunkba kerülésének jellemzése így azonban megint csak 
a mindenkori saját jelenvalólétre tájékozódik. Vajon ez a jellemzés is 
nem az „Én” kiemeléséből és elszigeteléséből indul-e ki úgy, hogy 
azután ettől az elszigetelt szubjektumtól kell keresnünk az átmenetet 
a másokhoz? Hogy e félreértést elkerüljük, figyelembe kell vennünk, 
milyen értelemben van itt „a másokról” szó. A „mások” nem annyit 
jelent: mindenki rajtam kívül, mindazok, akik közül az Én kiválik; 
éppen ellenkezőleg, a mások azok, akiktől az ember többnyire nem 
különbözteti meg magát, akik között az ember maga is ott van. Az, 
hogy velük együtt ő is jelen van, nem úgy értendő ontológiailag, mint 
az „együttes”-kéznéllét egy világon belül. Az „együtt” [„Mit”] a jelen 
összefüggésben jelenvalólét-szerű; az „is” pedig a lét -  mint körül
te kintően-gondoskodó világban-benne-lét -  azonosságát jelenti. Az 
„együtt”-et és az „is”-t egzisztenciálisan, nem pedig kategoriálisán kell 
értenünk. Ez az együttes jellegéi világban-benne-lét az alapja annak,

144



26. §

hogy a világot már mindenkor megosztom másokkal. A jelenvalóiét 
világa közös világ. A benne-lét együttlét másokkal. Az ő világonbelüli 
magán-való-létük együttes jelenvalóiét.

A mások nem oly módon fordulnak elő, hogy előzetesen a min
denekelőtt kéznéllevő saját szubjektumunkat a többi ugyancsak elő
forduló szubjektumtól megkülönböztetve megragadjuk; hogy elsőd
legesen önmagunkra tekintünk, hogy azután megállapítsuk: ez az, 
amitől mások különböznek. Abból a világból kerülnek utunkba, 
amelyben a gondoskodó-körültekintő jelenvalóiét lényegszerűen 
tartózkodik. Szembeszegülve azokkal a kézenfekvőnek tűnő vála
szokkal, melyek a mások kéznéllétére adnak teoretikus „magyaráza
tokat”, ragaszkodnunk kell ahhoz a felmutatott fenomenális tényál
láshoz, hogy a mások környező-világilag kerülnek utunkba. A jelenva- 
lólétnek ez a legközelebbi és elementáris világi találkozásmódja odáig 
megy, hogy 5ű/'ö7 jelenvalóié tünk mindenekelőtt úgy lesz „fellelhetővé”, 
hogy eltekintünk az „élményektől” és az „aktuscentrumtól”, illetve 
még egyáltalában nem is „látjuk” ezeket. A jelenvalóiét „önmagát” 
mindenekelőtt abban találja meg, amit művel, igényel, elvár, elhárít 
— a mindenekelőtt gondoskodás tárgyát alkotó környezővilági kéz- 
hezállóban.

Sőt még ha a jelenvalóiét önmagát kifejezetten úgy nevezi is meg: 
En-itt, a hely jellegű személymeghatározást akkor is a jelenvalóiét 
egzisztenciális térbeliségéből kell megértenünk. Ennek interpretáci
ója során (23. §) már utaltunk arra, hogy ez az En-itt nem az 
Én-dolog kitüntetett pontját jelöli, hanem mint benne-lét a kézhez- 
álló világ ott-jából érti meg magát, amelynél a jelenvalóiét mint 
gondoskodás ott-tartózkodik.

W. V. Humboldt' rámutatott olyan nyelvekre, amelyek az „én”-t az 
„itt”-tel, a „te”-t az „ott”-tal, az „ő”-t az „amott”-tal fejezik ki, ame
lyek tehát -  grammatikaiig fogalmazva -  személyes névmásokat 
helyhatározókkal fejeznek ki. Vitatott, hogy a helyet jelölő kifejezé
seknek melyik az eredeti jelentésük: a határozói vagy a névmási. A 
vita talaját veszti, ha figyelembe vesszük, hogy a helyhatározóknak az 1

1 Über die Verwandtschaft der Ortsadverbien mit dem Pronomen in einigen Sprachen (1829). 
In: Ges. Schriften (kiad. Porosz Tud. Akad.), VI. köt. I. szakasz, 304-330. o.
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Énre qua jelenvalólétre van vonatkozásuk. Az „itt”, az „amott” és az 
„ott” [„da”] elsődlegesen nem a világonbelüli térbeni helyeken kéz- 
néllevő létezők tiszta helymeghatározásai, hanem a jelenvalóiét ere
dendő térbeliségének jellemzői. A vélt helyhatározók jelenvalólét- 
meghatározások, elsődlegesen egzisztenciális, nem pedig kategoriális 
jelentésűek. De nem is névmások, mert jelentésük megelőzi a hely
határozók és a személyes névmások különbségét; e kifejezések vol
taképpeni térbeli jelenvalólét-jelentését dokumentálja azonban, hogy 
a teoretikusan el nem rejtett jelenvalólét-értelmezés a jelenvalólétet 
közvetlenül a gondoskodás tárgyát alkotó világ-„hoz” kötött térbeli, 
azaz el-távolító-irányuló „lét”-ében látja. Az „itt’’-ben a maga világá
ban feloldódó jelenvalóiét nem önmagához szól, hanem odafordul a 
körültekintésben kézhezállónak az „amott”-ja felé, és mégis magát 
gondolja az egzisztenciális térbeliségben.

A jelenvalóiét mindenekelőtt és többnyire a világából érti meg 
magát, és a mások együttes jelenvalóléte sokszorosan a világonbelüli 
kézhezállón keresztül kerül útjába. De még amikor a másokjelenva- 
lólétükben mintegy témává lesznek, akkor sem mint kéznéllevő 
személydolgok kerülnek az utunkba, hanem „munka közben”, azaz 
elsődlegesen világban-benne-létükben találkozunk velük. Még ha a 
másikat „pusztán ácsorogni” látjuk is, sohasem mint kéznéllevő 
emberdolgot fogjuk fel; az „ácsorgás” egzisztenciális létmódusz: 
nem-gondoskodó, körül-nem-tekintő időzés mindennél és semmi
nél. A másik a maga együttes-jelenvalólétében a világban kerül 
utunkba.

A „jelenvalóiét” kifejezés mégis világosan mutatja, hogy ez a létező 
„mindenekelőtt” vonatkozásnélküliségben van másokkal, jóllehet 
utólag lehet még mások-„kal” is. Nem szabad azonban elsiklani afö
lött, hogy az együttes-jelenvalólét terminust annak a létnek a megje
lölésére használjuk, amelyre a létező másoka világon belül hozzáfér
hetővé válnak. A másoknak ez az együttes-jelenvalóléte csak világon- 
belülien tárul fel egy jelenvalóiét és így az együttes-jelenvalólétezők 
számára, mert a jelenvalóiét önmagában lényege szerint együttlét. 
Annak a fenomenológiai kijelentésnek, hogy a jelenvalóiét lényeg- 
szerűen együttlét, van egy egzisztenciál-ontológiai értelme. Nem azt 
akarja ontikusan megállapítani, hogy én faktikusan nem egyedül 
vagyok, hanem ellenkezőleg, még más, velem egyívásúak is előfor-
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dúlnak. Ha valami ilyesmit értenénk azon a mondaton, hogy a 
jelenvalóiét világban-benne-létét lényegszerűen az együttlét kons- 
tituálja, akkor az együttlét nem egzisztenciális meghatározottság 
lenne, mely a jelenvalólétre beló'le magából, annak létmódjából ere- 
dó'en vonatkozik, hanem a mások előfordulása alapján esetenként 
beálló sajátosság. Az együttlét egzisztenciálisan akkor is meghatároz
za a jelenvalólétet, ha egy másik faktikusan nincs kéznél, és nem 
érzékeljük. Ajelenvalólét egyedülléte is együttlét a világban. A másik 
csak együttlétfcen és egy együttlét számára hiányozhat. Az egyedüllét 
az együttlét deficiens módusza, lehetősége az együttlét bizonyítéka. 
Másrészről a faktikus egyedüllétet nem szünteti meg, ha egy másik 
emberpéldány vagy akár tíz is előfordul „mellettem”. Ajelenvalólét 
akkor is egyedül lehet, ha ennyien vagy akár még többen is kéznél 
vannak. Ezért az együttlét és az egymássallét fakticitása nem több 
„szubjektum” együttes előfordulásán alapul. Másrészről a sokak „kö
zötti” egyedüllét a sokak létének vonatkozásában nem jelenti azt, 
hogy azok ott pusztán kéznél vannak. A „közöttük” való létben is 
együtt vannak jelen; együttes jelenvalólétük a közömbösség és az 
idegenség móduszában kerül az utunkba. A hiányzás és a „távoliét” 
az együttes jelenvalóiét móduszai, és csak azért lehetségesek, mert a 
jelenvalóiét mint együttlét hagyja, hogy a maga világában mások 
jelenvalóléte az útjába kerüljön. Az együttlét a mindenkori saját 
jelenvalóiét meghatározottsága; az együttes jelenvalóiét a mások je- 
lenvalólétét jellemzi, amennyiben egy együttlét számára ez utóbbi
nak a világa hozzáférhetővé teszi mások jelenvalólétét. A saját jelen
valóiét csak annyiban van, amennyiben -  mások útjába kerülő együt
tes jelenvalólétként -  az együttlét lényeg-struktúrájával rendelkezik.

Ha az együttlét egzisztenciálisan konstitutív marad a világban- 
benne-lét számára, akkor -  éppúgy, mint a világonbelüli kézhez- 
állóval való körültekintő foglalatoskodást, amelyet előzetesen gon
doskodásként jellemeztünk -  az együttlétet is a gond fenoménjéből 
kell interpretálnunk, mint ami az általában vett jelenvalóiét létét 
meghatározza (lásd e szakasz 6. fejezetét). A gondoskodás létjellege 
nem lehet sajátossága az együttlétnek, jóllehet az együttlét mint 
létmód, akárcsak a gondoskodás, a világonbelül utunkba kerülő 
létezőkhöz viszonyuló lét [Sein zu]. Az a létező azonban, melyhez a 
jelenvalóiét mint együttlét viszonyul, nem a kézhezálló eszköz lét
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módjával rendelkezik, hanem maga is jelenvalóiét. Erről a létezőről 
nem gondoskodunk: ezt gondozzuk.

A táplálékról és a ruházatról való „gondoskodás”, a beteg test 
ápolása is gondozás. Ezt a kifejezést a gondoskodás terminus alkal
mazásához hasonlóan egzisztenciáiéként értjük. A „gondozás” mint 
faktikus szociális intézmény például a jelenvalóiét mint együttlét 
létszerkezetében van megalapozva. Faktikus sürgető volta onnan 
ered, hogy a jelenvalóiét mindenekelőtt és többnyire a gondozás 
deficiens móduszában van. Az egymásért-, egymás-ellen-, egymás- 
nélkül-lét, az egymás mellett elmenés, az egymással-semmit-sem- 
kezdés a gondozás lehetséges módjai. A mindennapi és átlagos egy- 
mással-létet éppen a deficienda és közömbösség most említett mó- 
duszai jellemzik. Ezek a létmóduszok ismét a fel-nem-tűnés és 
nragátólértetődőség jellegét mutatják, ami éppúgy sajátossága mások 
mindennapi világonbelüli együttes jelenvalólétének, mint a naponta 
gondoskodásunk tárgyát alkotó eszköz kézhezállóságának. Az egy- 
mással-létnek ezek a közömbös móduszai könnyen tévútra vezetik 
az ontológiai interpretációt, hogy ezt a létet mindenekelőtt több 
szubjektum tiszta kéznélléteként értelmezze. E létmódnak -  úgy 
tűnik -  csak csekély számú variánsa van; de ontológiailag mégis 
lényeges különbség van tetszőleges dolgok „közömbös” együttes 
előfordulása és egymással létezők egymással-mit-sem-kezdése 
között.

A gondozásnak, ami pozitív móduszait illeti, két szélsőséges lehe
tősége van. Mintegy leveheti a „gondot” a másikról és gondoskodá
sában a helyére állhat, bcugorhat helyette. Ez a gondozás magára 
vállalja azt, amiről gondoskodni kell a másik számára. Eközben a 
másik kivettetik helyéről, visszalép, hogy azután mint készen rendel
kezésre állót átvegye azt, amiről gondoskodtak a számára, illetve hogy 
magát a gondoskodás alól teljesen tehermentesítse. Ebben a gondo
zásban a másik függővé válhat és uralom alá kerülhet, jóllehet az 
uralkodás hallgatólagos is lehet és rejtve maradhat az uralom alatt álló 
előtt. Ez a beugró, a „gondot” átvevő gondozás széleskörűen megha
tározza az egymással-létet, és többnyire a kézhezállóról való gondos
kodásban nyilvánul meg.

Ezzel szemben fennáll a lehetősége egy olyan gondozásnak, amely 
nem ugrik be a másik helyett, hanem inkább a maga egzisztenciális
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lenni-tudásában elébeugrik a másiknak, nem azért, hogy levegye a 
válláról a „gondot”, hanem éppen hogy azt mint tulajdonképpeni 
„gondot” visszaadja neki. Ez a gondozás, amely lényege szerint a 
tulajdonképpeni gondot -  a másik egzisztenciáját -  illeti, nem pedig 
valamit, amiröl gondoskodik, hozzásegíti a másikat, hogy a maga 
gondjában áttekinthető és a gond számára szabad legyen.

A gondozás a jelenvalóiét egy létszerkezetének bizonyul, amely 
különféle lehetőségei szerint összekapcsolódik mind a jelenvalólét- 
nek a gondoskodása tárgyát alkotó világhoz viszonyuló létével, mind 
az önmagához viszonyuló tulajdonképpeni léttel. Az egymássallét 
mindenekelőtt és sok tekintetben kizárólag azon alapul, amiről az 
ilyen létben közösen gondoskodnak. Az az egymássallét, amely on
nan ered, hogy az ember ugyanazzal foglalkozik, többnyire nemcsak 
külső korlátok közé van szorítva, hanem a távolságtartás és a tartóz
kodás móduszába lép. Azoknak egymássalléte, akik ugyanazt a dolgot 
végzik, gyakorta csupán bizalmatlanságból táplálkozik. S megfordít
va: ha jelenvalólétek közösen ugyanabba a dologba vágnak bele, azt 
az adott esetben mindegyik saját indítéka alapján teszi. Csak ez a 
tulajdonképpeni összetartozás teszi lehetővé azt a valódi tárgyilagossá
got, amely a másikat a maga szabadságában önmaga számára hozzá
férhetővé teszi.

A mindennapi egymássallét a pozitív gondozás két szélsősége -  a 
beugró-uralkodó és az elébeugró-felszabadító -  között marad, és 
sokfajta keverékformája van, amelyeknek leírása és osztályozása nem 
tartozik e vizsgálódásra.

Miként a gondoskodáshoz a kézhezálló felfedésének módjaként a 
körültekintés* tartozik, úgy a gondozást afigyelmesség és az elnézés vezeti. 
A gondozással mindkettő végigjárhatja a megfelelő deficiens és kö
zömbös móduszokat egészen afigyelmetlenségig és az olyan elnézésig, 
amelyet a közömbösség vezet.

A világ nemcsak a kézhezállót teszi hozzáférhetővé mint világon 
belül utunkba kerülő létezőt, hanem a jelenvalólétet is, a másokat, 
együttes jelenvalólétükben. Ez a környezővilágban hozzáférhetővé 
tett létező azonban a maga legsajátabb létértelmének megfelelően 
benne-lét ugyanabban a világban, amelyben ő mások útjába kerülve 
együtt jelen van. A világiságot úgy interpretáltuk (18. §), mint a 
jelentésesség utalásegészét. Az ebben való előzetesen megértő ottho
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nosságban [Vertrautsein] a jelenvalóiét útjába kerülni engedi a kéz- 
hezállót mint a maga rendeltetésében felfedettet. A jelentésesség 
utalás-összefüggése a jelenvalóiét legsajátabb létéhez viszonyuló lét
ben rögzült, minthogy ennek lényegszerűen nem lehet rendeltetése, 
hanem ellenkezőleg: éppen ez az a lét, amelynek kedvéért a jelenvalóiét 
maga olyan, amilyen.

A most végigvitt elemzés szerint tehát a jelenvalóiét létéhez -  
melynek létében önmaga a tét -  hozzátartozik a másokkal való 
együttlét. Ezért a jelenvalóiét mint együttlét lényege szerint mások 
kedvéért „van”. Ezt mint egzisztenciális lényegkijelentést kell érte
nünk. Még ha a mindenkori faktikus jelenvalóiét nem fordul is 
másokhoz, és úgy véli, hogy nincsen szüksége rájuk, vagy éppenség
gel nélkülözi őket, akkor is az együttlét módján van. Az együttlétben 
mint egzisztenciális mások-kedvéért-valóságban ezek a mások már 
feltárultak jelenvalólétükben. Ez a másoknak az együttléttel előzete
sen konstituált feltárultsága alkotja tehát egyben a jelentésességet, 
azaz a világiságot is; a feltárultság az egzisztenciális kedvéért-valóság- 
banjelentésességként, világiságként rögzül. Ezért a világnak- amely
ben a jelenvalóiét lényegszerűen már mindenkor van -  így konsti
tuált világisága oly módon engedi utunkba kerülni a környező-világ
belien kézhezállót, hogy vele mint körültekintő gondoskodásunk 
tárgyával együtt mások együttes jelenvalóléte is utunkba kerül. A 
világ világiságának olyan a struktúrája, hogy mások közvetlenül nem 
szabadon lebegő szubjektumként vannak benne kéznél egyéb dolgok 
mellett, hanem a maguk környező-világbelien gondoskodó világ- 
ban-benne-létében, amelyből e kézhezállókban megmutatkoznak.

A mások együttes jelenvalólétének az együttléthez tartozó feltá
rultsága a következőket jelenti: a jelenvalóiét létmegértésében, mint
hogy léte együttlét, már benne rejlik mások megértése is. Ez a 
megértés, miként a megértés általában, nem valamiféle megismerés
ből származó ismeret, hanem eredendően egzisztenciális létmód, 
amely éppen lehetővé teszi a megismerést és az ismeretet. Az önis
meret az eredendően megértő együttléten alapul: az együttlétező 
világban-benne-lét legközelebbi létmódjának megfelelően megér
tőn mindenekelőtt arról szerez ismeretet, amit környező-világbeli 
körültekintésében másokkal együtt fellel és amiről így gondoskodik. 
A gondozó gondoskodást gondoskodása tárgyából és annak megér
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téséből értjük meg. A másik tehát mindenekelőtt a gondoskodó 
gondozásban tárul fel.

Minthogy azonban a gondozás mindenekelőtt és többnyire defi
ciens vagy legalábbis közömbös móduszaiban tartózkodik -  az egy- 
más-mellett-elmenés közömbösségében -  a legközelebbi és lényeg
szerű önismeretnek [Sichkennen] arra van szüksége, hogy megis
merje önmagát [Sichkennenlernen]. És ha ezután az önismeret 
elvész a visszafogottság, az elrejtó'zködés és eltorzulás módjaiban, az 
egymássallétnek különleges utakra van szüksége, hogy másokhoz 
közel, illetve „mögéjük” kerüljön.

De ahogyan a kitárulkozás, illetve az elzárkózás az egymássallét 
mindenkori létmódján alapul, sőt nem másként van, mint e létmód
ként, a másiknak a kifejezett gondozó feltárása is mindig csak a vele 
való elsődleges együttlétből nő ki. A másiknak ez a jóllehet tematikus, 
de nem teoretikus-pszichológiai feltárása az „idegen lelki élet” meg
értésének teoretikus problematikája számára könnyen válik olyan 
fenoménné, amelyet mindenekelőtt vesznek tekintetbe. Ami így 
fenomenálisan „mindenekelőtt” a megértő egymássallét módja, azt 
egyszersmind úgy tekintik, mint ami „kezdetben” és eredendően a 
másokhoz viszonyuló létet egyáltalában lehetővé teszi és konsti- 
tuálja. Ennek a nem éppen szerencsésen „beleérzés”-nek nevezett 
fenoménnek kell azután ontológiailag mintegy elsőként hidat vernie 
a mindenekelőtt egyedül adott szubjektumtól a mindenekelőtt álta
lában elzárt másik szubjektumhoz.

A másokhoz viszonyuló lét ontológiailag persze különbözik a 
kéznéllevő dolgokhoz viszonyuló léttől. A „másik” létező maga is a 
jelenvalóiét létmódjával rendelkezik. A másokkal való és a másokhoz 
viszonyuló létben eszerint a jelenvalóiétnek a jelenvalóléthez való 
létviszonya rejlik. Ám ez a viszony, mondhatnánk, mégis eleve 
konstitutív a mindenkori saját jelenvalóiét számára, amely önmagá
ról rendelkezik létmegértéssel, s így viszonyul a jelenvalóléthez. A 
másokhoz való létviszony ily módon a saját létéhez való viszonyát 
fogja kivetíteni a „másikba”. A másik az Önmagam dupluma.

Könnyen beláthatjuk azonban, hogy ez a látszólag magától értető
dő megfontolás gyenge lábakon áll. Az érvelésnek az az előfeltevése 
ugyanis, hogy a jelenvalóiét önmagához viszonyuló léte egy másik
hoz viszonyuló lét, nem állja meg a helyét. Amíg ez az előfeltevés
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nem bizonyul evidensnek a maga jogosultságában, addig rejtélyes 
marad, miként tárhatja fel a jelenvalóiét önmagához való viszonya a 
másikhoz mint másikhoz való viszonyát.

A másokhoz viszonyuló lét nem csupán önálló, redukálhatatlan 
létvonatkozás, hanem mint együttlét ajelenvalólét létével már létezik 
[seiend]. Vitathatatlan ugyan, hogy az együttlét alapján eleven egy- 
mást-kölcsönösen-ismerés gyakran attól függ, hogy a saját jelenva
lóiét az adott esetben mennyire értette meg önmagát, ez azonban csak 
annyit jelent, hogy a másokkal való lényegi együttlétet mennyire tette 
a maga számára átláthatóvá, azaz mennyire nem torzította el azt, ami 
csak akkor lehetséges, ha ajelenvalólét mintvilágban-benne-lét már 
mindenkor másokkal van. A „beleérzés” nem konstituálja az együtt
létet, hanem csak ennek alapján lehetséges, és megkerülhetetlensé- 
gében az együttlét uralkodó deficiens móduszai motiválják.

Az, hogy a „beleérzés” éppoly kevéssé eredendő egzisztenciális 
fenomén, mint az általában vett megismerés, nem jelenti, hogy ne 
volna vele kapcsolatban semmi probléma. A beleérzés speciális her- 
meneutikájának meg kell majd mutatnia, miként vezetik félre és 
zárják el ajelenvalólét különböző létlehetőségei az egymással-létet 
és annak önismeretét úgy, hogy a valóságos „megértést” elnyomják, 
és a jelenvalóiét pótlékokhoz menekül; meg kell mutatnia, milyen 
pozitív egzisztenciális feltétele van a helyes idegenmegértés lehető
ségének. Az analízis megmutatta: az együttlét a világban-benne-lét 
egzisztenciális konstituense. Az együttes jelenvalóiét a világon belül 
utunkba kerülő létező sajátos létmódjának bizonyul. Ha jelenvalóiét 
egyáltalán van, az egymássallét létmódjával bír. Ezt nem foghatjuk fel 
úgy, mint több „szubjektum” előfordulásának összegzett eredmé
nyét. Meghatározott számú „szubjektum” fellelése egyáltalán csak 
azáltal lehetséges, hogy a mindenekelőtt a maguk együttes jelenva- 
lólétében utunkba kerülő másokat csak mint „számokat” kezeljük. 
Ezt a számosságot csak egy meghatározott egymással való és egymás
hoz viszonyuló lét fedi fel. Ez a „figyelmetlen” együttlét „számol” 
másokkal anélkül, hogy komolyan „számítana rájuk”, vagy akárcsak 
szeretné, ha „köze lenne” hozzájuk.

Saját jelenvalólétünk éppúgy, mint a mások együttes jelenvalóléte 
mindenekelőtt és többnyire a környező-világbelien gondoskodá
sunk tárgyát alkotó közös világból kerül utunkba. Ajelenvalólét a
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gondoskodása tárgyát alkotó világban való feloldódásában, azaz egy
szersmind a másokkal való együttlétben nem önmaga. Ki az tehát, 
aki magára vette a létet mint mindennapi egymássallétet?

27. §. A z Önmaga mindennapi léte és az akárki

Az együttlét fentebbi analízisének ontológiailag releváns eredménye az 
a belátás, hogy a saját jelenvalóiét „szubjektumjellege” és a másoké 
egymást egzisztenciálisan, azaz bizonyos létmódok szerint határozza 
meg. A környező-világbeli gondoskodás tárgyában a mások úgy 
kerülnek utunkba, mint amik; ők azok, amit tesznek.

Az arról való gondoskodásban, amit az ember másokkal együtt, 
mások számára és mások ellenében megszerzett, állandóan benne 
rejlik a gond, hogy különbözzön másoktól, legyen pusztán csak arról 
szó, hogy a velük szembeni különbséget kiegyenlítsük, vagy arról, 
hogy a saját jelenvalóiét, a másokkal szemben lemaradván, a hozzájuk 
való viszonyban be akarja hozni lemaradását, vagy hogy ajelenvalólét 
a másokkal szembeni elsőbbség alapján arra törekszik, hogy elnyomja 
őket. Az egymássallét e távolság miatt érzett gond következtében -  
maga számára is rejtetten -  nyugtalankodik. Egzisztenciálisan kife
jezve, a távolságtartás jellegével bír. Minél kevésbé tűnik fel ez a létmód 
magának a mindennapi jelenvalólétnek, annál makacsabbul és ere
dendőbben érvényesül.

Ebben az együttléthez tartozó távolságtartásban benne rejlik azon
ban, hogy ajelenvalólét mint mindennapi egymássallét másokfenn
hatósága alatt áll. Nem ő maga van, mások elvették létét. Mások 
kénye-kedve rendelkezik a jelenvalóiét mindennapi létlehetőségei 
felett. Ezek a mások ugyanakkor nem meghatározott mások. Ellenke
zőleg: minden egyes más képviselheti őket. Ami döntő, az csak a 
másoknak, ajelenvalólét mint együttlét által már észrevétlenül elfo
gadott, fel-nem-tűnő uralma. Az ember maga is a másokhoz tartozik, 
és megszilárdítja hatalmukat. „A mások”, akiket így nevezünk, hogy 
saját lényegi hozzájárulásunkat elfedjük, azok, akik a mindennapi 
egymássallétben mindenekelőtt és többnyire Jelen vannak”. A  „ki” 
nem ez vagy amaz, nem mi magunk, és nem egyesek és nem 
valamennyiünk összege. A „ki” a neutrum, az akárki [das Man],

153



27. §

Korábban megmutattuk, hogy a legközelebbi környező-világban 
miként áll már mindenkor kézhez és alkotja az együttgondoskodás 
tárgyát a nyilvános „környezővilág”. A nyilvános közlekedési eszkö
zök használatakor, a hírközlés (újság) alkalmazásakor minden egyes 
más olyan, mint a másik. Ez az egymássallét teljesen feloldja a saját 
jelenvalólétét „a mások” létmódjában, éspedig úgy, hogy a mások a 
maguk megkülönböztethetó'ségében és körvonalazottságában egyre 
inkább eltűnnek. Ebben a fel-nem-tűnésben és kontúrtalanságban 
fejti ki az akárki a maga tulajdonképpeni diktatúráját. Úgy élvezünk 
és szórakozunk, ahogy akárki élvez: úgy olvasunk, úgy ítélünk iroda
lomról és művészetről, ahogy akárki lát és ítél: a „nagy tömegből” is 
úgy vonulunk azonban vissza, ahogy akárki visszavonul: „felháborí
tónak” találjuk, amit akárki felháborítónak talál. A nrindennapiság 
létmódját az akárki írja elő, aki nem valaki meghatározott, hanem 
mindenki, habár nem összegként az.

Az akárkinek megvannak a maga saját létmódjai. Az együttlét 
említett tendenciája, amelyet távolságtartásnak neveztünk, azon ala
pul, hogy az egymássallét mint olyan gondoskodik az átlagosságról. Az 
utóbbi az akárkinek egzisztenciális jellemzője. Az akárki létében 
lényege szerint az átlagosságra megy ki a játék. Ezért faktikusan annak 
az átlagosságában tartózkodik, ami illik, ami érvényes és ami érvény
telen, aminek megszavazzák a sikert és amitől megtagadják. Ez az 
átlagosság körvonalazza azt, hogy mire lehet és szabad vállalkoznunk, 
ügyel minden egyes előbukkanó kivételre. Minden kiemelkedőnek 
csendes elnyomás a sorsa. Minden eredeti egyik napról a másikra 
réges-rég ismertté laposodik. Minden kiharcolt könnyen kezessé 
lesz. Minden titok erejét veszti. Az átlagosság gondja újból a jelen
valóiét lényegszerű tendenciáját leplezi le, melyet minden létlehető
ség egysíkúvá-tételének nevezünk.

Távolságtartás, átlagosság, egysíkúvá-tétel -  konstituálja az akárki 
létmódjaként azt, amit „a nyilvánosságként” ismerünk. Mindenek
előtt ez szabályoz minden világ- és jelenvalólét-értelmezést, és min
denben igaza van. És mindezt nem azon az alapon, hogy kitüntetett 
és elsődleges létviszonya van a „dolgok”-hoz, nem azért, mintha 
kifejezetten azzal a képességgel rendelkeznék, hogy átlátja a jelenva- 
lólétet, hanem mert nem megy bele a „dolgokba”, mert semmiféle 
érzéke sincs a színvonalhoz és a valódisághoz. A nyilvánosság min-
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dent homályba borít, és az így elfedcttet ismertnek és mindenki 
számára megközelíthetőnek tünteti fel.

Az akárki mindenütt ott van, úgy azonban, hogy már mindig is 
elsomfordált onnan, ahol a jelenvalóiét döntésre kényszerül. Mint
hogy az akárki mégis minden ítélést és döntést megszab, a minden
kori jelenvalóiét válláról leveszi a feleló'sséget. Az akárki mintegy 
megengedheti magának, hogy „bárki” állandóan rá hivatkozzék. A 
lehető legkönnyebben vállal mindenért feleló'sséget, mert senkinek 
sem kell semmiért sem kezeskednie. Mindig az akárki „volt”, és 
mégis azt mondhatjuk, hogy „senki” sem volt. A jelenvalóiét min- 
dennapiságában a legtöbbet az teszi, akiről azt kell mondanunk, hogy 
senki volt.

Az akárki tehermentesíti tehát a mindenkori jelenvalólétet a maga 
mindennapiságában. Mi több, ezzel a lét-tehermentesítéssel az akár
ki segítségére siet a jelenvalólétnek, amennyiben abban benne rejlik 
a könnyedénvétel és könnyűvététel tendenciája. És mert az akárki 
ezzel a lét-tehermentesítéssel minden esetben állandóan segítségére 
van a jelenvalólétnek, megtartja és megszilárdítja a maga makacs 
uralmát.

Mindenki a másik, senki sem önmaga. Az akárki, akivel a minden
napi jelenvalóiét feí-jére vonatkozó kérdést megválaszoltuk, a senki, 
akinek ajelenvalólét az egymásköztlétben már mindenkor kiszolgál
tatta magát.

A mindennapi egymásköztiét kimutatott létjellemzőiben a távol
ságtartásban, az átlagosságban, az egysíkúvá-tételben, a nyilvánosság
ban, a lét-tehermentesítésben és a segítségre sietésben rejlik ajelen
valólét mindenekelőtti „állandósága”. Ez az állandóság nem valami
nek a folyamatos kéznéllétére vonatkozik, hanem ajelenvalólét mint 
együttlét létmódjára. A nevezett móduszokban létezvén [seiend], a 
saját jelenvalóiét önmagája és a másiknak az önmagája még nem 
találta meg, illetve elvesztette magát. Akárkinek lenni annyi, mint az 
önállótlanság és a nem-tulajdonképpeniség módjában lenni. A létnek 
ez a módja éppoly kevéssé jelenti ajelenvalólét fakticitásának csök
kenését, ahogy az akárki senkiként sem semmi. Ellenkezőleg, a 
jelenvalóiét ebben a létmódban ens realissimum, ha a „realitást” 
jelenvalólét-szerű létként fogjuk fel.

Különben az akárki éppoly kevéssé van kéznél, mint az általában
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vett jelenvalóiét. Minél nyíltabban viselkedik az akárki, annál meg- 
foghatatlanabb és rejtettebb, ugyanakkor annál kevésbé lesz semmi. 
Az elfogulatlan ontikus-ontologikus „látás” számára a mindennapi- 
ság „legreálisabb szubjektumaként” leplezó'dik le. És ha nem is 
megközelíthető, mint egy kéznéllevő kő, ez a legcsekélyebb mérték
ben sem dönti el létmódját. Nem szabad elhamarkodottan kinyilvá
nítanunk, hogy ez az akárki „tulajdonképpen” semmi, s azt a véle
ményt sem táplálhatjuk, hogy e fenomént ontológiailag interpretál
tuk, ha mintegy több szubjektum együttes-kéznéllétének utólag 
összekapcsolt eredményeként „magyarázzuk”. Éppen ellenkezőleg, 
a létfogalmak kidolgozásának ezekhez az elutasíthatatlan fenomé- 
nekhez kell igazodnia.

Az akárki nem is valami „általános szubjektum”, mely többekfelett 
lebeg. Ez a felfogás csak akkor alakul ki, ha a „szubjektumok” létét 
nem jelenvalólét-szerűen értjük, és a „szubjektumokat” mint egy 
előforduló nem [Gattung] ténylegesen meglévő eseteit tételezzük. 
Ennél a kiindulásnál ontológiailag csak az a lehetőség áll fenn, hogy 
mindazt, ami nem eset, a faj és a nem értelmében értsük. Az akárki 
nem a mindenkori jelenvalóiét neme, és nem is található meg ezen 
a létezőn valamifajta tartós tulajdonságként. Hogy ezeket a fenomé- 
neket illetően a tradicionális logika is csődöt mond, azon nem 
csodálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy a tradicionális logika fun
damentuma a kéznéllevő -  s ráadásul durva -  ontológiájában rejlik. 
Ezért alapjában véve mégannyi javítás és bővítés sem teheti elvileg 
hajlékonyabbá. A logikának ezek a „szellemtudományi” orientációjú 
reformjai csak fokozzák az ontológiai zűrzavart.

A z akárki egzisztenciáié, és eredendőfenoménként a jelenvalóiét pozitív 
szerkezetéhez tartozik. Jelenvalólét-szerű konkrétságában aztán ismét 
különböző lehetőségei vannak. Uralmának nyomatékossága és kife- 
jezettsége történelmileg változhat.

A mindennapi jelenvalóiét Önmagája az akárki-önmaga, amelyet 
megkülönböztetünk a tulajdonképpeni [eigentlich], azaz magunk által 
[eigens] megragadott Önmagától. Mint akárki-önmaga, a mindenkori 
jelenvalóiét szétszóródott az akárkibe, és még meg kell találnia magát. 
Ez a szétszórtság jellemzi annak a létmódnak a „szubjektumát”, 
amelyet mint a legközelebb utunkba kerülő világban való gondosko
dó feloldódást ismerünk. Ha a jelenvalóiét önmaga számára mint
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akárki önmaga otthonos, az egyszersmind azt is jelenti, hogy az akárki 
körvonalazza a világ és a világban-benne-lét legközelebbi értelmezé
sét. A jelentésesség utalás-összefüggését maga az akárki artikulálja, 
akinek kedvéért a jelenvalóiét mindennapi. A jelenvalóiét világa az 
útjába kerülő létezőt egy olyan rendeltetésegész számára teszi hoz
záférhetővé, amely az akárkinek otthonos, mégpedig olyan határok 
között, melyeket az akárki átlagossága szab meg. A faktikus jelenva
lóiét mindenekelőtt az átlagosan felfedett közös-világban van. Minde
nekelőtt nem „én” „vagyok” a saját Önmagam értelmében, hanem a 
mások az akárki módján. Ebből és ekként leszek én „önmagámnak” 
közvetlenül „adott”. Ajelenvalólét mindenekelőtt akárki, és többnyi
re az is marad. Ha ajelenvalólét a világot saját maga [eigens] felfedi, 
és közel hozza magához, ha saját magának tulajdonképpeni létét 
feltárja, akkor a „világ”-nak ez a felfedése és a jelenvalólétnek ez a 
feltárása mindig úgy megy végbe, mint azoknak az elfedéseknek és 
elhomályosulásoknak a kiiktatása, azoknak a torlaszoknak a szétrom- 
bolása, melyekkel ajelenvalólét elzárja magát önmagától.

Az akárkiben való együttlétnek és Önmagalétnek az interpretáci
ójával az egymássallét mindennapiságának ki-jére vonatkozó kérdést 
megválaszoltuk. Ezek az elmélkedések egyszersmind ajelenvalólét 
alapszerkezetének konkrét megértéséhez is elvezettek. A világban- 
benne-lét láthatóvá vált a maga mindennapiságában és átlagossá
gában.

A mindennapi jelenvalóiét létének preontológiai értelmezését az 
akárki legközelebbi létmódjából meríti. Az ontológiai interpretáció 
mindenekelőtt ezt az értelmezési tendenciát követi, a jelenvalólétet 
a világból érti meg és világonbelüli létezőként leli fel. Mi több, a 
jelenvalóiét „legközelebbi” ontológiája a „világ”-ból veszi annak a 
létnek az értelmét is, amelyre vonatkoztatottan ezeket a létező „szub
jektumokat” megérti. Minthogy ebben a világban való feloldódásban 
a világ-fenomént átugorják, helyére a világonbelüli kéznéllevő, a 
dolgok lépnek. Annak a létezőnek a létét, amely velünk együtt-vanjelen, 
kéznéllevőségként fogják fel. így tehát a mindennapiságában legkö
zelebbi világban-benne-lét pozitív fenoménjének felmutatása alap
jaiban teszi beláthatóvá, hogy miért hibázzák el e létszerkezet onto
lógiai interpretációját. Mindennapi létmódjában maga ez a létszerkezet az, 
mely mindenekelőtt elhibázza és elfedi önmagát.
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Ha már az ontológiailag látszólag a tiszta kéznéllevőséghez köze
ledő' mindennapi egymássallét léte is elvileg különbözik a kéznél- 
levó'ségtől, akkor a tulajdonképpeni Önmaga léte még kevésbé fog
ható fel kéznéllevőségként. A tulajdonképpeni Önmagáiét nem a szub
jektumnak valamiféle, az akárkitől elválasztott rendhagyó állapotán 
nyugszik, hanem az akárkinek mint lényegszerű egzisztenciáiénak egzisz- 
tens modifikációja.

Akkor azonban a tulajdonképpen egzisztáló Önmaga önmagaságát 
ontológiailag szakadék választja el az élménysokféleségben állandó 
Én identitásától.

ÖTÖDIK FEJEZET 

A BENNE-LÉT M INT OLYAN

28. §. A benne-lét tematikus analízisének feladata

Az előkészítő stádiumban ajelenvalólét egzisztenciális analitikájának 
irányadó témája e létező alapszerkezete, a világban-benne-lét. A 
legközelebbi cél az, hogy fenomenálisan kiemeljük a jelenvalóiét 
létének egységes, eredendő struktúráját; ez a struktúra határozza meg 
ontológiailag „létviszonyának” [„zu sein”] lehetőségeit és módjait. A 
világban-benne-lét fenomenális jellemzése eddig a világ strukturális 
mozzanatára irányult, valamint annak a kérdésnek a megválaszolásá
ra, hogy ki ez a létező a maga mindennapiságában. De már a jelen-

bocsátottuk, hogy az elemzés a benne-létre mint olyanra irányul,1 és ezt 
a világmegismerés konkrét móduszán2 demonstráltuk.

Ezt a döntő strukturális mozzanatot azért bocsátottuk előre, hogy 
az egyes mozzanatok analízisénél kezdettől fogva szem előtt tartsuk 
e struktúra egészét, és ne engedjük az egységes fenomént szétrob
banni és szétforgácsolódni. Most az lesz a feladat, hogy a világ és a 
„ki” konkrét analízise során szerzett belátások megőrzése mellett

1 Vö. 12. §.71. skk. o.
2 Vö. 13. §. 79-83. o.
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visszakanyarodjunk a benne-lét fenoménjének interpretációjához. A 
benne-lét mélyrehatóbb vizsgálatának azonban nemcsak a világban- 
benne-lét struktúrájának egészét kell fenomenológiailag újólag és 
biztosabban szemügyre vennie, hanem utat kell törnie magának a 
jelenvalóiét eredendő' létének, a gondnak a megragadásához is.

Mit mutathatunk azonban még fel a világban-benne-léten a világ
hoz kötött lét (gondoskodás), az együttlét (gondozás) és az Önma
gáiét (ki) lényegi vonatkozásain túl? Éppenséggel fennáll még a 
lehetőség, hogy az analízist a gondoskodás és körültekintése, a gon
dozás és figyelmessége változatainak összehasonlításával szélesítsük 
ki, és ajelenvalólétet minden lehetséges világonbelüli létező létének 
kiélezett explikációja útján elválasszuk a nem-jelenvalólét-szerű lé
tezőtől. Nem vitás, hogy vannak még ilyen irányú el nem végzett 
feladataink. A filozófiai antropológia egzisztenciális a priorijának 
szigorú keretek közötti kidolgozása szempontjából az eddig kimuta
tottak még sokszoros kiegészítésre szorulnak. Erre azonban jelen 
vizsgálódásunk nem vállalkozik. Célja fundamentálontológiai. Ha ezek 
után a benne-létet tematikusán kutatjuk, nem akarhatjuk persze a 
fenomén eredendőségét azáltal megsemmisíteni, hogy más fenorné- 
nekből vezetjük le, azaz feloldjuk bennük, tehát meg nem felelő 
analízist végzünk. Valami eredendőnek a levezethetetlensége nem 
zárja ki azonban az őt konstituáló létjellemzők sokféleségét. Ha 
ilyenekjelentkeznek, azok egzisztenciálisan egyformán eredendőek. 
Azt a fenomént, hogy a konstitutív mozzanatok egyformán eredendőek, 
gyakorta nem vették figyelembe az ontológiában annak a gátlástalan 
módszertani tendenciának az eredményeként, hogy mindent és min
den egyest egy egyszerű „ősökből” eredeztettek.

Milyen irányba kell tekintenünk, hogy fenomenálisan jellemez
hessük a benne-létet mint olyant? Választ akkor kapunk, ha emléke
zetünkbe idézzük azt, ami a fenomenológiailag emlékezetben tartó 
tekintet elé tárult a fenomén felmutatásakor: a benne-lét különbözik 
egy kéznéllevőnek egy másik-„ban” való kéznéllevő belülségétől; a 
benne-lét nem hasonlít egy kéznéllevő szubjektumnak a „világ” 
kéznéllétéből fakadó vagy akár csak általa kiváltott tulajdonságára; 
ellenkezőleg, a benne-lét magának ennek a létezőnek lényegszerű 
létmódja. Mi más lenne azonban akkor ez a fenomén, mint egy 
kéznéllevő szubjektum és egy kéznéllevő objektum közötti kéznél-
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levő commercium? Az értelmezés jobban megközelíthetné a feno
menális állagot, ha azt mondaná: a jelenvalóiét ennek a „között”-nek a 
léte. A „között” felé történő tájékozódás mindazonáltal félrevezető 
lenne. Anélkül, hogy észrevenné, ontológiailag meghatározatlanul 
hagyja azokat a létezőket is, amelyek között ez a között mint olyan 
„van”. A között-et már két kéznéllevő convementiá-jának eredmé
nyeként fogja fel. Ennek előzetes feltételezése azonban már eleve 
szétrobbantja a fenomént, és kilátástalan lenne azt szétszóródott da
rabjaiból minden egyes esetben újra összerakni. Nemcsak a „gitt” 
hiányzik, hanem az összeilleszkedést biztosító „séma” is szétrobbant, 
illetve sosem került még napvilágra. Ontológiailag az a döntő, hogy 
eleve elkerüljük a fenomén szétrobbantását, azaz hogy biztosítsuk 
pozitív fenomenális állagát. Hogy ez messzemenő részletességet 
igényel, csak annak a jele, hogy a „megismerésprobléma” hagyomá
nyos kezelésmódja ontológiailag sok vonatkozásban a felismerhetet- 
lenségig eltorzított valamit, ami ontikusan magától értetődő.

Az a létező, melyet lényegszerűen a világban-benne-lét konstituál, 
mindenkor a maga „jelenvalóságaként” [„Da”] van. A szó megszokott 
értelmében a „jelenvalóság” az „itt”-re [,,hier”]és az „ott”-ra [„dort”] 
utal. Egy „én-itt” „itt”-je önmagát mindig egy kézhezálló „ott”-ból 
érti meg a hozzá viszonyuló el-távolító-irányuló-gondoskodó lét 
értelmében. A jelenvalóiét egzisztenciális térbelisége, amely ily mó
don meghatározza a „helyét”, maga is a világban-benne-léten alap
szik. Az „ott” egy világonbelülien utunkba kerülőnek a meghatáro
zottsága. Az „itt” és az „ott” csak egy „jelenvalóság”-ban lehetséges, 
azaz csak akkor, ha van egy olyan létező, amely mint a „jelenvaló- 
ság”-nak a léte térbeliséget tárt fel. E létező legsajátabb létét az 
el-nem-zártság [Unverschlossenheit] jellemzi. A „jelenvalóság” ki
fejezés ezt a lényegi feltárultságot [Erschlossenheit] jelenti. A feltá- 
rultság által ez a létező (a jelenvalóiét) a világ jelenvaló-létével együtt 
van „jelen” [„da”] a maga számára.

Az ember lumen naturalé-járól való ontikus képes beszéd nem 
jelent mást, mint e létezőnek az egzisztenciál-ontológiai struktúráját; 
hogy az azon a módon van, hogy önmaga jelenvalósága. A „világló” 
annyit jelent: önmagában mint világban-benne-lét van megvilágítva, 
nem egy másik létező által, hanem úgy, hogy ő maga világlásként 
[Lichtung] van. A kéznéllevő csak az egzisztenciálisan így megvilá
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gított létező számára lesz megközelíthető a világosságban és rejtett a 
sötétben. Ajelenvalólét eredendően magával hozza a jelenvalóságát; 
ha ezt nélkülözi, akkor nemcsak faktikusan nincsen, hanem egyál
talában nem is ilyen lényegű létező. A  jelenvalóiét a maga feltárultsága- 
ként van.

Ki kell mutatnunk e lét konstitúcióját. Amennyiben azonban e 
létező lényege az egzisztencia, az az egzisztenciális tétel, hogy a „je
lenvalóiét a maga feltárultságaként van”, azt is jelenti: annak a létnek, 
amelyre a létező számára a maga létében kimegy a játék, az ő „jelen
valóságának” kell lennie [„Da” zu sein]. Azonkívül, hogy a feltárult- 
ság létének elsődleges konstitúcióját jellemezzük, az analízis mene
tének megfelelően szükség van annak a létmódnak az interpretá
ciójára is, amelyben ez a létező tnindennapian a maga jelenvalósága
ként van.

Az a fejezet, amely a benne-létnek mint olyannak, azaz a jelenva
lóság létének explikálására vállalkozik, két részre bomlik: A) A jelen
valóság egzisztenciális konstitúciója. B) A jelenvalóság mindennapi 
léte és ajelenvalólét hanyatlása.

A jelenvalóság létezéséhez [Da zu sein] szükséges két egyformán 
eredendő konstitutív létmód a diszpozíció* és a megértés: analízisük 
szükséges fenomenális igazolását mindkét esetben egy konkrét és a 
későbbi problematika szempontjából fontos módusz interpretáció
ján keresztül nyeri el. A diszpozíciót és a megértést egyformán ere
dendően a beszéd határozza meg.

Az A) pontban (ajelenvalóság egzisztenciális konstitúciója) ennek 
megfelelően a következőket tárgyalja: ajelenvalólét mint diszpozíció 
(29. §), a félelem mint a diszpozíció egyik módusza (30. §), a 
jelenvaló-lét mint megértés (31. §), megértés és értelmezés (32. §), 
a kijelentés mint az értelmezés származtatott módusza (33. §), jelen
való-lét, beszéd és nyelv (34. §).

A jelenvaló-lét létjellemzőinek analízise egzisztenciális. Ez annyit 
jelent: e jellemzők nem egy kéznéllevőnek a tulajdonságai, hanem 
lényegük szerint egzisztenciális létmódoknak kell lenniük. Ezért ki 
kell mutatnunk létmódjaikat a mindennapiságban.

A B) pontban (ajelenvalóság mindennapi léte és ajelenvalólét 
hanyatlása) a beszéd és a megértésben rejlő tekintetet konstitutív 
fenoménjeinek megfelelően, és a megértéshez tartozó értelmezés
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(magyarázat) szerint a jelenvalóság mindennapi létének egzisztenci
ális móduszaiként a következó'ket elemezzük: a fecsegést (35. §), a 
kíváncsiságot (36. §), a kétértelműséget (37. §). Ezeken a fenoméne- 
ken a jelenvalóság létének egy alapmódja lesz láthatóvá, melyet ha
nyatlásként interpretálunk; ez a „bukás” a mozgalmasságnak egy eg
zisztenciálisan sajátos módját mutatja (38. §).

A) A jelen valóság egzisztenciális konstitúciója

29. §. A jelenvaló-lét mint diszpozíció

Amit ontológiailag diszpozíciónak nevezünk, az ontiknsan a legismer
tebb és legmindennaposabb: a hangulat, a hangolt-lét. Mielőtt kidol
goznánk a hangulatok bármiféle pszichológiáját, amihez még semmi 
sincs meg, a fenomént mint fundamentális egzisztenciáiét kell szem
ügyre vennünk és struktúrájában körvonalaznunk.

A mindennapi gondoskodás zavartalan egykedvűsége, vagy vissza
fogott rosszkedve, az átsiklás az egyikből a másikba és megfordítva, 
a lehangoltságba való kisiklás ontológiailag nem semmik, még ha 
ezek a fenomének a jelenvalólétben mint az állítólag legközömbö- 
sebbek és legtűnékenyebbek észrevétlenek maradhatnak is. Hogy a 
hangulatok elromolhatnak és megváltozhatnak, csak azt jelenti, hogy 
a jelenvalóiét eleve hangolt. A gyakran tartós, egysíkú, szürke kedély- 
telenség, melyet nem szabad a lehangoltsággal összetéveszteni, oly
annyira nem semmi, hogy a jelenvalólétnek éppen ebben szokott 
elege lenni önmagából. A jelenvaló léte a lehangoltságban teherként 
nyilatkozott meg. Hogy miért, azt nem tudjuk. És a jelenvalóiét 
semmi ilyesmit nem tudhat, mert a megismerés feltáruláslehetőségei 
sokkal korlátozottabbak, mint a hangulatok eredendő feltárulásai, 
melyekben a jelenvalóiét létével mint jelenvalósággal szembesül. És 
másfelől az emelkedett hangulat megszüntetheti a lét nyilvánvaló 
terhét; de az ilyen hangulat lehetősége is -  jóllehet e megszüntetés 
formájában -  a jelenvalóiét teherjellegét tárja fel. A hangulat nyilván
valóvá teszi, „hogy valaki hogy érzi magát, és mit várhat”. A hangolt- 
lét, azáltal, hogy megmutatja, „hogyan érezzük magunkat”, a létet 
„j elenvalóság”-ába j uttatj a.
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A hangoltságban hangulatszerűen már eleve feltárul a jelenvalóiét 
mint az a létező', amelynek a jelenvalóiét a maga létében ki van 
szolgáltatva mint olyan létnek, amelynek neki magának egzisztálva 
lennie kell [zu sein hat], Feltárultsága nem aztjelenti hogy mint ilyet 
megismerik. Ajelenvalólét léte éppen a legközömbösebb és legártal
matlanabb mindennapiságban szakadhat fel a maga pőreségében, 
„hogy egyáltalán van, és hogy lennie kell”. „Hogy egyáltalán van”, az 
megmutatkozik, de a honnan és a hová homályban marad. Éppoly 
mindennapi az is, hogy ajelenvalólét az effajta hangulatoknak nem 
„adja át magát”, azaz nem jár a végére a hangulatok feltárásának és 
nem engedi magát a feltárttal szembesíteni; ez azonban nem cáfolja, 
hanem bizonyítja azt a fenomenális tényállást, hogy a jelenvalónak a 
léte hangulatszerűen feltárul a maga hogy-jában. Ajelenvalólét onti- 
kusan-egzisztensen többnyire kitér a hangulatban feltárult lét elől; ez 
ontologikusan-egzisztenciálisan aztjelenti: amihez az ilyen hangulat 
nem fordul oda, abban lepleződik le, hogy a jelenvalóiét ki van 
szolgáltatva jelenvalóságának. Magában a kitérésben van a jelenvaló
ság feltárva.

Ajelenvalólétnek ezt a honnan-jában és hová-jában elleplezett, 
de önmagában annál leplezetlenebből feltárult létjellemzőjét, ezt a 
„hogy egyáltalán van”-t nevezzük e létező saját jelenvalóságába való 
belevetettségének, mégpedig úgy, hogy ez a létező mint világban-ben- 
ne-lét a jelenvalóság. A belevetettség kifejezés a kiszolgáltatottságfak- 
ticitására utal. Az, ami ajelenvalólét diszpozíciójában feltárul, „hogy 
egyáltalán van és hogy lennie kell”, nem az a „hogy”, amely onto- 
logikusan-kategoriálisan a kéznéllevőséghez tartozó ténylegességet 
fejezi ki. Ez csak egy odapillantó megállapításban válik hozzáférhe
tővé. A diszpozícióban feltárult hogy-ot ezzel szemben annak a 
létezőnek az egzisztenciális meghatározottságaként kell felfognunk, 
amely a világban-benne-lét módján van. Afakticitás nem egy kéznéllevő 

factum brutumának ténylegessége, hanem a jelenvalóiét egzisztenciájához 
hozzá tartozó, bár mindenekeló'tt elfojtott létkaraktere. A fakticitás hogy-ja 
sohasem lesz szemlélésben föllelhető.

A jelenvalólét-jellegű létező nem más, mint a maga jelenvalósága, 
azon a módon, hogy az -  kimondva vagy sem -  belevetettségében 
leledzik [befindet sich], Ajelenvalólét a diszpozícióban már eleve 
szembekerül önmagával, már eleve fellelte [gefunden] magát, de
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nem önmagát észlelve, hanem önmagára hangolódva [Sichbefm- 
den]. Mint olyan létező, amely ki van szolgáltatva létének, ki van 
szolgáltatva egyszersmind annak is, hogy már eleve meg kellett ta
lálnia önmagát -  megtalálnia egy olyan föllelésben, mely nem annyi
ra a szándékos keresésből, hanem a menekülésből származik. A han
gulat nem a belevetettségre való odapillantás módján tár fel, hanem 
a feléfordulás és elfordulás módján. A hangulat többnyire nem fordul 
oda a jelenvalóiét benne megnyilvánuló teher-jellegéhez, s a legke
vésbé sem szünteti meg a terhet az emelkedett hangulatban. Ez az 
elfordulás mindig a diszpozíció módjában az, ami.

Azt, amit és ahogyan a hangulat feltár, fenomenálisan tökéletesen 
félreismernénk, ha azonosítani akarnánk a feltártat azzal, amit a vala
hogyan hangoltjelenvalólét „ugyanakkor” ismer, tud és hisz. Még ha 
a jelenvalóiét „bizonyos” is „hová”-jának hitében, vagy pedig racio
nális felvilágosultsággal tudni véli „honnan” ját, mindez semmit sem 
számít azzal a fenomenális tényállással szemben, hogy a hangulat a 
jelenvalólétet szembesíti jelenvalóságának „hogy”-jával, ami könyör
telen titokzatossággal mered rá. Egzisztenciál-ontológiailag a legke
vésbé sem jogosult a diszpozíció „evidenciáját” kétségbe vonni azál
tal, hogy a tiszta kéznéllevőségre vonatkozó teoretikus megismerés 
apodiktikus bizonyosságával vetjük össze. Nem kevésbé hamisítjuk 
meg a fenomént, ha az irracionalitás refúgiumába utasítjuk. Az 
irracionalizmus -  mint a racionalizmus ellentétje -  csak sandán 
beszél arról, amivel szemben az utóbbi vak.

Hogy a jelenvalóiét a maga tudásával és akaratával úrrá lehet a 
hangulaton, s hogy úrrá is kell lennie rajta, és ez kötelessége, az az 
egzisztálás bizonyos lehetőségeiben az akarás és a megismerés el
sőbbségét jelentheti. Ennek azonban nem szabad bennünket arra 
csábítania, hogy ontológiailag tagadjuk a hangulatot mint a jelenva
lóiét eredendő létmódját, melyben a jelenvalóiét minden megisme
rés és akarás előtt és ezek feltáró-horderejét meghaladóan feltárult 
magának. Továbbá sohasem lehetünk úrrá a hangulaton hangulat
mentesen, hanem mindig csak valamilyen ellentétes hangulattal. A 
diszpozíció első ontologikus lényegi jellemzője tehát: a diszpozíció a 
jelenvalólétet belevetettségében, és mindenekelőtt és többnyire a kitérő elfordulás 
módján tárja fel.

Már itt látható, hogy a diszpozíció a legkevésbé sem valamilyen
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lelki állapot fellelése. Olyannyira nem önmagát ragadja meg ide-oda 
forgolódván, hogy az immanens reflexió csak azért lelhet fel „élmé
nyeket”, mert a jelenvalóság már feltárult a diszpozícióban. A „puszta 
hangulat” minden nem-észlelésnél eredendőbben tárja fel, de ennek 
megfelelően makacsabbul zárja is el előlünk a jelenvalóságot.

Ezt mutatja a lehangoltság. Benne a jelenvalóiét önmagával szemben 
vak marad, a gondoskodás tárgyát alkotó környező világ elfátyolozó- 
dik, a gondoskodás körültekintése pedig tévútra jut. A diszpozíció 
oly kevéssé reflektált, hogy épp akkor rohanja meg a jelenvalólétet, 
midőn az reflektálatlanul át- és kiadja magát a gondoskodás tárgyát 
alkotó „világ”-nak. A hangulat ránk ront. Nem „kívülről” és nem is 
„belülről” jön, hanem a világban-benne-lét módjaként ebből magá
ból lép elő. De ezzel -  a diszpozíciónak a „benső” reflektáló megra
gadásától való negatív elhatárolása útján -  eljutunk a diszpozíció 
feltáró jellegének pozitív belátásához. A hangulat már eleve feltárta a 
világban-benne-létet mint egészt, és csak a hangulat tesz lehetővé egy valamire 
irányulást. A hangolt-lét nem elsősorban a lelkiekre vonatkozik, s nem 
is benső állapot, mely azután titokzatos módon kívülre kerül és 
rányomja a bélyegét a dolgokra és a személyekre. Ebben mutatkozik 
meg a diszpozíció második lényegi jellemzője: ez nem más, mint a 
világ, az együttes jelenvalóiét és egzisztencia egyformán eredendőfeltá- 
rultságának egzisztenciális alapmódja, mert az egzisztencia maga lé- 
nyegszerűen világban-benne-lét.

A diszpozíció e két explikált lényegi meghatározottsága -  tehát a 
belevetettség feltárása és az egész világban-benne-lét mindenkori 
feltárása -  mellett még egy harmadikat is figyelembe kell vennünk, 
amely legelőször is a világ világiságának behatóbb megértéséhezjárul 
hozzá. Korábban azt mondottuk:1 a már előzőleg feltárult világ teszi 
lehetővé azt, hogy a világonbelüli utunkba kerüljön. A világnak 
ebben a benne-léthez tartozó előzetes feltárultságában a diszpozíció 
is szerepet játszik. Az utunkba kerülés lehetőségének megteremtése 
elsődlegesen körültekintő, nem csupán érzékelés vagy rábámulás. A 
körültekintve gondoskodó utunkba engedés jellemzője -  s ezt most 
a diszpozíció analíziséből még világosabban láthatjuk-, hogy érint

1 Vö. 18. §. 104. skk. o.
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bennünket [Betroffenwerden]. Az, hogy a kézhezálló alkalmatlan
sága, szembeszegülése, fenyegető volta megütköztet bennünket, on- 
tológiailag csak úgy lehetséges, hogy a benne-lét mint olyan egzisz
tenciálisan már eleve úgy van meghatározva, hogy a világonbelüli 
utunkba kerülő ily módon illetheti. Ez a valamitől való illetettség olyan 
diszpozíción alapul, amely a világot például a fenyegetettségre tekin
tettel tárta fel. Csak ami a félelem, illetve a bátorság diszpozíciójában 
van, az képes a környezővilág-szerűen kézhezállót mint fenyegetőt 
felfedni. A diszpozíció hangoltsága konstituálja egzisztenciálisan a 
jelenvalóiét világra-nyitottságát.

S „érzékeinket” csak azért „érintheti meg” valami, és csak azért 
lehet „érzékünk valami iránt”, mert az „érzékek” ontológiailag olyan 
létezőhöz tartoznak, amelynek létmódja a diszpozicionális világban- 
benne-lét; s így az, ami megérint bennünket [das Rührende], az 
affekcióban mutatkozik meg. Olyasmi, mint affekció, még a legerő
sebb nyomásra és ellenállásra sem jönne létre, az ellenállás lényeg- 
szerűen fel nem fedett maradna, ha a diszpozicionális világban-ben- 
ne-lét nem lenne eleve ráutalva egy hangulatok által megszabott 
illetettségre a világonbelüli létező révén. A diszpozícióban egzisztenci
álisan benne rejlik a világrautaltság, amelyből utunkba kerülhet a minket illető'. 
Valójában a világ elsődleges felfedését ontológiailag alapvetően a 
„puszta hangulatnak” kell átengedni. Tiszta szemlélés — hatoljon be 
bár a kéznéllevő létének legbensőbb zsigereibe -  soha nem fedhet fel 
olyasvalamit, mint amilyen a fenyegető.

Hogy az elsődlegesen feltáró diszpozíció alapján a mindennapi 
körültekintés hibázik, hogy messzemenően ki van téve a csalatkozás- 
nak, az egy abszolút „világ”-megismerés eszméjéhez mérve μή öv 
[nem létező]. De a csalatkozás lehetőségének egzisztenciális poziti- 
vitását az ilyen ontológiailag jogosulatlan értékelések teljesen félre
ismerik. A kézhezálló éppen a „világ” változékony, hangulatszerűen 
viliódzó látványában mutatkozik meg specifikus világiságában, mely 
napról napra változik. A teoretikus odatekintés a világot eleve a tiszta 
kéznéllevő egyformaságára szűkítette, amely egyformaság persze a 
tiszta meghatározásban felfedhetőnek új gazdagságát zárja magába. 
De még a legtisztább θεωρία sem mentes minden hangulattól; a 
teoretikus odatekintés számára is a már-csak-kéznéllevő a maga tiszta 
kinézetében csupán akkor mutatkozik meg, ha a teória ezt a nála való
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nyugodt időzésben, a ραστώνη-ban és a δ ιαγω γή-ban engedi eljön
ni1 magához. A megismerő meghatározás egzisztenciál-ontológiai 
konstitúciójának a világban-benne-lét diszpozíciójában való felmu
tatását talán csak nem fogjuk összekeverni az olyan kísérlettel, amely 
a tudományt ontikusan az „érzésnek” akarja kiszolgáltatni.

E vizsgálat témakörén belül nem interpretálhatjuk a diszpozíció 
különböző móduszait és megalapozásuk összefüggéseit. Affektusok 
és érzések néven a fenomének ontikusan régóta ismeretesek, és 
ezekre mindig is tekintettel volt a filozófia. Nem véletlen, hogy az 
első fennmaradt, szisztematikusan megvalósított affektus-interpre- 
tációt nem a „pszichológia” keretei között végezték el. A πάϋη-t 
[érzéseket] Arisztotelész Retorikájának második könyvében vizsgálta. 
Ezt -  a retorika fogalmának tradicionális irányával szemben, mely 
szerint az valamiféle „szaktárgy” — mint az egymássallét mindenna- 
piságának első szisztematikus hermeneutikáját kell felfognunk. A 
nyilvánosságnak az akárki létmódjaként (vö. 27. §) nemcsak általában 
van hangoltsága, hanem szüksége van a hangulatra, és „megteremti” 
azt a maga számára. A szónok a hangulatra épít és abból indul ki. 
Szüksége van a hangulat lehetőségeinek megértésére, hogy azt meg
felelően felkeltse és kormányozza.

Ismeretes az affektusok interpretációjának továbbvitele a sztoában, 
s ugyanígy e hagyomány átvitele az újkorra a patrisztikus és skolasz
tikus teológián keresztül. De senki sem vette észre, hogy az általában 
vett affektivitás alapvető ontológiai interpretációja Arisztotelész óta 
egyetlen említésre méltó lépést sem tett előre. Ellenkezőleg: az 
affektusok és érzések tematikusán a pszichikai fenomének közé 
kerültek, amelyeknek többnyire harmadik osztályát alkotják a kép
zetalkotás és az akarás mellett. Kísérőjelenségekké süllyednek.

A fenomenológiai kutatás érdeme, hogy ismét szabaddá tette az 
utat e fenomének szemügyrevételéhez. Sőt Scheler az augustinusi és 
pascali2 kezdemények folytatásával a problematikát a „képzelő” és az

1 Vö. Arisztotelész: Metafizika. A 2, 982 b 22 skk. -  gondtalanságban és az idő szabad 
múlatásában.
2 Vö. Pensées et Opuscules. Id. kiad. 185. o. -  „Et de la vient qu’au lieu qu’en pariant des 
choses humaines on dit qu’il faut les connaítre avant que de les aimer, ce qui a passé
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„érdeklődésre építő” aktusok közti megalapozások összefüggésére irá
nyította. Persze az általában vett aktusfenoménnek az egzisztenciál- 
ontológiai fundamentumai még itt is homályban maradnak.

A diszpozíció nemcsak feltárja a jelenvalólétet belevetettségében 
és a létével már mindenkor feltárult világra való ráutaltságában, 
hanem maga az az egzisztenciális létmód, amelyben a jelenvalóiét 
folyamatosan kiszolgáltatja magát a „világ”-nak, hagyja magát illetni 
tőle úgy, hogy valamiképpen kitér önmaga elől. E kitérés egziszten
ciális szerkezetét a hanyatlás fenoménje teszi majd világossá.

A diszpozíció egzisztenciális alapmód, melyben a jelenvalóiét a 
maga jelenvalósága. Nemcsak ontológiailagjellemzi a jelenvalólétet, 
hanem egyúttal feltártsága alapján döntő módszertani jelentőséggel 
bír az egzisztenciális analitika számára. Ez -  mint tulajdonképpen 
minden ontológiai interpretáció -  csak a már korábban feltárult 
létezőt képes léte felől mintegy kihallgatni. És a jelenvalóiét kitünte
tett nagy horderejű feltárási lehetőségeihez igazodik, hogy e létezőt 
illetően belőlük tájékozódjék. A fenomenológiai interpretációnak a 
jelenvalóiét számára meg kell adnia az eredendő feltárás lehetőségét 
és azt, hogy mintegy önmagát értelmezhesse. Csak együtt halad vele 
ebben a feltárásban, hogy a feltárultnak a fenomenális tartalmát 
egzisztenciálisan fogalmára hozza.

A jelenvalóiét egy ilyen egzisztenciál-ontológiailag jelentős alap
diszpozíciójának, a szorongásnak (vö. 40. §) később következő in
terpretációjára való tekintettel a diszpozíció fenoménjét még konk
rétabban kell felmutatnunk a félelem meghatározott móduszán.

cn provcrbc, les saints au contraire disent en pariant des choses divines qu’il fant les 
aimer pour les connaitrc, et qu’on n’cntrc dans la veri te que par la charitc, dönt ils ont 
fait unc de leurs plus utiles sentences.” (Következésképpen a szentek nem az emberi 
dolgokról szólnak, mondván, hogy megkell ismernünk e dolgokat, mielőtt szeretnénk 
őket -  ami szállóigévé lett -, hanem az isteni dolgokról szólnak, mondván, hogy 
szeretni kell őket, másképp nem ismerhetők meg, s hogy az igazsághoz a könyörülcten 
át visz az út -  ez az egyik leghasznosabb szentenciájuk.) Vö. ehhez Augustinus: Opera. 
(Mignc P. L., tom. VIII.) Contra Faustum lib. 32., cap. 18.: non intratur in veritatem, 
nisi per charitatcm (könyörület nélkül nem hatolhatunk be az igazságba).
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30. §. A félelem mint a diszpozíció egyik módusza

A félelem fenoménjét három szempontból vizsgálhatjuk: analizáljuk 
a félelem mitől-jét, a félést és azt, amit a félelem félt [Worum der 
Furcht], Ezek a lehetséges és összetartozó szempontok nem vélet
lenszerűek. Általuk ju t napvilágra az általában vett diszpozíciónak a 
struktúrája. Az analízis teljesebbé lesz azzal, hogy rámutatunk a 
félelem lehetséges modifikációira, melyek más és más struktúramoz
zanatait érintik.

A félelem mitől-je, a „félelmetes”, mindenkor világon belül utunk
ba kerülő', melynek létmódja a kézhezállóé, a kéznéllevó'é vagy pedig 
az együttes jelenvalólété. Nem ontikusan kell beszámolnunk arról a 
létezőről, amely sokféleképpen és többnyire „félelmetes” lehet, ha
nem a félelmetest félelmetességében kell fenomenálisan meghatá
roznunk. Mi tartozik a félelmeteshez mint olyanhoz, ami a félésben 
utunkba kerül? A félelem mitől-je fenyegető jelleggel bír. Több 
minden tartozik ehhez: 1. az utunkba kerülő rendeltetésmódja az 
ártalmasság. Ez egy rendeltetés-összefüggésen belül mutatkozik 
meg. 2. Ez az ártalmasság az általa érinthetőknek egy meghatározott 
körére vonatkozik. Maga mint így meghatározott egy meghatározott 
tájékról jön. 3. Magát a tájékot és az onnanjövőt olyanként ismerjük, 
mint amivel valami nincs „rendjén”. 4. Az ártalmas mint fenyegető 
még nincs elérhető közelben, de közeleg. Az ilyen közeledésben az 
ártalmasság kisugárzik és a fenyegetés jellegével bír. 5. Ez a közeledés 
a közelben történik. Ami ugyan a legnagyobb mértékben ártalmas 
lehet, és még állandóan közeledik is, habár a távolban, félelmességé- 
ben leplezett marad. Közelben közeledőként viszont az ártalmas 
fenyegető; elérhet, de mégsem ér el. A közeledésben ez a „lehet és 
végül mégsem” tovább fokozódik. Erre mondjuk, hogy félelmetes. 
6. Ebben a következő rejlik: az ártalmas a közelben közeledőként azt 
a leleplezett lehetőséget viseli magán, hogy elmaradhat és kikerülhet 
bennünket, ami a félést nem oltja ki és nem is csökkenti, hanem 
kialakítja.

Maga a félés nem más, mint az így jellemzett fenyegetőnek a 1

1 Vö. Arisztotelész: Rétorika. B 5, 1382 a 20-1383 b 11.
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magára-vonatkoztató hozzáférhetővé tétele. Nem arról van szó, 
mintha először megállapítanánk valami jövőbeli bajt (malum futu
rum), melytől aztán félünk. De a félés sem csak konstatálja a köze
ledőt, hanem előbb felfedi félelmetességében. És félőn „tisztázhatja” 
akkor a félelem, kifejezetten rátekintve, a félelmetest. A körültekintés 
azért látja a félelmetest, mert ő maga a félelem diszpozíciójában van. 
A félés mint a diszpozicionális világban-benne-lét szendergő lehető
sége, a „félénkség” a világot már arra való tekintettel tárta fel, hogy 
belőle valami félelmetes közeledhet. Magát azt, hogy valami köze
ledhet, a világban-benne-lét lényegi egzisztenciális térbelisége tette 
hozzáférhetővé.

Az, amit [Worum] a félelem félt, a magát féltő létező maga, a je
lenvalóiét. Csak az a létező félhet, amelynek létében önmaga a tét. A 
félés ezt a létezőt veszélyeztetettségében, önmagára hagyatottságában 
tárja fel. A félelem -  ha változó határozottsággal is -  mindig a 
jelenvalólétet leplezi le jelenvalósága létében. Hogyha portánkat 
féltjük, ez nem mond ellent a félelem féltettjéről [Worum] adott 
fentebbi meghatározásnak. A jelenvalóiét világban-benne-léteként 
ugyanis mindenkor gondoskodó, valamihez kötött lét. Ajelenvalólét 
mindenekelőtt és többnyire azáltal van, amit gondoz. Ennek veszé
lyeztetése a valamihez kötött lét fenyegetése. A félelem a jelenvaló
létet túlnyomóan privativ módon tárja fel. Összezavarja és „fejetlen
né” teszi. A félelem, midőn látni engedi, egyben el is zárja a veszé
lyeztetett benne-létet úgy, hogy amikor a félelem már engedett szo
rításából, ajelenvalólétnek előbb ismét önmagára kell találnia.

A féltés mint önmagunk féltése valamitől mindig egyformán ere
dendően tárja fel -  akár privatívan, akár pozitívan -  a világon belül 
létezőt a maga veszélyességében, a benne-létet pedig fenyegetettsé
gére való tekintettel. A félelem a diszpozíció egyik módusza.

De a féltés másokra is vonatkozhat, s ekkor az értük való aggódás
ról [Fürchten für sie] beszélünk. Az érte való aggódás nem szünteti 
meg az ő félelmét. Ez már csak azért is kizárt, mert a másiknak, akiért 
aggódunk, a maga részéről egyáltalán nem kell félnie. Legtöbbször 
éppen akkor aggódunk érte, ha ő maga nem fél, és vakmerőén ront rá 
a fenyegetőre. A valakiért való aggódás a másokkal való együttes 
diszpozíció egyik módja, de nem szükségszerűen együttfélés és még 
kevésbé egymástféltés. Aggódhatunk valakiért anélkül, hogy félnénk.
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De pontosan szemügyre véve a dolgot, a valakiért való aggódás mégis 
önféltés. Ekkor a másikkal való együttlétet „féltettük”, akit elragad
hatnak tólünk. A félelmetes nem irányul közvetlenül a másikat 
féltőre. A valakiért való aggódás valamiképpen nem-érintettnek tudja 
magát, és mégis érintve van annak az együttes jelenvalólétnek az 
érintettsége folytán, melyért aggódik. A valakiért való aggódás ezért 
nem tompított önféltés. Itt nem „érzelmi árnyalatok” fokozatairól 
van szó, hanem egzisztenciális móduszokról. A valakiért aggódás 
azáltal, hogy „tulajdonképpen” nem fél, nem veszti el sajátos jellegét.

A teljes félelemfenomén konstitutív mozzanatai variálódhatnak. 
Ezáltal a félés különböző' létlehetőségei adódnak. A fenyegetőnek az 
utunkbakerülés-struktúrájához tartozik a közeledés a közelben. Ha 
egy fenyegető a „jóllehet még nem, de bármely pillanatban” formá
jában hirtelen beüt a gondoskodó világban-benne-létbe, a félelem 
ijedelemmé válik. A fenyegetőben tehát szét kell választani a fenyege
tőnek a legközelebbi közeledését és azt a módot, ahogy maga a 
közeledés az utunkba kerül, a hirtelenséget. Az ijedelem mitől-je 
mindenekelőtt valami ismeretes és otthonos. Ha ezzel szemben a 
fenyegető a teljességgel idegennek a jellegével bír, akkor a félelem 
rémületté válik. S ahol egy fenyegető mint rémítő kerül utunkba, és 
egyúttal az ijesztő utunkba-kerülésének jellege a hirtelenség, ott a 
félelem elszörnyedéssé válik. A félelem további ismert módozatai: a 
félénkség, a bátortalanság, a nyugtalanság, a gyanakvás. A félelem 
módozatai mint diszpozíciónk lehetőségei utalnak rá, hogy a jelen
valóiét mint világban-benne-lét „félelemmel telített”. Ezt a „félelem
mel telítettséget” nem szabad egy faktikus, „egyedi” hajlam ontikus 
értelmében felfogni, hanem mint az általában vett jelenvalóiét lé
nyegszerű diszpozíciójának egzisztenciális lehetőségét, amely persze 
nem az egyedüli.

31. §./4 jelerwaló-lét mint megértés

A diszpozíció azoknak az egzisztenciális struktúráknak az egyike, 
amelyekben a „jelenvalóság” léte fennáll. Eppily eredendően vele 
együtt konstituálja ezt a létet a megértés is. A diszpozíció mindenkor 
saját megértéssel rendelkezik, még ha csak úgy is, hogy elnyomja azt.
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A megértés mindig hangolt. Ha ezt mint fundamentális egziszten
ciáiét interpretáljuk, akkor megmutatkozik, hogy ezt a fenomént a 
jelenvalóiét létének alapmóduszaként fogjuk fel. Ezzel szemben a 
„megértést” mint az egyik lehetséges megismerésfajtát a többi között, 
amely mondjuk különbözik a „magyarázattól”, ez utóbbival együtt 
mint az elsó'dleges, az általában vett jelenvalóság létét együtt konsti- 
tuáló megértés egzisztenciális derivátumát kell interpretálnunk.

Az eddigi vizsgálódás már rá is talált erre az eredendő megértésre 
anélkül, hogy kifejezetten témájává tette volna. Egzisztálva a jelen
valóiét nem más, mint sajátjelenvalósága-ez azt jelenti, hogy a világ 
,jelen” van; jelenvaló-léte pedig a benne-lét. Es ez hasonlóképpen 
„jelen” van, mégpedig mint az, aminek a kedvéért a jelenvalóiét van. 
A kedvéért-valóságban maga az egzisztáló világban-benne-lét tárult 
fel mint olyan, s ezt a feltárultságot megértésnek neveztük.1 A ked- 
véért-valóság megértésében a rajta alapuló jelentésesség is feltárul. A 
megértés feltárultsága, éppoly eredendően, mint a kedvéért-valóságé 
és a jelentésességé, a teljes világban-benne-létre vonatkozik. Ajelen- 
tésesség az, aminek a szempontjából a világ mint olyan feltárul. Az, 
hogy a kedvéért-valóság és a jelentésesség ajelenvalólétben feltárult, 
azt jelenti, hogy a jelenvalóiét az a létező, amelynek számára világ- 
ban-benne-létként magára megy ki a játék.

Ontikus beszédben a „valamit megérteni” kifejezést időnként 
abban a jelentésben használjuk, hogy „bánni tudunk a dologgal”, 
„felnőttünk hozzá”, „képesek vagyunk [können] valamire”. Ami a 
megértésben mint egzisztenciáiéban a tudott [Gekonnte], az nem 
valami, hanem a lét mint egzisztálás. A megértésben rejlik egziszten
ciálisan a jelenvalóiét létmódja mint lenni-tudás [Sein-können]. A 
jelenvalóiét nem valami kéznéllevő, ami ráadásul még képes is vala
mire, hanem elsődlegesen lehető-lét. A jelenvalóiét mindenkor az, 
ami lehet és ahogyan a lehetősége van. A jelenvalóiét lényegszerű 
lehető-léte a „világról” való gondoskodásnak, a mások gondozásának 
jellemzett módjaira és mindebben már eleve az önmagához viszo
nyuló, önnön kedvéért való lenni-tudásra vonatkozik. A lehető-lét -  
s a jelenvalóiét egzisztenciálisan mindenkor ez -  épp annyira külön

1 Vö. 18. §. 107. skk. o.
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bözik az üres logikai lehetőségtől, mint a kéznéllevő kontíngen- 
ciájától, ha ezzel bármi „megtörténhet”. A lehetőség mint a kéznél- 
levőség modális kategóriája a még nem valóságosat és a sohasem szük
ségszerűt jelenti: a csak lehetségest jellemzi. Ontológiailag alacso
nyabb rendű, mint a valóság és szükségszerűség. Ezzel szemben a 
lehetőség egzisztenciáiéként a jelenvalóiét legeredendőbb és legvég
ső pozitív ontológiai meghatározottsága; mindenekelőtt mint általá
ban vett egzisztencialitás csak problémaként vethető fel. Ahhoz, hogy 
egyáltalán lássuk a lehetőséget, a megértés mint feltáró lenni-tudás 
nyújtja a fenomenális talajt.

A lehetőség egzisztenciáiéként nem semmire sem kötelező lenni- 
tudást jelent a „szabad akarat közömbösségének” (libertas indiffe
rentiae) értelmében. A jelenvalóiét lényegszerűen diszpozicioná- 
lisként már eleve meghatározott lehetőségekbe kerül bele; mint az a 
lenni-tudás, amelyként van, mindig ilyen lehetőségeket mulasztott 
már el, állandóan lemond létének lehetőségeiről, megragadja és 
elhibázza őket. Ez pedig azt jelenti: a jelenvalóiét önmagának ki
szolgáltatott lehető-lét, mindenestől belevetett lehetőség. A jelenvalóiét 
olyan lét lehetősége, amely szabad a maga legsajátabb lenni-tudása 
számára. A lehető-létet a jelenvalóiét különböző módon és mérték
ben láthatja át.

A megértés olyan lenni-tudás léte, amely sohasem hiányzik még- 
nem-kéznéllevőként, hanem lényege szerint soha-kéznél-nem-le- 
vőként a jelenvalóiét létével az egzisztencia értelmében „van”. A 
jelenvalóiét oly módon van, hogy mindenkor megértette, illetve nem 
értette meg, hogy így vagy úgy legyen. M int ilyen megértés „tudja” 
[„weiß”], hogy hányadán áll önmagával, azaz lenni-tudásával. Ez a 
„tudás” [„Wissen”] nem immanens önészlelésben jön létre, hanem 
a jelenvalóságnak létéhez tartozik, amely lényegileg megértés. S mert 
a jelenvalóiét értőn a maga jelenvalósága, csak ezért téveszt/teri el és 
ismerheti félre önmagát. S minthogy a megértés diszpozicionális, s 
mint ilyen egzisztenciálisan a belevetettségnek van kiszolgáltatva, a 
jelenvalóiét már eleve eltévesztette és félreismerte önmagát. Ezért 
lenni-tudásában adva van számára a lehetőség, hogy lehetőségeiben 
ismét önmagára leljen.

A megértés a jelenvalóiét saját lenni-tudásának egzisztenciális léte, mégpedig 
úgy, hogy ez a lét önmagán feltárja, hogy hányadán áll önnön létével. Ennek
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az egzisztenciáiénak a struktúráját kell még határozottabban meg
ragadnunk.

A megértés feltárásként mindig a világban-benne-lét egész alap
szerkezetére vonatkozik. A benne-lét lenni-tudásként mindenkor a 
világban-lenni-tudás. A világ nemcsak qua világ van lehetséges jelen
tésességként feltárva, hanem magának a világonbelülinek a hozzáfér
hetővé tétele e létezőt a maga lehetőségei vonatkozásában teszi hoz
záférhetővé. A kézhezálló mint olyan alkalmasságában, alkalmazlm- 
tóságában, ártalmasságában van felfedve. A rendeltetésegész mint a 
kézhezálló összefüggés-lehetőségének kategoriális egésze mutatkozik 
meg. De a sokféle kéznéllevő „egysége”, a természet is csak egyik 
lehetősége feltárultságának alapján fedhető fel. Véletlen-e, hogy a ter
mészet létére irányuló kérdés „lehetőségének feltételeit” célozza meg? 
Min alapul az ilyen kérdezés? Vele szemben elmaradhatatlan a kér
dés: miért akkor érthető meg a nem jelenvalólét-szerű létező a maga 
létében, ha lehetőségének feltételei szempontjából tárult fel? Kant 
talán joggal előfeltételezett ilyesmit. De ennek az előfeltevésnek a 
jogosultsága a legkevésbé sem maradhat igazolatlan.

Miért hatol a megértés a benne feltárhatók valamennyi lényegi 
dimenziójának megfelelően mindig a lehetőségekbe? Mert a megér
tés önmagában azzal az egzisztenciális struktúrával rendelkezik, amit 
kivetülésnek* nevezünk. A megértés a jelenvalóiét létét egyaránt ere
dendően vetíti ki kedvéért-valóságára és jelentésességre, azaz min
denkori világának világiságára. A megértés kivetülésjellege a világ- 
ban-benne-létet jelenvalóságának -  mint egy lenni-tudás jelenvaló
ságának -  a feltárultságára való tekintettel konstituálja. A kivetülés a 
faktikus lenni-tudás játékterének egzisztenciális létszerkezete. És a 
jelenvalóiét belevetettként a kivetítés létmódjába van belevetve. A 
kivetítés nem egy kigondolt tervhez való viszonyulás, amely szerint 
a jelenvalóiét létét elrendezi, hanem ajelenvalólét mindig jelenvaló- 
létként vetítette ki önmagát, s amígvan, kivetítő marad. Ajelenvalólét 
már eleve lehetőségekből értette meg, és amíg van, érti is meg magát. 
A megértés kivetülésjellege továbbá azt jelenti, hogy azt, amire kive
tít, tehát a lehetőségeket, nem ragadja meg tematikusán. Az ilyen 
megragadás éppen lehetőségjellegétől fosztja meg a kivetítettet, egy 
adott, vélt állaggá redukálja, míg a kivetülés a kivetésben a lehetőséget 
mint lehetőséget veti magának előre, és mint ilyet hagyja lenni. A
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megértés kivetítésként a jelenvalóiét létmódja, melyben ő nem más
ként van, mint a maga lehetőségei mint lehetőségek.

Annak a létmódnak az alapján, amely a kivetülés egzisztenciáléja 
által konstituálódik, a jelenvalóiét állandóan „több”, mint ami tény
szerűen lenne, ha mint kéznéllevőt akarnánk és tudnánk létállagában 
regisztrálni. De valójában sohasem több, mint ami faktikusan, mivel 
fakticitásához lényege szerint tartozik hozzá a lenni-tudás. De a 
jelenvalóiét lehető-létként soha nem is kevesebb, azaz egzisztenciá
lisan már az, ami lenni-tudásában még nem. S csak mert a jelenvalóság 
léte a megértés és ennek kivetülésjellege által konstituálódik, s mert 
már az, ami lesz, illetve nem lesz, csak azért mondhatja értőn önma
gának: „Légy, ami vagy!”

A kivetülés mindig a világban-benne-lét teljes feltárultságát érinti; 
a megértés mint lenni-tudás maga is lehetőségekkel rendelkezik, 
melyeket a benne lényege szerint feltárhatók köre szab meg. A meg
értés elsődlegesen belehelyez/iefi magát a világ feltárultságába, ami 
azt jelenti, hogy a jelenvalóiét mindenekelőtt és többnyire világából 
értheti meg magát. Vagy pedig a megértés elsődlegesen a kedvéért- 
valóságba veti magát, azaz a jelenvalóiét önmagaként egzisztál. A 
megértés vagy tulajdonképpeni, tulajdon önmagunkból mint olyan
ból származó, vagy nem-tulajdonképpeni. Ez a „nem” [„Un-”] nem 
jelenti azt, hogy a jelenvalóiét eloldódnék önmagától, és „csak” a 
világot értené meg. A világ a saját önmaga-létéhez tartozik mint 
világban-benne-léthez. Továbbá, a tulajdonképpeni és a nem-tulaj- 
donképpeni megértés egyaránt lehet valódi vagy nem-valódi. A meg
értést mint lenní-tudást teljes egészében áthatják a lehetőségek. A 
belehelyezkedés a megértés alaplehetőségeinek egyikébe azonban 
nem zárja ki a többit. Sőt minthogy a megértés mindenkor éppen a jelen
valóiét -  mint világban-benne-lét -  teljes feltárultságát érinti, a megértés 
belehelyezkedése a kivetülésnek mint egésznek az egyik egzisztenciális modi

fikációja. A világ megértésébe a benne-létet mindig beleértjük, az 
egzisztenciánakmint olyannak a megértése mindig a világ megértése.

Faktikus jelenvalólétként a jelenvalóiét lenni-tudását már eleve a 
megértés egy lehetőségébe helyezte.

A megértés a maga kivetülés jellegében egzisztenciálisan az, amit 
mi a jelenvalóiét tekintetének nevezünk. A jelenvalóiét mint a jelenva
lóság feltárultságával egzisztenciálisan létező tekintet a maga létének
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jellemzett alapmódjai szerint egyformán eredendően a gondoskodás 
körültekintése, a gondozás figyelmessége, s a létre mint olyanra 
irányuló tekintet, melynek kedvéért a jelenvalóiét mindenkor olyan, 
amilyen. Azt a tekintetet, amely elsődlegesen és egészében az egzisz
tenciára vonatkozik, áttekinthetőségnek nevezzük. Ezt a terminust az 
„Önmaga” helyesen értelmezett „megismerésének” jelölésére vá
lasztjuk, hogy megmutassuk, ez esetben nem egy Önmaga-pont 
észlelő kifürkészéséről és megszemléléséről van szó, hanem a világ- 
ban-benne-lét teljes feltárultságának megértő megragadásáról a lé
nyegszerű szerkezetmozzanatokon keresztül Az egzisztáló létező 
csak annyiban tekinti „önmagát”, amennyiben éppoly eredendően 
áttekinthetővé vált önmaga számára világhoz-kötött-létében, mint 
másokkal, azaz egzisztenciája konstitutív mozzanataival való együtt- 
létében.

Megfordítva, a jelenvalóiét áttekinthetetlensége nem egyedül és 
elsődlegesen az „egocentrikus” önámításokban gyökerezik, hanem 
éppannyira a világ nem-ismeretében.

A „tekintet” kifejezést nyilvánvalóan meg kell óvnunk egy félre
értéstől. Megfelel a megvilágítottságnak, ahogyan a jelenvalóság fel- 
tárultságát jellemeztük. A „látás” nemcsak a testi szemünkkel való 
észlelést nem jelenti, de nem jelenti valami kéznéllevőnek a tiszta, 
érzékmentes felfogását sem a maga kéznéllevőségében. A tekintet 
egzisztenciális jelentése szempontjából a látásnak csak az a sajátossága 
jön számításba, hogy az általa megközelíthető létezőt önmagában el 
nem fedve engedi utunkba kerülni. Persze minden „érzék” ezt teszi 
a maga igazi felfedési körzetében. A filozófiai hagyomány azonban a 
kezdet kezdetétől elsődlegesen a „látásra” mint a létező és a lét meg
közelítésmódjára orientálódik. A vele való összefüggés megóvásáért 
a tekintetet és a látást olyannyira formalizálhatjuk, hogy ezzel egy 
univerzális terminust nyerünk, amely a létező és a lét minden meg
közelítését mint általában vett megközelítést jellemzi.

Ha megmutatjuk, miként alapul minden tekintet elsődlegesen a 
megértésen -  a gondoskodás körültekintése maga a megértés mint 
értelmesség - , megszüntetjük a tiszta szemlélés elsőbbségét, amely 
noétikusan a kéznéllevő tradicionális ontológiai elsőbbségének felel 
meg. A „szemlélet” és a „gondolkodás” már a megértés távoli derivá- 
tuma. A fenomenológiai „lényeglátás” is az egzisztenciális megérté-
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sen alapul. A látásnak erről a fajtájáról csak akkor dönthetünk, ha 
szert tettünk a lét és a lét-struktúra explicit fogalmára, minthogy 
fenomenológiai értelemben egyedül ezek lehetnek fenomének.

A jelenvalóság feltárultsága a megértésben maga is a jelenvalóiét 
lenni-tudásának egy módja. Létének a kedvéért-valóságra s egyben a 
jelentésességre (világra) való kivetültségében rejlik az általában vett 
létnek a feltárultsága. A lehetőségekre való kivetítésben a létmegértés 
már előfeltételezve van. A létet a kivetülésben megértjük, de onto- 
lógiailag nem ragadjuk meg. Ama létező létének, melynek létmódja 
a világban-benne-lét lényegszerű kivetülése, a létmegértés a konsti- 
tutívuma. Amit korábban1 dogmatikusan tételeztünk, azt most annak 
a létnek a konstitúciójával igazoljuk, melyben a jelenvalóiét megér
tésként saját jelenvalósága. E létmegértés egzisztenciális értelmének 
olyan tisztázása, amely kellőképpen kitölti egész vizsgálódásunk ke
reteit, csak a temporális létinterpretáció alapján történhet majd meg.

A világban-benne-lét eredendő feltárultságát a diszpozíció és a 
megértés mint egzisztenciáié jellemzi. A hangoltság módján a jelen
valóiét „látja” a lehetőségeket, amelyek alkotják. Ilyen lehetőségek 
kivetítő feltárásában a jelenvalóiét már eleve hangolt. A legsajátabb 
lenni-tudás kivetülése a jelenvalóságba való belevetettség faktumá
nak van kiszolgáltatva. Amikor a jelenvalóság létének egzisztenciális 
szerkezetét úgy explikáljuk, hogy az nem más, mint belevetett kive- 
tülés, akkor nem válik-e titokzatosabbá a jelenvalóiét léte? Valóban. 
De engednünk kell, hogy láthatóvá váljék e lét teljes titokzatossága, 
mégha csak azért is, hogy „megoldásán” a legigazibb módon zátonyra 
futhassunk, és újólag feltehessük a belevetett-kivetülő világban-ben
ne-lét létére vonatkozó kérdést.

Ahhoz, hogy mindenekelőtt a diszpozicionális megértésnek, a 
jelenvalóság teljes feltárultságának akár csak mindennapi létmódját 
is fenomenálisan elégségesen szemügyre vehessük, ezeknek az eg- 
zisztenciáléknak a konkrét kidolgozására van szükség.

1 Vö. 4. §.27. skk. o.
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32. §. Megértés és értelmezés

A jelenvalóiét mint megértés lehetőségekre vetíti ki létét. Ez a lehető
ségekhez viszonyuló megértő lét maga is egy lenni-tudás, mégpedig 
azáltal, hogy e feltárult lehetőségek visszahatnak a jelenvalólétre. A 
megértés kivetülése rendelkezik a megformálás saját lehetőségével. 
A megértés megformálását nevezzük értelmezésnek. Benne a megértés 
megértőn sajátítja el azt, amit megért. Az értelmezésben a megértés 
nem valami mássá, hanem önmagává válik. Az értelmezés egziszten
ciálisan a megértésen alapul, és nem az utóbbi származik az előbbi
ből. Az értelmezés nem a megértettek tudomásulvétele, hanem a 
megértésben kivetített lehetőségekkidolgozása. A mindennapi jelen
valóiét előkészítő analízisének a menete szerint haladva az értelmezés 
fenoménjét a világ megértésén, azaz a nem-tulajdonképpeni megér
tésen követjük nyomon, mégpedig a valódi megértés móduszában.

A kézhezállóhoz kötött gondoskodó lét a világmegértésben feltá
rult jelentésességből érteti meg önmagával, hogy az adott esetben mi 
a rendeltetése az éppen útjába kerülőnek. A körültekintés felfed, ami 
azt jelenti, hogy a már megértett világ értelmezetté válik. A kézhez- 
álló kifejezetten a megértő tekintet elé kerül. Minden előkészítés, 
elrendezés, helyreállítás, javítás, kiegészítés oly módon megy végbe, 
hogy a körültekintésben kézhezállót a maga azért-hogyában szét- 
bontjuk-értelmezzük, és ennek megfelelően gondoskodunk róla. Az 
azért-hogy szempontjából körültekintően szétbontott-értelmezett 
mint olyan, a kifejezetten megértett a valami mint valami struktúrájával 
bír. A körültekintő kérdésrerhogy mi is ez a meghatározott kézhez- 
álló, így hangzik a körültekintően értelmező válasz: ez arra való, 
hogy... A mirevalónak a megjelölése nem egyszerűen valaminek a 
megnevezése, hanem a megnevezettet olyan ként értjük meg, mint 
aminek a kérdésben foglaltat vennünk kell. A megértésben feltárult, 
a megértett már eleve megközelíthető oly módon, hogy az ő „mint 
ami”-je kifejezetten kiemelhető belőle. A „mint” alkotja a megértett 
kifejezettségének struktúráját; ez konstituálja az értelmezést. A kö
rültekintő-értelmező foglalatoskodás a környező-világbeli kézhez- 
állóval, mely azt mint asztalt, ajtót, kocsit, hidat „látja”, nem kell hogy 
a körültekintően értelmezettet már szükségképpen valamilyen meg
határozó kijelentésben bontsa szét, értelmezze. A kézhezálló ante-
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predikatív puszta látása már magában véve is mindig megértő-értel
mező. De nem éppen ennek a „mint”-nek a hiányában áll-e a puszta 
észlelés egyszerűsége? E tekintet látása már eleve megértő-értelme
ző. A látás magába foglalja azoknak az utalásvonatkozásoknak (az 
azért-hogynak) a kifejezettségét, amelyek ahhoz a rendeltetésegész
hez tartoznak, melyből a puszta utunkba kerülőt megértettük. A 
megértett artikulációja a létező értelmező megközelítésében -  ami a 
„valami mint valami” vezérfonalát követve történik -  megelőzi a róla 
szóló tematikus kijelentést. A „mint” nem a tematikus kijelentésben 
merül fel először, csak benne mondjuk ki azt, ami egyedül úgy 
lehetséges, hogy már kimondhatóként áll előttünk. Hogy a puszta 
odanézésben egy kijelentés kifejezettsége hiányozhat, nem jogosít fel 
arra, hogy e puszta látástól minden artikuláló értelmezést s ezzel a 
mint-struktúrát elvitassunk. A legközelebbi dolgok puszta látása, 
miközben dolgunk van velük, oly eredendően magában hordja az 
értelmezés-struktúrát, hogy éppen valaminek a mint-nélkiili megra
gadása tesz szükségessé bizonyos átállítódást. A valaminek a puszta 
rábámulásban már-csak-előttem-levése mint már-nem-megértés van 
jelen. Ez a mint-nélküli megragadás az egyszerűen értő látás privációja, 
nem eredendőbb, mint az utóbbi, hanem belőle származik. A „mint” 
ontikus kimondatlanságának nem szabad arra csábítania bennünket, 
hogy ne vegyük észre: a mint a megértés a priori egzisztenciális 
szerkezete.

De ha a kézhezálló eszköz minden észlelése megértő-értelmező, 
valamit mint valamit enged körültekintően utunkba kerülni, akkor 
ez nem éppen azt jelenti-e, hogy mindenekelőtt egy puszta kéznél- 
levőt tapasztalunk, amit aztán mint ajtót, mint házat fogunk fel? Ez az 
értelmezés specifikus feltárás-funkciójának félreértése lenne. Az ér
telmezés nem a csupasz kéznéllevőt ruházza fel „jelentéssel” és 
tapaszt hozzá értéket, hanem a világonbelüli utunkba kerülőnek 
mint olyannak már eleve van a világmegértésben feltárult valamilyen 
rendeltetése, melyet az értelmezés bont ki.

A kézhezállót eleve a rendeltetésegészből értjük meg. Nem szük
séges, hogy az utóbbit egy tematikus értelmezés expliciten megra
gadja. Ha maga a rendeltetésegész keresztülment is ilyen értelmezé
sen, akkor is újból visszajut az elkülönítetlen megértésbe. És éppen 
ebben a móduszban alkotja a mindennapi, körültekintő értelmezés
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lényegszerű fundamentumát. Ez az értelmezés mindenkor valami 
előzetes birtokláson [Vorhabe] alapul. Mint megértés-elsajátítás valami
lyen már megértett rendeltetésegészhez viszonyuló megértő létben 
mozog. A megértett, de még elleplezett elsajátítása mindig egy szem
pont szerint hajtja végre a leleplezést, s ez a szempont rögzíti, hogy 
mire való tekintettel kell értelmezni a megértettet. Az értelmezés 
mindenkor előretekintésen [Vorsicht] alapul, ami az előzetesen birto
kolthoz egy meghatározott értelmezhetőség felől „nyúl hozzá”. Az 
előzetesen birtokolt és „előretekintően célba vett” megértett az ér
telmezés által válik fogalmilag megragadhatóvá. Az értelmezés az 
értelmezendő létezőhöz tartozó fogalmiságot vagy magából e létező
ből meríti, vagy olyan fogalmakba kényszeríti, melyeknek a létező a 
maga létmódjánál fogva ellenáll. De bárhogyan legyen is, az értelme
zés akár véglegesen, akár fenntartással, kiválasztott egy meghatáro
zott fogalmiságot; már eleve egy előrenyúláson [Vorgriff] alapul.

A valami mint valami értelmezését lényegszerűen az előzetes 
birtoklás, az előretekintés és az előrenyűlás alapozza meg. Az értel
mezés sohasem valami előre-adottnak az előfeltevés nélküli megra
gadása. Ha az értelmezésnek egy sajátos konkréciója az egzakt szö
veginterpretáció értelmében előszeretettel hivatkozik arra, ami „ott 
áll”, akkor az, ami mindenekelőtt „ott áll”, nem más, mint az értel
mező magától értetődő, nem-vitatott előzetes véleménye, mely min
den értelmezési kísérletben szükségszerűen benne rejlik olyanként, 
mint amit az értelmezéssel tulajdonképpen már „tételeztek”, azaz 
ami az előzetes birtoklásban, az előretekintésben és az előrenyúlás- 
ban előre adva van.

Hogyan kell ennek az „elő”-nek a jellegét megragadni? Talán úgy, 
hogy formálisan „a priorinak” mondjuk? Miért tartozik ez a struktúra 
a megértéshez, melyet a jelenvalóiét fundamentális egzisztenciá- 
léjaként ismertünk meg? Miként viszonyul hozzá a „mint”-nek az 
értelmezetthez mint olyanhoz tartozó struktúrája? Ez a fenomén nyil
vánvalóan nem bontható „darabokra”. De vajon kizár-e ez egy eredendő 
analitikát? Vajon „végső dolgokként” kell-e az efféle fenoméneket 
elfogadnunk? De még ekkor is megmaradna az a kérdés, hogy miért. 
Vagy a megértés elő-struktúrája és az értelmezés mint-struktúrája 
egzisztenciál-ontológiai összefüggést mutat a kivetülés fenoménjé- 
vel? És ez a jelenvalóiét eredendő létszerkezetére utal vissza?
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Mivel eddigi eszközeink korántsem elégségesek e kérdések meg
válaszolásához, meg kell vizsgálnunk, vajon az, ami a megértés elő- 
struktúrájaként és qua az értelmezés mint-struktúrájaként vált látha
tóvá, már maga is nem egységes fenomén-e, melyet a filozófiai 
problematika kiadósán kamatoztat ugyan, anélkül azonban, hogy az 
ontológiai explikáció eredendősége megfelelne az ily módon univer
zálisan felhasználtaknak.

A megértés kivetítésében a létező a maga lehetőségében tárul fel. 
A lehetőségjelleg mindenkor a megértett létező létmódjának felel 
meg. Az általában vett világonbelüli létező a világra való tekintettel 
van kivetítve, azaz a jelentésesség egésze szempontjából, melynek 
utalásvonatkozásaiban a gondoskodás mint világban-benne-lét eleve 
megvetette a lábát. Ha valamely világonbelüli létező a jelenvalóiét 
létével felfedetté vált, azaz megértettük, akkor azt mondjuk, értelme 
van. De szigorúan véve nem az értelmet értjük meg, hanem a létezőt, 
illetve a létet. Az értelem az, amiben valaminek az érthetősége fenn
áll. Ami a megértő feltárásban artikulálható, azt nevezzük értelem
nek. Az értelemfogalma annak formális vázát fogja át, ami szükségsze
rűen ahhoz tartozik, amit a megértő értelmezés artikulál. A z értelem 
a kivetítésnek az előzetes birtoklás, az előretekintés és az előrenyúlás által 
strukturált szempontja, amelyből valami mint valami válik érthetővé. Ha a 
megértés és az értelmezés a jelenvalóság létének egzisztenciális szer
kezetét alkotja, akkor az értelmet a megértéshez hozzátartozó feltá- 
rultság formál-egzisztenciális vázaként kell felfognunk. Az értelem 
a jelenvalóiét egzisztenciáléja, s nem egy tulajdonság, mely a létező
höz tapad, „mögötte” rejlik, vagy valahol „köztes világként” lebeg. 
Csak a jelenvalólétnek „van” [„hat”] értelme, amennyiben a világ- 
ban-benne-lét feltárultsága a benne felfedhető létező által „betölthe
tő”. Ezért csak a jelenvalóiét lehet értelmes vagy értelmetlen. Ez azt jelenti: 
saját léte és az ezzel együtt feltárult létező a megértésben elsajátítható, 
vagy a meg-nem-értés csődje áll elő.

Ha megtartjuk az „értelem” fogalmának ezt az alapvetően ontoló
giai-egzisztenciális interpretációját, akkor minden nem-jelenvaló- 
létszerű létmódú létezőt értelem-nélküliként kell felfognunk, olyan
ként, ami lényegszerűen nélkülözi az értelmet általában. „Értelem
nélküli” itt semmiféle értékelést nem jelent, hanem egy ontológiai 
meghatározottságnak ad kifejezést. 5 csak az értelem-nélküli lehet érte-
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leni-ellenes. A kéznéllevő ajelenvalólétben utunkba kerülőként mint
egy nekitámad a jelenvalóiét létének, mint például a ránk törő és 
pusztító természeti események.

S ha a lét értelmére kérdezünk, akkor a vizsgálat nem lesz mély 
értelmű és nem is okoskodik ki semmit, ami a lét mögött állna, 
hanem erre magára kérdez rá, amennyiben a lét belejátszik a jelen
valóiét érthetőségébe. A lét értelme sohasem hozható ellentétbe a 
létezővel vagy a léttel mint a létező hordozó „alapjával”, mert az 
„alap” [„Grund”] csak értelemként válik megközelíthetővé, mégha 
ez maga az értelmetlenség szakadéka [Abgrund] is.

A megértés aj elenvalóság feltárultságaként mindig a világban-ben- 
ne-lét egészére vonatkozik. A világ minden megértésében veleértjük 
az egzisztenciát és megfordítva. Továbbá minden értelmezés a jel
lemzett elő-struktúrában mozog. Minden értelmezésnek, amely 
hozzájárul a megértéshez, már eleve meg kellett értenie az értelme- 
zendőt. Ezt a tényt mindig is megfigyelték, még ha csak a megértés 
és az értelmezés olyan alkalmazott területén, mint a filológiai interp
retáció. Ez a tudományos megismerés körébe tartozik. Az efféle 
megismerés megköveteli a megalapozó igazolás szigorúságát. A tu
dományos bizonyításnak nem szabad előfeltételeznie azt, amit meg 
kell alapoznia. De ha az értelmezés eleve a megértettben mozog és 
belőle kell táplálkoznia, akkor hogyan hozhat létre tudományos 
eredményeket anélkül, hogy körben ne forogna, főképp, ha az elő
feltételezett megértés ezenfelül még a szokásos ember- és világisme
retben is mozog? A körben forgás pedig a logika legelemibb szabályai 
szerint circulus vitiosus. Ezzel azonban a történettudományi értel
mezés problémáit a priori száműztük a szigorú megismerés köréből. 
Ha a körbenforgás faktumát nem távolítják el a megértésből, akkor 
a történettudománynak meg kell elégednie kevésbé szigorú megis
merési lehetőségekkel. Ugyanakkor megengedik neki, hogy ezt a 
hiányt „tárgyainak” „szellemi jelentősége” révén némileg pótolja. 
Persze a történészek véleménye szerint is az lenne az ideális, ha a 
körben forgást elkerülhetnénk, és remény volna arra, hogy egyszer 
olyan történettudományt teremtünk, amely a szemlélő álláspontjától 
éppoly független lenne, mint állítólag a természetmegismerés.

De ha ebben a körben forgásban vitiosust látunk, és azt keressük, hogyan 
kerülhetnénk el, vagy akár csak elkerülhetetlen tökéletlenségnek „érezzük”,
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akkor ez a megértés teljes félreértését jelenti. Nem arról van szó, mintha a 
megértést és az értelmezést egy meghatározott megismerésideálhoz 
kellene idomítani, amely maga is csak a megértésnek egy alfaja. Ez 
utóbbi arra a -  máskülönben jogosult -  feladatra vállalkozott, hogy a 
kéznéllevó't megragadja; csakhogy ez eltévelyedés, mert a kéznéllevő 
lényege szerint érthetetlen. A lehetséges értelmezés alapfeltételei 
csak akkor teljesülhetnek, ha előzőleg nem ismertük félre megvaló
sításának lényegszerű feltételeit. A döntő nem az, hogy kilépjünk a 
körből, hanem hogy megfelelően lépjünk bele. A megértésnek ez a 
köre nem egyszerű kör, amelyben bármely tetszőleges megismerés
mód mozog, hanem magának a jelenvalólétnek az egzisztenciális 
elő-struktúráját fejezi ki. A kört nem szabad -  még ha megtűrik, akkor 
sem -  vitiosus-szá alacsonyítani. Benne a legeredendőbb megisme
rés pozitív lehetősége rejlik, melyet persze csak akkor ragadhatunk 
meg helyesen, ha az értelmezés megértette: első, állandó és végső 
feladata, ne engedje, hogy mindenkori előzetes birtoklása, előrete
kintése és előrenyúlása ötletek és populáris fogalmak révén adódjék, 
hanem úgy biztosítsa a tudományos témát, hogy ezeket magukból a 
dolgokból bontsa ki. Mivel a megértés egzisztenciális értelme szerint 
magának a jelenvalólétnek a lenni-tudása, a történeti megismerés 
ontológiai előfeltevései alapvetően haladják meg a legegzaktabb tu
dományok szigorúságának eszméjét. A matematika nem szigorúbb, 
mint a történettudomány, hanem csak a számára releváns egziszten
ciális fundamentumok köre tekintetében szűkebb.

A „körbenforgás” a megértésben az értelem struktúrájához tarto
zik, amely fenoménnek a jelenvalóiét egzisztenciális szerkezetében, 
az értelmező megértésben van a gyökere. A létezőnek, melynek 
számára világban-benne-létként önnön létére megy ki a játék, onto
lógiai kör-struktúrája van. Azonban, ha tekintetbe vesszük, hogy a 
„kör” ontológiailag a kéznéllevőség (állag) létmódjához tartozik, 
különösképp kerülnünk kell, hogy ezzel a fenoménnel olyasvalamit 
jellemezzünk ontológiailag, mint a jelenvalóiét.

183



33. §

33. §. A kijelentés mint az értelmezés származékos módusza

Minden értelmezés a megértésen alapul. Amit az értelmezésben 
tagolunk, s ami a megértésben egyáltalán tagolhatóként előrajzoló- 
dik, az az értelem. Ha a kijelentés (az „ítélet”) a megértésen alapul, 
és az értelmezés egyik származékos megvalósulásformáját fejezi ki, 
akkor neki is „van” értelme. A kijelentés értelme azonban nem 
definiálható akként, mint ami egy ítélet-„ben” az ítélethozatal mellett 
jelen van. A kijelentés kifejezett analízisének az adott összefüggésben 
többféle célja van.

Egyrészt a kijelentésen demonstrálható, hogy miképpen módosul
hat a „mint”-nek a megértést és az értelmezést konstituáló struktú
rája. A megértés és az értelmezés ezzel még élesebb megvilágításba 
kerül. Továbbá: a kijelentés analízisének a fundamentál-ontológia 
problémakörén belül kitüntetett helye van, mert az antik ontológia 
első döntő lépéseikor a λόγος szerepelt egyedüli vezérfonalként a 
tulajdonképpeni létező megközelítése és e létező létének meghatá
rozása terén. Végül: a kijelentés már régóta az igazság elsődleges és 
tulajdonképpeni „helyének” számít. E fenomén oly szorosan egybe
fonódott a létproblémával, hogy a jelen vizsgálódás további menete 
során szükségszerűen az igazságproblémába ütközik, sőt máris -  
jóllehet burkoltan -  ennekjegyében folyik. A kijelentés analízisének 
is elő kell készítenie ezt a problémakört.

A következőkben a kijelentés terminusnak három jelentést tulajdo
nítunk, melyeket az általa jelölt fenoménből merítettünk, s amelyek 
összefüggenek egymással, és együttesen a kijelentés teljes struktúrá
ját határolják körül.

1. A kijelentés elsődlegesen felmutatást jelent. Ezzel megtartjuk a 
λόγος-nak mint άπόφανσις-nak az eredeti értelmét: a létezőt ön
magából láttatni. Abban a kijelentésben, hogy „a kalapács túl nehéz”, 
a tekintet számára felfedett nem „értelem”, hanem létező a maga 
kézhezállóságának a módján. Még ha e létező nincs is kézzelfogható 
és „látható” közelben, akkor is magát a létezőt, nem pedig ennek 
valamiféle puszta képzetét mutatjuk fel, sem nem valami „pusztán 
elképzelted’, még kevésbé a kijelentést tevő pszichikai állapotát, nem 
azt, ahogy ő ezt a létezőt elképzeli.

2. Akijelentés annyit jelent, mint prédikáció. Egy „szubjektumról”
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egy „predikátumot” „mondanak ki”, amazt ezzel határozzák meg. A 
kijelentés terminusnak ebben a jelentésében az, amit kijelentünk, 
nem a predikátum, hanem „maga a kalapács”. Viszont amit kijelen
tünk róla, azaz ahogy meghatározzuk, az a „túl nehéz”. A kijelentés 
terminus második jelentésének esetében a kijelentett, a meghatáro
zott mint olyan -  szemben a „kijelentett” terminus első jelentésével
-  tartalmilag szűkebb. Minden prédikáció csak felmutatásként az, 
ami. A kijelentés második jelentésének az első az alapja. A predikatív 
artikuláció tagjai, a szubjektum és a predikátum a felmutatásban 
állnak elő. A meghatározás nem felfedi, hanem a felmutatás módu- 
szaként éppenséggel a megmutatkozóra mint olyanra -  a kalapácsra
-  határolja le a látást, hogy aztán a tekintet kifejezett lehatárolása által a 
megnyilvánulót meghatározottságában kifejezetten nyilvánítsa ki. A 
meghatározás a már megnyilvánulóhoz -  a túl nehéz kalapácshoz -  
képest először egy lépést hátrál; a „szubjektumtételezés” a létezőt a 
„kalapács ott”-ra szűkíti, hogy a leszűkítés végrehajtása által a meg
nyilvánulót meghatározható meghatározottságába/! láttassa. A szub
jektum-, a predikátumtételezés az egybefűzésükkel együtt a szó 
szigorú értelmében teljesen „apofantikus”.

3. A kijelentés közlést, kimondást jelent. Mint ilyennek közvetlen 
vonatkozása van az első és második jelentésben vett kijelentésre. A 
közlés a meghatározás módján a felmutatottnak az együttláttatása. Az 
együttláttatás a meghatározottságában felmutatott létezőt megosztja 
a másikkal. „Megosztottá” a felmutatotthoz viszonyuló közösen látó 
lét válik, mely létet mint világban-benne-létet kell rögzítenünk, ne
vezetesen abban a világban, melyben a felmutatott utunkba kerül. A 
kijelentéshez mint ily módon egzisztenciálisan értett közléshez, má
sikkal megosztáshoz [Mit-teilung] hozzátartozik a kimondottság. A 
kijelentettet mint közöltét a kijelentéstevő „megoszthatja” másokkal 
anélkül, hogy a felmutatott és meghatározott létező kézzelfogható és 
látható közelben lenne hozzájuk. A kijelentett „tovább-mondható”. 
A látó egymással-megosztás köre bővül. De itt ugyanakkor a tovább- 
mondásban a felmutatott éppenséggel ismét elfedetté válhat, jóllehet 
még az ilyen hallomásban születő tudás és ismeret is magára a 
létezőre gondol és nem valamiféle általánosan elterjedt „érvényes 
értelmet” „erősít meg”. A hallomás is világban-benne-lét és a hallott
hoz viszonyuló lét.
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A ma túlnyomóan az „érvényesség”-fenoménre orientált „ítélet”- 
elméletet nem kell hosszadalmasan tárgyalnunk. Elég arra utalni, 
hogy az „érvényesség”-fenomén -  melyet Lotze óta előszeretettel 
kezelnek tovább vissza nem vezethető „ősfenoménként” -  sok szem
pontból kérdéses. Ezt a szerepet csak ontológiai tisztázatlanságának 
köszönheti. Nem kevésbé átláthatatlan az a „problematika”, mely 
erre a szóbálványra rátelepedett. Az érvényesség egyfelől a valóság 
, formáját” jelenti, melyet hozzárendelnek az ítélettartalomhoz, arneny- 
nyiben e tartalom változatlanul áll fenn, szemben a változó „pszichi
kai” ítéletfolyamattal. Amikor ennek az értekezésnek a bevezetésé
ben jellemeztük, hogy milyen állapotban van az általában vett létkér
dés, aligha várhattuk el, hogy az „érvényességet” mint „ideális létet” 
különös ontológiai tisztaság jellemezze. Az érvényesség ugyanakkor 
az ítéletben elgondolt „objektum” érvényes értelmének érvényessé
gét jelenti, s így az „objektív érvényesség” és az általában vett objektivitás 
jelentését veszi fel. A létezőre nézve „érvényes” és rajta „időtlenül” 
érvényes értelem ekkor újfent az érvényesülés értelmében minden 
józan ítélő számára „érvényes”. Az érvényesség most kötelező' eró't, 
„általános-érvényűséget” jelent. Ha pedig egyenesen egy „kritikai” 
ismeretelméletet képviselünk, mely szerint a szubjektum „tulajdon
képpen” nem „jut el” az objektumhoz, akkor az érvényesség mint az 
objektum érvényesülése, mint az objektivitás az igaz (!) értelem 
érvényesülő állagán alapul. Az „érvényesülés” három bemutatott 
jelentése mint az ideálisnak a létmódja, mint objektivitás és mint 
kötelező erő nemcsak önmagában áttekinthetetlen, hanem egymás
sal is állandóan keveredik. A módszertani óvatosság megköveteli, 
hogy efféle elmosódott fogalmakat ne válasszunk az interpretáció 
vezérfonalául. Az értelem fogalmát nem szűkítjük az „ítélettartalom” 
jelentésére, hanem a jellemzett egzisztenciális fenoménként értjük 
meg, ahol a megértésben feltárhatónak és az értelmezésben artiku- 
lálhatónak a formális váza egyáltalán láthatóvá válik.

Ha a „kijelentés” három analizált jelentését a teljes fenoménre 
vetett egységes pillantásban fogjuk össze, akkor a definíció így hang
zik: a kijelentés közölve meghatározó jelmutatás. De fennmarad a kérdés: 
egyáltalán milyen jogon fogjuk fel a kijelentést az értelmezés mó- 
duszaként? Ha így áll a dolog, akkor az értelmezés lényegi struktú
ráinak benne is meg kell ismétlődniük. A kijelentés mint felmutatás
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a megértésben már feltárult, illetve már körültekintően felfedett 
alapján valósul meg. A kijelentés nem semmire sem kötelező viszo
nyulás, amely önmagából elsődlegesen feltárhatná az általában vett 
létezőt, hanem már eleve a világban-benne-lét alapján áll. Amit ko
rábban1 a világmegismerés vonatkozásában megmutattunk, az a ki
jelentésre is érvényes. A kijelentésnek szüksége van annak az általá
ban vett feltártnak az előzetes birtoklására, amelyet a meghatározás 
módjában felmutat. Továbbá már a meghatározó kiindulásban a 
kimondandó felé irányul tekintetünk. Amire való tekintettel az elő- 
re-adott létezőt célba vesszük, az a meghatározás során átveszi a meg
határozónak a funkcióját. A kijelentésnek szüksége van az előrete
kintésre, melyben a kiemelendő és hozzárendelendő predikátum a 
létezőben való kifejezés nélküli bezártságát illetően mintegy fellazul. 
A kijelentéshez mint meghatározó közléshez mindenkor hozzátar
tozik a felmutatottak jelentéses artikulációja, azaz a kijelentés egy 
meghatározott fogalmiságban mozog: a kalapács nehéz, a nehézség 
hozzátartozik a kalapácshoz, ez a tulajdonsága. A kijelentésben eleve 
benne rejlik az előrenyúlás is, de ez többnyire nem tűnik fel, mivel 
a nyelv eleve egy kialakult fogalmiságot rejt magában. A kijelentés
nek, miként az általában vett értelmezésnek, szükségszerűen az 
előzetes birtoklásban, az előretekintésben és az előrenyúlásban rejlik 
az egzisztenciális fundamentuma.

De mennyiben válik a kijelentés az értelmezés származékos módu- 
szává? Mi változott meg rajta? Megmutathatjuk a módosulást, ha a 
kijelentésnek azokhoz a határeseteihez igazodunk, melyek a logiká
ban a „legegyszerűbb” kijelentés-fenomének normáleseteiként és 
példáiként szerepelnek. Amit a logika kategorikus kijelentő mondat
nak nevez, például, hogy „a kalapács nehéz”, azt minden analízis előtt 
már eleve „logikailag” értette. A mondat „értelmeként” már látatlanul 
előfeltételezzük, hogy a kalapács-dolognak a nehézség a tulajdonsá
ga. A gondoskodó körültekintésben „közvetlenül” nincsenek efféle 
kijelentések. Ellenben az értelmezés specifikus módjaival rendelke
zik, amelyek az említett „teoretikus ítélet” vonatkozásában így han
gozhatnak: „Túl nehéz a kalapács”, vagy még inkább: „Túl nehéz”,

1 Vö. 13. §. 79. skk. o.

187



33. §

„A másik kalapácsot!”. Az értelmezés eredendő megvalósítása nem 
egy teoretikus kijelentő mondatban áll, hanem a nem megfelelő szer
szám körültekintő-gondoskodó félretételében, illetve kicserélésében 
„anélkül, hogy akár egy szót is vesztegetnénk rá”. A szavak hiányából 
nem szabad az értelmezés hiányára következtetnünk. Másrészt a 
körültekintően kimondott értelmezés nem szükségszerűen kijelentés 
a definiált értelemben. Milyen egzisztenciái-ontológiai módosulásokon 
keresztül származik a körültekintő értelmezésből a kijelentés?

Az előzetes birtoklásban számon tartott létező, például a kalapács, 
mindenekelőtt eszközként kézhezálló. Ha ez a létező egy kijelentés 
„tárgyává” válik, akkor e kijelentés megtételével eleve átcsapás megy 
végbe az előzetes birtokláson belül. Az, aminél a kézhezállóságban 
dolgunk volt, ami vei véghez vittünk valamit, az most azzá válik, 
„amiről” a felmutató kijelentés szól. Az előretekintés a kézhezállóban 
egy kéznéllevőt vesz célba. Az oda-tekintés révén és az ő számára a 
kézhezálló mint kézhezálló ellepleződik. A kéznéllevőségnek a kéz- 
hezállóságot elfedő felfedése során az utunkba kerülő kéznéllevőt 
ilyen-és-ilyen-kéznél-létében határozzuk meg. Csak most férhe
tünk hozzá olyasmikhez, mint a tulajdonságok. Azt a mi-t [Was], 
amiként [als] a kijelentés a kéznéllevőt meghatározza, a kéznéllevőfóí 
mint olyanból merítette. Az értelmezés mint-struktúrája módosulást 
szenvedett. A „mint” a megértett elsajátításának funkciójában immár 
nem nyúlik bele a rendeltetésegészbe, hanem az utalásvonatkozások 
artikulációs lehetőségeit illetően már levált a környező-világiságot 
konstituáló jelentésességről. A „mint” a puszta kéznéllevő egysíkú
ságába szorul vissza. A kéznéllevőt meghatározó már-csak-láttatás 
strukturális szintjére süllyed. A körültekintő értelmezés eredendő 
„minf’-jének a kéznéllevőség-meghatározás mint-jévé való nivellá- 
lása a kijelentés kiváltsága. Csak így tesz szert a tiszta odatekintő 
felmutatás lehetőségére.

így a kijelentés nem tagadhatja, hogy ontológiailag a megértő 
értelmezésből ered. A körültekintő megértő értelmezés (έρμηνεία) 
eredendő „minf’-jét nevezzük cgzisztcnciál-hermeneutikai „mint”- 
nek, szemben a kijelentés apofantikus „minf’-jével.

A gondoskodó megértésbe még egészen beágyazódott értelmezés, 
valamint a kéznéllevőről szóló teoretikus kijelentés szélsőséges esetei 
között számos köztes fokozat létezik. Környező-világbeli eserné-
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nyékről tett kijelentések, a kézhezálló ábrázolásai, „helyzetjelenté
sek”, egy „tényállás” felvétele és rögzítése, egy tény leírása, a megtör
tént elmesélése. Ezek a „mondatok” értelmük lényeges csorbítása 
nélkül nem vezethetők vissza teoretikus kijelentő mondatokra. „Ere
detük” -  miként ezeknek a teoretikus mondatoknak is -  a körülte
kintő értelmezésben van.

A λόγος struktúrájának fokról fokra való megismerése során az 
apofantikus „mint”-nek ez a fenoménje valamilyen formában elke
rülhetetlenül szem elé került. Nem véletlen, hogy először milyen 
módon látták, s ez nem is maradt hatás nélkül a logika későbbi 
történetére.

A filozófiai vizsgálódás számára a λόγος maga is létező, és az antik 
ontológia orientációjának megfelelően kéznéllevő. Mindenekelőtt 
kéznéllevők, azaz dolgokként fellelhetők a szavak, valamint a szavak
nak az az egymásutánja, melyben a λόγος megnyilatkozik. Az így 
kéznéllevő λόγος struktúrájára irányuló legelső keresés számos szó 
együttes-kéznéllétére bukkan. Min alapul ennek az együttességnek az 
egysége? Ahogy Platón felismerte, az egység abban rejlik, hogy a 
λόγος mindig λόγος τινός. A λόγος-ban megnyilvánuló létezőre 
tekintettel a szavak egy szóegésszé állnak össze. Arisztotelész radikáli
sabban látta: minden λόγος egyúttal σύνϋεσις és δια ίρεσις,1 nem 
vagy az egyik -  valami „pozitív ítéletként” -  vagy a másik -  „negatív 
ítéletként”. Ellenkezőleg, minden kijelentés, akár állító, akár tagadó, 
akár igaz, akár hamis egyformán eredendően σύνϋεσις és δ ια ί- 
ρεσις. A felmutatás összeillesztés és szétválasztás. Persze Arisztotelész 
az elemző kérdést nem vitte végig addig a problémáig, hogy a λόγος 
struktúráján belül melyik az a fenomén, amely megengedi és meg
követeli, hogy minden kijelentést szintézisként és diairézisként jel
lemezzünk.

Az, amit az „összekapcsolás” és a „szétválasztás” formális struktú
ráival, pontosabban ezek egységével fenomenálisan el kellett találni, 
az a „valami mint valami” fenoménje. E struktúráknak megfelelően 
valamit valami másra való tekintettel értünk meg, vele összeillesztve,

1 Logosz tiiwsz: valamiről szóló beszed; sziintheszisz: összetétel; diaireszisz: szétválasztás. 
-H.J.
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mégpedig úgy, hogy ez a megértő konfrontáció értelmezőn artikulálva 
egyúttal elválasztja az összeillesztettet. Amikor a „mint” fenoménje 
elfedett, és fó'képp, ha a hernreneutikus „minf’-bó'l való egzisztenci
ális eredete elleplezett marad, akkor Arisztotelész fenomenológiai 
kezdeményezése a λόγος elemzésére felszínes „ítéletelméletté” esik 
szét, mely szerint az ítélés a képzetek és fogalmak összekapcsolása, 
illetve szétválasztása.

Az összekapcsolás és a szétválasztás ekkor tovább formalizálható 
„vonatkoztatássá”. Az ítélet logisztikusan „hozzárendelés”-rendszer- 
ré oldódik fel, „számolás” tárgyává, nem pedig ontológiai interpretá
ció témájává válik. A σύνΟεσις és a διαίρεσις, az általában vett íté
letben lévő „kapcsolat” analitikus megértésének lehetősége és lehe
tetlensége szorosan összefügg az alapvető ontológiai problematika 
mindenkori állásával.

Hogy ez a problematika mennyire befolyásolta a λόγος interpre
tációját, s megfordítva, az „ítélet” fogalma egy furcsa visszahatással 
az ontológiai problematikát, azt a copula fenoménje mutatja. Ez a 
„kapocs” napvilágra hozza, hogy mindenekelőtt a szintézis-struktúra 
tételeződik magától értetődőként, s mérvadó interpretatív funkcióját 
is megtartotta. De ha a „vonatkoztatás” és az „összekapcsolás” formá
lisjellemzői fenomenálisan nem tudnak hozzájárulni a λόγος tartal
mi struktúraanalíziséhez, akkor végül is a copula névvel jelölt feno- 
ménnek nincs köze a kapocshoz és az összekapcsoláshoz. De ha a 
kijelentések és a létmegértés magának a jelenvalólétnek az egziszten
ciális létlehetőségei, akkor a „van” és ennek interpretációja -  álljon 
ott maga a copula vagy j elezze őt az igerag -  behatol az egzisztenciális 
analitika probléma-összefüggésébe. Tehát a létkérdés kidolgozása 
(vö. I. rész, 3. szakasz) a λόγος-οη belül ismét találkozik ezzel a 
sajátos létfenoménnel.

Egyelőre csak arról volt szó, hogy kimutassuk: a kijelentés az 
értelmezésből és a megértésből származik, s így világossá tegyük, 
hogy a λόγος „logikája” a jelenvalóiét egzisztenciális analitikájában 
gyökerezik. A λόγος ontológiailag elégtelen interpretációjának felis
merése egyúttal még élesebbé tette azt a belátást, hogy nem eredendő 
az a módszertani bázis, melyen az antik ontológia felnevelkedett. A 
λόγος-t mint kéznéllevőt tapasztalják, s mint ilyent interpretálják, és 
hasonlóképpen annak a létezőnek, melyet a λόγος felmutat, a kéz-
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néllevőség értelmét tulajdonítják. A létnek ezt az értelmét nem 
különböztetik meg más létlehetőségektől, úgyhogy a formális vala
mi-lét értelmében vett lét is egybeolvad vele anélkül, hogy a kettőnek 
akár csak tisztán regionális elválasztását elérhetnénk.

34. §.Jelenvaló-tét és beszéd. A  nyelv

A fundamentális egzisztenciálék, melyek a jelenvalóság létét, avilág- 
ban-benne-lét feltárultságát konstituálják, a diszpozíció és a megér
tés. A megértés magába rejti az értelmezésnek -  azaz a megértett 
elsajátításának -  lehetőségét. Minthogy a diszpozíció éppoly ereden
dő, mint a megértés, ő maga is bizonyos értelemben megértő. Neki 
éppúgy megfelel egy bizonyos értelmezhetőség. A kijelentés tárgya
lásakor láthatóvá vált az értelmezés egyik extrém derivátuma. A 
harmadik jelentésben közlésként (kimondásként) felfogott kijelen
tés tisztázása a mondás és a beszélés fogalmához vezetett, amelyet 
mind ez ideig figyelmen kívül hagytunk, mégpedig szándékosan. 
Hogy a nyelv csak most válik témává, az arra utal, hogy ez a fenomén 
a jelenvalóiét feltárultságának egzisztenciális szerkezetében gyökere
zik. A nyelv egzisztenciál-ontológiaifundamentuma a beszéd. A diszpozí
ció, a megértés, az értelmezés és a kijelentés eddigi interpretációja 
során már állandóan hasznosítottuk ezt a fenomént, tematikus ana
lízisét azonban mintegy elhallgattuk.

A  beszéd egzisztenciálisan éppoly eredendő, mint a diszpozíció és a megértés. 
Az érthetőség már az elsajátító értelmezés előtt is eleve tagolt. A 
beszéd az érthetőség artikulációja. Ezért eleve alapul szolgál az értel
mezésnek és a kijelentésnek. Az értelmezésben, s ennélfogva ereden
dőbben már a beszédben artikulálhatót neveztük értelemnek. A 
beszélő artikulációban tagoltat mint olyant nevezzük jelentésegész
nek. Ez jelentésekben oldódhat fel. A jelentések az artikulálható 
artikuláltjaként mindig értelemmel bírnak. Ha a beszéd, a jelenvaló
ság érthetőségének artikulációja, a feltárultság eredendő egziszten- 
ciáléja, a feltárultság pedig elsődlegesen a világban-benne-lét által 
konstituálódik, akkor lényegszerűen a beszédnek is egy specifikus 
világbeli létmóddal kell bírnia. A világban-benne-lét diszpozicionális 
érthetősége beszédként nyilatkozik meg. Az érthetőség jelentésegésze
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szóhoz jut. A jelentések szavakban öltenek testet. Nem pedig a szó
dolgokat látjuk el jelentésekkel.

A kimondott beszéd a nyelv. Ez a szó-egész -  amelyben a beszéd 
saját „világbeli” léttel bír -  így világonbeliili létezó'ként lelhető fel, 
miként egy kézhezálló. A nyelv szétzúzható kéznéllevő szódolgokká. 
A beszéd egzisztenciálisan nyelv, mert a létező -  amelynek feltárult- 
ságátjelentésszerűen artikulálja -  a belevetett, a „világra” utalt világ- 
ban-benne-lét létmódjával rendelkezik.

A beszéd mint a jelenvalóiét feltárultságának egzisztenciális szer
kezete konstitutív a jelenvalóiét egzisztenciája számára. A szóbeli 
beszédhez lehetőségként tartozik hozzá a hallás és a hallgatás. Csak 
ezeken a fenoméneken válik teljesen világossá a beszéd konstitutív 
funkciója az egzisztencia egzisztencialitása számára. Mindenekelőtt 
a beszédnek mint olyannak a struktúráját kell kidolgozni.

A beszélés a világban-benne-lét érthetőségének ,jelentéses” tago
lása. Az együttlét hozzátartozik a világban-benne-léthez, amely vala
miképpen mindig gondoskodó egymássallét is. Az egymássallét be
széd: megígérünk és lemondunk, felszólítunk, óvunk; megbeszé
lünk, értekezünk, közbevetünk, továbbá „kijelentést teszünk” és 
beszélünk a „beszédet tartás” módján. A beszélés beszéd valamiről. 
A beszéd amiről-je nem szükségszerűen, sőt többnyire egyáltalán 
nem rendelkezik egy valamit meghatározó kijelentés témájának jel
legével. A parancs is kinyilvánít valamit; a kívánságnak megvan az 
amiré-je, a közbevetés nem nélkülözi a mivégett-jét. A beszéd szük
ségszerűen rendelkezik ezzel a struktúramozzanattal, amivel ő is 
konstituálja a világban-benne-lét feltárultságát, és saját struktúráját a 
jelenvalólétnek ez az alapszerkezete készíti elő. Az, amiről a beszéd
ben szó van, meghatározott szempontból és bizonyos korlátok között 
mindig „megszólított”. Minden beszédben benne rejlik az elbeszélt 
mint olyan, az, amit kimondanak a mindenkori óhajban, kérdésben, 
véleménynyilvánításban. Ezen keresztül közöl a beszéd.

A közlés fenoménjét -  mint már a kijelentés analízisénél megmu
tattuk -  ontológiailag tágan kell értenünk. A kijelentő „közlés”, 
például a tudósítás, csak különös esete az egzisztenciálisan alapvetően 
megragadott közlésnek, amelyben a megértő egymássallét artikulá
ciója konstituálódik. Végrehajtja az együttes-diszpozíció és az együtt
lét megértésének egymással való „megosztását”. A közlés sohasem
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élmények -  például vélemények és óhajok -  átvitele az egyik szub
jektum bensőjéből a másikba. Az együttes jelenvalóiét már lényeg
szemen nyilvánvaló az együttes-diszpozícióban és az együtt-megér- 
tésben. Az együttlét a beszédben már „kifejezetten” megosztott, azaz 
már van, s csak annyiban nem megosztott, amennyiben még nem 
ragadtuk meg és nem sajátítottuk el.

Minden valamiről való beszédnek, amely közöl valamit azáltal, 
amit elbeszél, egyúttal önkimondás jellege van. Amikor a jelenvalóiét 
beszél, felmondja magát, de nem azért, mintha mindenekelőtt egy 
külsővel szemben elkülönülő lenne, mint „belső”, hanem azért, mert 
világban-benne-létként megértőn már eleve „kint” van. Amit ki
mond, az éppen a kívül-lét, azaz a diszpozíció (a hangulat) minden
kori módja, amelyről megmutattuk, hogy a benne-lét teljes feltárult- 
ságára vonatkozik. A diszpozicionális benne-lét beszédhez tartozó 
megnyilvánulásának nyelvi mutatója a hanghordozásban, a modulá
cióban, a beszéd tempójában, a „beszélés jellegében” van. A diszpo
zíció egzisztenciális lehetőségeinek közlése -  azaz az egzisztencia 
feltárása -  a „költői” beszéd sajátlagos céljává válhat.

A beszéd a világban-benne-lét diszpozicionális érthetőségének 
jelentésszerű tagolása. Konstitutív mozzanatként hozzátartozik a be
széd amiről-je (a megbeszélt), az elbeszélt mint olyan, a közlés és a 
megnyilatkozás. Ezek nem tulajdonságok, melyek csak empirikusan 
köthetők hozzá a nyelvhez, hanem a jelenvalóiét létszerkezetében 
gyökerező egzisztenciális jellemzők, melyek a nyelvet ontológiailag 
egyáltalán lehetővé teszik. Egy meghatározott beszéd faktikus nyelvi 
formájában némely mozzanat hiányozhat, illetve észrevétlen marad
hat. Az hogy „szóbelileg” gyakran nem fejeződnek ki, csupán indexe 
a beszéd meghatározott jellegének, amelynek, amennyiben van, 
mindenkor a megnevezett struktúrák egészében kell lennie.

„A nyelv lényegének” megragadására irányuló kísérletek mindig e 
mozzanatok egyikére irányultak, s a nyelvet mindig oly módon 
fogták fel, hogy a „kifejezésnek”, a „szimbolikus formának”, a köz
lésnek mint „kijelentésnek”, az élmények „kinyilvánításának” vagy 
az élet „megformálásának” eszméjét választották kiindulópontul. 
Semmivel sem definiálnánk kielégítőbben a nyelvet, ha szinkre- 
tikusan egymáshoz illesztenénk e különböző meghatározásele
meket. A legfontosabb, hogy a jelenvalóiét analitikájának alapján
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először kidolgozzuk a beszéd struktúrájának ontológiai-egzisztenci
ális egészét.

A beszéd összefüggése a megértéssel és az érthetőséggel világossá 
válik abból az egzisztenciális lehetőségből, amely magához a beszé- 
léshez tartozik: a hallásból. Nem véletlenül mondjuk, ha valamit 
nem hallunk „jól”, hogy nem „értettük”. A hallás konstitutív a be
szólás számára. S ahogy a hangnyelvi megformálás a beszéden alapul, 
úgy alapul az akusztikus felfogás a halláson. A valamit meghallás a 
jelenvalólétnek mint együttlétnek az egzisztenciális nyitott-léte má
sok felé. Sőt a hallás a jelenvalóiét elsődleges és tulajdonképpeni 
nyitottságát konstituálja a maga legsajátabb lenni-tudására, mint a 
barát hangjának meghallása -  a barát hangjáé, amelyet minden jelen
valóiét magában hord. A jelenvalóiét hall, mivel ért. Másokkal való 
megértő világban-benne-létként a jelenvalóiét „függ” az együttes 
jelenvalóléttől és önmagától, és ebben a függésben odatartozó.* Az 
egymásra-hallgatásnak, amelyben az együttlét kialakul, lehetséges 
módozatai a követés, az együtthaladás, privativ móduszai pedig az 
oda-nem-hallgatás, az ellenszegülés, a dacoskodás, az elfordulás.

Ennek az egzisztenciálisan elsődleges hallás-képességnek az alap
ján lehetséges az odahaügalás, mely fenomenálisan még eredendőbb 
annál, mint amit a pszichológiában „mindenekelőtt” hallásként ha
tároznak meg, tehát a zenei hang érzékelése és a nyelvi hang felfogása. 
Az odahallgatás létmódja is a megértő hallás. „Mindenekelőtt” soha
sem zajokat és hangkomplexumokat hallunk, hanem a berregő autót, 
a motorkerékpárt. A menetoszlop masírozását, az északi szelet, a 
kopácsoló harkályt, a pattogó tüzet halljuk.

Igencsak mesterséges és bonyolult beállítódásra van szükség ah
hoz, hogy „tiszta zajt” „halljunk”. Az azonban, hogy mindenekelőtt 
motorkerékpárokat és autókat hallunk, fenomenális bizonyíték arra, 
hogy ajelenvalólétmintvilágban-benne-lét már eleve avilágonbelüli 
kézhezálló/MÍ tartózkodik, és mindenekelőtt egyáltalán nem az „ér
zeteknél”, melyeknek a sokaságát előbb meg kellene formálni ahhoz, 
hogy ugródeszkául szolgáljon, amelyről a szubjektum elrugaszkodik, 
hogy végül eljusson egy „világhoz”. A jelenvalóiét mint lényegsze- 
rűen megértő mindenekelőtt a megértettnél van.

Mások beszédének kifejezett hallgatásában is mindenekelőtt a 
kimondottat értjük meg, pontosabban már kezdettől fogva a másik
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kai együtt annál a létezőnél vagyunk, amelyről szó van. Mindenek
előtt nem a hangokat halljuk, amelyeket a másik kiejt. Még ott is, ahol 
a beszéd elmosódott vagy a nyelv idegen, mindenekelőtt értelmetlen 
szavakat, nem pedig hangelemek sokféleségét halljuk.

A beszéd amiről-jének „természetes” hallásakor persze azt is hall
juk egyúttal, hogy miként került kimondásra, halljuk a „dikciót”, de 
ez is csak úgy lehetséges, hogy eleve értjük azt, amit elbeszélnek, mert 
a kifejezés módját csak úgy értékelhetjük, ha felmérjük, hogy meg
felel-e a beszéd témájának.

Hasonlóképpen az ellenvetés mint válasz csak úgy lehetséges, ha 
mindenekelőtt már megértettük a beszédnek az együttlétben „meg
osztott” miről-jét.

Ahol a szólás és a hallás egzisztenciális lehetősége adva van, csak 
ott hallgathat oda valaki. Aki „nem képes hallani”, aki „ráérezni kény
telen”, az talán nagyon is jól -  és éppen ezért -  képes odahallgatni. 
Az éppen-csak-odafülelés a halló megértés privációja. A beszélés és 
hallás a megértésen alapul. Megértés nem jön létre sem szószátyár
kodás, sem buzgó odafülelés által. Odahallgatni csak az tud, aki már 
megért.

Ugyanez az egzisztenciális fundamentuma a beszélés egy másik 
lényegszerű lehetőségének, a hallgatásnak is. Aki az egymással-beszé- 
lés során hallgat, az tulajdonképpenibb módon „adhat értésre vala
mit”, azaz inkább alakíthat ki megértést, mint az, aki nem fogy ki a 
szóból. Valaminek a túlbeszélése a legkevésbé sem kezeskedik arról, 
hogy ezáltal a megértés előbbre jut. Ellenkezőleg: a hosszadalmas 
megbeszélés elfedi a megértett dolgot, és látszatvilágosságot kölcsö
nöz neki, azaz a trivialitás értelmetlenségéhez vezet. De a hallgatás 
nem jelent némaságot. Ellenkezőleg, a néma a „beszélés” felé tart. 
Aki néma, az nemcsak nem bizonyította, hogy hallgatni tud, de nincs 
is semmi lehetősége ennek bizonyítására. S aki természettől fogva 
keveset beszél, az éppoly kevéssé mutatja meg, hogy hallgat és 
hallgatni tud, mint a néma. Aki sohasem mond semmit, az adott 
pillanatban nem képes hallgatni. Csak az igazi beszélésben lehetséges 
a tulajdonképpeni hallgatás. A jelenvalólétnek ahhoz hogy hallgat
hasson, mondanivalóval kell rendelkeznie, azaz rendelkeznie kell 
önmaga tulajdonképpeni és gazdag feltárultságával. Ekkor a hallga- 
tagság megnyilatkozik, és véget vet a „fecsegésnek”. A hallgatagság a
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beszélés móduszaként oly eredendően artikulálja ajelenvalólét értel- 
mességét, hogy belőle származik az igazi hallani-tudás és az áttekint
hető egymássallét.

Minthogy a jelenvalóság létét — azaz a diszpozíciót és a megértést 
— illetően a beszéd konstitutív, ajelenvalólét meg azt jelenti: világ- 
ban-benne-lét, ajelenvalólét beszélő benne-létként már kimondta 
magát. A jelenvalólétnek van nyelve. Véletlen-e vajon, hogy a görö
gök, akiknek mindennapi egzisztálását főként az egymással beszélés 
töltötte ki, és ugyanakkor „szemük volt”, hogy lássanak, az ember 
lényegét mind a filozófia előtti, mind a filozófiai jelenvalólét-értel- 
mezésben ζώον λόγον εχον-ként határozták meg? Az ember e 
definíciójának későbbi értelmezése -  mint animal rationale, „eszes 
lény” -  nem „hamis” ugyan, de elfedi azt a fenomenális talajt, 
melyből a jelenvalólétnek ez a definíciója vétetett. Az ember beszélő 
létezőként mutatkozik meg. Ez nem azt jelenti, hogy lehetősége van 
a hangnyelvi közlésre, hanem hogy ez a létező a világ és ajelenvalólét 
felfedésének a módján van. A görögöknek nincs szavuk a nyelvre, e 
fenomént „mindenekelőtt” mint beszédet értették. Mégis, mivel 
a filozófiai meggondolás a λόγος-t főként kijelentésnek tekintette, a 
beszédformák alapstruktúráinak és a beszéd alkotórészeinek kidol
gozása ennek a logosznak a vezérfonalát követve történt. A grammatika 
ennek a logosznak a „logiká”-jában kereste fundamentumát. Ez a 
„logika” azonban a kéznéllevő ontológiáján alapult. A „jelentéskate
góriáknak” ez a későbbi nyelvtudományra hagyományozott és még 
ma is alapvetően mértékadó alapkészlete a beszédre mint kijelentésre 
orientálódik. Viszont ha e fenomént egy egzisztenciáié alapvető 
eredendőségében és tágasságában vesszük, akkor ebből annak a szük
ségessége adódik, hogy a nyelvtudományt ontológiailag eredendőbb 
fundamentumokra helyezzük át. Az a feladat, hogy a grammatikát 
megszabadítsuk a logikától, előzetesen szükségessé teszi az általában vett 
beszéd -  mint egzisztenciáié -  a priori alapstruktúrájának pozitív 
megértését, és nem vihető keresztül a ránk hagyonrányozottak utó
lagos javítgatásával és kiegészítgetésével. Ezt figyelembe véve az 
általában vett megérthető lehetséges jelentésszerű tagolásának az 
alapformáira kell rákérdeznünk, s nem csak az elméleti szemlélődés
ben megismert és tételekben kifejezett világonbelüli létezőnek az 
alapformáira. A jelentéstan nem adódik önmagától a lehető legkü
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lönfélébb és legtávolabbi nyelvek átfogó összehasonlításából. Éppoly 
kevéssé elegendő például annak a filozófiai horizontnak az átvétele, 
amelyen belül W. v. Humboldt kezelte a nyelv problémáját. A jelen
téstannak a jelenvalóiét ontológiájában van a gyökere. Ez utóbbin áll 
vagy bukik a jelentéstan sorsa.1

A filozófiai kutatásnak végre el kell magát szánnia arra, hogy 
feltegye a kérdést: egyáltalán milyen létmód illeti meg a nyelvet? 
Világonbelüli kézhezálló eszköz, vagy a jelenvalóiét létmódjával bír, 
vagy egyikkel sem a kettő közül? Miféle léttel bír a nyelv, hogy 
„halott” lehet? Mit jelent ontológiailag a nyelv születése és halála? 
Van nyelvtudományunk, holott annak a létezőnek a léte, melyet 
témájává tesz, tisztázatlan, sőt az erre irányuló vizsgálódó kérdés 
horizontja is ellepleződik. Vajon véletlen-e, hogy a jelentések min
denekelőtt és többnyire „világbeliek”, a világ jelentésessége által 
megszabottak, sőt túlnyomóan „térbeliek”, vagy pedig ez a „tény” 
egzisztenciál-ontológiailag szükségszerű, és miért? A filozófiai kuta
tásnak le kell mondania a „nyelvfilozófiáról”, hogy „magukra a 
dolgokra” kérdezzen rá, s fogalmilag tisztázza problémáit.

A nyelv jelen interpretációja csupán e fenomén ontológiai „helyét” 
mutatta meg a jelenvalóiét létszerkezetében, és elsősorban a követ
kező analízist készítette elő, amely a jelenvalóiét mindennapiságát 
más fenoménekkel összefüggésben a beszéd egyik fundamentális 
létmódjának szem előtt tartásával, ontológiailag eredendőbben kísér
li meg bemutatni.

B) A jelenvalóság mindennapi léte és a jelenvalóiét hanyatlása

Az interpretáció bizonyos mértékig szem elől tévesztette a jelenva
lóiét mindennapiságát, amikor a világban-benne-lét feltárultságának 
egzisztenciális struktúráihoz tért vissza. Az analízisnek ismét vissza 
kell nyernie ezt a tematikusán kijelölt fenomenális horizontot. Az a 
kérdés bukkan most fel, hogy mik a világban-benne-lét egzisztenci

1 Ajclcntéstanhoz vö. E. i Iusscrl: Logische Untersuchungen. Bd. II., 1. és 4-6. vizsgálódás. 
Továbbá a problematika radikálisabb változatát Ideen. I. Id. hely, 123. §, 255. sk.
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ális feltárultságának a jellemzői, ha a világban-benne-lét mindenna
piként az akárki létmódjában tartózkodik? Vajon az akárki világban- 
benne-létének egy specifikus diszpozíció, egy különös megértés, 
beszélés és értelmezés-e a sajátja? E kérdések megválaszolása annál 
is sürgetőbb, mivel emlékszünk rá, hogy a jelenvalóiét mindenek
előtt és többnyire az akárkiben oldódik fel, mely egyben uralja is. 
Vajon a jelenvalóiét belevetett világban-benne-létként nem minde
nekelőtt az akárki nyilvánosságába van-e vetve? És mit is jelentene 
mást ez a nyilvánosság, mint az akárki specifikus feltárultságát?

Ha a megértést elsődlegesen a jelenvalóiét lenm-tudásaként kell 
megragadni, akkor az akárkihez tartozó megértés és értelmezés ana
líziséből kivehető, hogy a jelenvalóiét akárkiként való létének mely 
lehetőségeit tárta fel és sajátította el. Akkor aztán maguk ezek a 
lehetőségek a mindennapiság lényegbeli léttendenciáját nyilvánítják 
ki. Végül a mindennapiságnak -  ontológiailag elégségesen kifejtve -  
a jelenvalóiét eredendő létmódját kell lelepleznie, mégpedig úgy, 
hogy belőle a belevetettségjelzett fenoménje egzisztenciális konkré- 
ciójában felmutathatóvá váljék.

A követelmény mindenekelőtt az, hogy az akárki feltárultságát -  
azaz a beszéd, a tekintet és az értelmezés mindennapi létmódját -  
meghatározott fenoméneken láthatóvá tegyük. Ezt illetően nem 
felesleges megjegyeznünk, hogy az interpretáció tisztán ontológiai 
célzatú, és mind a mindennapi jelenvalóiét egyfajta moralizáló kriti
kája, mind a „kultúrfilozófiai” aspirációk távol állnak tőle.

35. §. Afecsegés

A „fecsegés” kifejezésnek itt nincs semmiféle becsmérlő jelentése. 
Terminológiailag pozitív fenomént jelent, amely a mindennapi je
lenvalóiét megértésének és értelmezésének létmódját konstituálja. A 
beszédet többnyire kimondják, sőt mindig már eleve ki van mondva. 
A beszéd nyelv. így tehát a kimondottban már eleve benne rejlik a 
megértés és az értelmezés. A nyelv mint kimondottság a jelenvaló- 
lét-megértésnek az értelmezettségét rejti magában. Ez az értelme- 
zettség a nyelvhez hasonlóan nem már csak kéznéllevő, minthogy a 
léte maga jelenvalólét-szerű. A jelenvalóiét mindenekelőtt és bizo
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nyos határok között neki van állandóan kiszolgáltatva, ő szabályozza 
és osztja el az átlagos megértés és a hozzátartozó diszpozíció lehető
ségeit. A kimondottság a maga tagolt jelentés-összefüggéseinek az 
egészében megőrzi a feltárult világ valamilyen megértését, és éppily 
eredendó'en a mások együttes-jelenvalólétének és a mindenkori saját 
benne-létének valamilyen megértését is. Akimondottságban így már 
benne rejlő' megértés egyfelől a létező adott esetben elért és hagyo
mányozott felfedettségét, másfelől a lét éppen adódó megértését, 
valamint az új kiindulást választó értelmezés és fogalmi artikuláció 
számára rendelkezésre álló lehetőségeket és horizontokat érinti. De 
azon túl, hogy pusztán utalunk a jelenvalóiét ezen értelmezettségé- 
nek faktumára, rá kell kérdeznünk a kimondott és az önmagát 
kimondó beszéd egzisztenciális létmódjára. Ha nem ragadható meg 
kéznéllevőként, akkor hát milyen a léte, és megtudunk-e valami 
alapvetőt általa a jelenvalóiét mindennapi létmódjáról?

Az önmagát kimondó beszéd -  közlés. Ennek léttendenciája arra 
irányul, hogy az odahallgatót a feltárult lét részesévé tegye azáltal, 
hogy kapcsolatba hozza azzal, amiről szó van.

Az átlagos érthetőségnek megfelelően, amely az önkimondáskor 
használt nyelvben már benne rejlik, a közölt beszéd messzemenően 
érthetővé válhat anélkül, hogy az odahallgató eredendően megértő 
létrehozza magát a beszéd amiről-jével. Nem annyira azt a létezőt 
érti meg az ember, amiről szó van, hanem arra hallgat oda, amit 
mondanak róla. Ez az, amit megért, az amiről-t viszont csak körül
belül, felszínesen; ugyanarra gondolnak, mivel a kimondottat közö
sen, ugyanabban az átlagosságban értik meg.

A hallás és a megértés eleve a mondotthoz mint olyanhoz kapcso
lódik. A közlés nem „tagolja” a beszéd tárgyát alkotó létezőhöz való 
elsődleges létvonatkozást, hanem az egymássallét az egymással-be- 
szélésben és a mondottakról való gondoskodásban mozog. Az egy- 
mássallétben az számít, hogy beszélnek. Most a beszéd és megértése 
helyességéért és tárgyszerűségéért az kezeskedik, hogy megmond
tam, amit megmondtam: a diktum, a szentencia. És mivel a beszélés 
elvesztette -  illetve sohasem nyerte el -  elsődleges létvonatkozását 
arra a létezőre, amely a beszéd tárgya, azért nem e létező eredendő 
elsajátításának módján közöl a beszéd, hanem csak továbbad és megis
métel. A mondottak egyre szélesebb körben terjednek, és autoritativ
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jelleget öltenek. A dolog így áll, mivel azt mondják. Az ilyen megis
métlésben és továbbadásban, ami által a kezdeti megalapozatlanság a 
teljes talajtalanságig fokozódik, konstituálódik a fecsegés. Mégpedig 
úgy, hogy nem korlátozódik a szóbeli ismételgetésre, hanem elural
kodik az írottban is mint „irkálás”. A megismétlés itt nem annyira 
hallomáson alapul. Az olvasottból táplálkozik. Az olvasó átlagos meg
értése sohasem képes dönteni azt illetó'en, hogy mi az, ami új alkotás 
és vívmány, és mi az, ami csak ismétlés. Só't az átlagos megértés nem 
is akarja ezt a megkülönböztetést, nem igényli, hiszen mindent ért.

Az, hogy a fecsegés talajtalan, nem teszi lehetetlenné, hanem ép
pen eló'segíti, hogy behatoljon a nyilvánosságba. A fecsegés annak a 
lehetősége, hogy mindent megértsünk anélkül, hogy a dolgot eló'ze- 
tesen elsajátítanánk. A fecsegés eleve megóv attól a veszélytó'l, hogy 
az ilyen elsajátítás során kudarcot valljunk. A fecsegés, ami mindent 
összenyalábolhat, nemcsak a helyes megértés feladatától mentesít, 
hanem kialakítja azt a közömbös érthetó'séget is, amely elől már 
semmi sincs elzárva.

A beszéd, mely a jelenvalóiét lényegszerű létszerkezetéhez tarto
zik, s a jelenvalóiét feltárultságának egyik alkotója, fecsegéssé válhat, 
és mint ilyen, a világban-benne-létet nem nyitva tartja egy tagolt 
megértésben, hanem inkább elzárja, és a világonbelüli létezőt elfedi. 
Ehhez nincs szükség szándékolt csalásra. A fecsegésnek nem az a 
létmódja, hogy szándékoltan valamit valami másnak tüntet fel. A sem
min nem nyugvó, alaptalan „megmondtam és kész” és továbbmon- 
dogatása elég ahhoz, hogy a feltárás elfedésbe forduljon át. Mivel az 
elmondottat mindenekeló'tt mindig mint olyan valamit értik meg, 
ami „mond is valamit”, azaz mint felfedó't, eszerint a fecsegés eleve, 
a beszéd tárgyának alapjaihoz való visszacsatolás elmulasztása folytán, 
elfed.

Ezt tovább fokozza, hogy a fecsegés, amelyben a beszéd tárgyát 
állítólag megértjük, ennek az állítólagosságnak az alapján minden új 
kérdezést és minden vitát visszafog, sajátos módon elnyom és visz- 
szavet.

A jelenvalólétben a fecsegés eme értelmezettsége már eleve meg
rögzült. Sok mindennel ily módon ismerkedünk meg először, és sok 
minden nem is ju t túl ezen az átlagos megértésen. A jelenvalóiét 
sohasem képes megszabadulni ettől a mindennapi értelmezettségtől,
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hiszen belenőtt. Benne és belőle és vele szemben valósul meg min
den igazi megértés, értelmezés és közlés, újrafelfedés és új elsajátítás. 
Soha nem fordul elő, hogy a jelenvalóiét ettől az értelmezettségtől 
érintetlenül és csábítástól mentesen egy magánvaló „világ” szabad 
birodalmával szembesülne, hogy egyszerűen csak lássa, ami az útjába 
kerül. Sőt a közfelfogás uralma már a hangolt lét lehetőségei felől is 
döntött, azaz annak alapmódja felől, ahogyan a jelenvalólétet a világ 
illetheti. Az akárki előírja a diszpozíciót, meghatározza, mit és ho
gyan „lát” az ember.

A fecsegés, mely a jellemzett módon fed el, a gyökértelenített 
jelenvalólét-megértés létmódja. S mégsem egy kéznéllevőn fordul 
elő mint valami kéznéllevő állapot, hanem egzisztenciálisan gyö- 
kértelenítve van, az állandó gyökértelenítés módján. Ez ontológiailag 
azt jelenti: a fecsegésben tartózkodó jelenvalóiét mint világban-ben- 
ne-lét le van metszve azokról az elsődleges és eredendően igazi 
létvonatkozásokról, amelyek a világhoz, az együttes-jelenvalóléthez, 
s magához a benne-léthez kapcsolják. Lebeg, de még ily módon is 
mindig a „világ”-hoz kötődik másokhoz hasonlóan, és így viszonyul 
önmagához is. Csak az olyan létezőnek, melynek feltárultságát a 
diszpozicionális-megértő beszéd konstituálja, azaz amely ebben az 
ontológiai szerkezetben nem más, mint a maga jelenvalósága, amely 
a „világban” van, csak ennek van meg az a létlehetősége, hogy gyö- 
kértelenedhet; ez a gyökértelenedés a jelenvalólétnek a legkevésbé 
sem nem-léte, hanem ellenkezőleg: legmindennapibb és legkono
kabb „realitása”.

Az átlagos értelmezettség magátólértetődőségében és magabiztos
ságában mégis benne rejlik az, hogy védelme mellett a mindenkori 
jelenvalóiét számára még a lebegés hátborzongató idegensége is 
rejtve marad, melyben a növekvő talajtalanság felé sodródhat.

36. §. A kíváncsiság

A megértés és az általában vett jelenvalóság feltárultságának analízi
sekor utaltunk a lumen naturalé-ra, és a benne-lét feltárultságát a 
jelenvalóiét világlásának neveztük, amelyben először válik lehetséges
sé olyasvalami, mint a tekintet. A tekintetet mindenjelenvalólét-sze-
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rű feltárás alapmódja, a megértés szempontjából a létező' eredendő' 
elsajátításának értelmében fogtuk fel, amely létezőhöz a jelenvalóiét 
lényegszerű létlehetó'ségeinek megfelelően viszonyulhat.

A tekintet alapszerkezete a mindennapiságnak egy sajátos, a „látás
hoz” viszonyuló léttendenciáján mutatkozik meg. Ezt a tendenciát a 
kíváncsiság terminussal jelölj ük, mely jellemző módon nem korláto
zódik a látásra, s azt a tendenciát fejezi ki, hogy a világ sajátos felfogó 
módon kerüljön utunkba. Ezt a fenomént alapvetőegzisztenciál-on- 
tológiai szándékkal, nem pedig leszűkítve, a megismerés felé tájéko
zódva interpretáljuk. A megismerést már korán és a görög filozófiá
ban sem véletlenül a „látásra való kedvből” ragadták meg. Az Arisz
totelész ontológiai tanulmányainak gyűjteményében első helyen álló 
tanulmány ezzel a mondattal kezdődik: πάντες άνθρωποι τοΰ 
είδέναι ορέγονται φύσει1. Az ember létében lényegszerűen benne 
rejlik a látás gondja. Arisztotelész ezzel egy olyan vizsgálatot vezetett 
be, amely a létező és léte tudományos kutatásának eredetét a jelen
valóiét említett létmódjából kiindulva kísérli meg felfedni. A tudo
mány egzisztenciális genezisének ez a görög interpretációja nem 
véletlen. Benne explicit módon megértetté vált az, amit Parmenidész 
tétele már előre jelzett: τό γάρ αύτό νοείν έστίν τε και είναι.2 A 
lét az, ami a tiszta szemlélő felfogásban mutatkozik meg, és csak ez 
a látás fedi fel a létet. Az eredendő és valódi igazság a tiszta szemlé
letben rejlik. Ez a tézis a továbbiakban is a nyugati filozófia funda
mentuma maradt. Ez motiválja a hegeli dialektikát, amely csak ennek 
alapján lehetséges.

A „látás” sajátságos elsőbbségét mindenekelőtt Augustinus vette 
észre a concupiscentia3 interpretációjával összefüggésben. Ad oculos 
enim videre proprie pertinet, a szem sajátos hivatása a látás. Utimur 
autem hoc verbo etiam in ceteris sensibus cum eos ad cognoscendum 
intendimus. Ám ezt a szót alkalmazzuk más érzékre is, ha megisme
résre fordítjuk valamelyiket. Neque enim dicimus: audi quid rutilet;

1 Metafizika A 1, 980 a 21. -  „Minden ember természeténél fogva vágyik a tudásra.” -  
H.J.
~ „Mert ugyanaz a gondolkodás és a létezés.” -  H.J.
3 Confessiones lib. X, cap. 35. Magyarul: Vallomások X. könyv (327-328. o.).
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aut, olefac quam niteat; aut, gusta quam splendeat; aut, palpa quam 
fulgeat: videri enim dicuntur haec omnia. Nem mondjuk: halld csak, 
valami vöröslik. Vagy: szagold meg, hogy csillog. Vagy: ízleld, milyen 
fényes. Vagy: érintsd, hogy ragyog. Mindezekről úgy mondjuk, hogy 
látjuk. Dicimus autem non solum, vide quid luceat, quod soli oculi 
sentire possunt, és nem csak valami szemünkkel is látható dologról 
mondjuk így: nézd milyen tündöklő, sed etiam, vide quid sonet; vide 
quid oleat, vide quid sapiat, vide quam durum sit. Hanem beszélünk 
így is: nézd, micsoda zengő, mennyire illatos, nézd, milyen az íze, 
nézd, milyen kemény. Ideoque generalis experientia sensuum con
cupiscentia sicut dictum est oculorum vocatur, quia videndi offi
cium in quo primatum oculi tenent, etiam ceteri sensus sibi de 
similitudine usurpant, cum aliquid cognitionis explorant. Tehát az 
érzékek egyetemes tapasztalatát, amint említettem a „szemek kíván
sága” szóval nevezik. A látás föladatát ugyanis -  benne első hely 
szemünket illeti -  kisajátítja más egyéb érzékünk is valamiféle ha
sonlóság címén, amikor egy-egy dolog ismeretére törekszik.

Mi ez a csak-felfogásra irányuló tendencia? Ajelenvalólét milyen 
egzisztenciális szerkezete válik érthetővé a kíváncsiság fenoménjén?

A világban-benne-lét mindenekelőtt a gondoskodás tárgyát alkotó 
világban oldódik fel. A gondoskodást a körültekintés vezeti, mely a 
kézhezállót felfedi és felfedettségében megőrzi. A körültekintés adja 
meg minden előállításhoz, véghezvitelhez az eljárás menetét, a kivi
telezés eszközeit és azt a megfelelő pillanatot, amikor élhet az alka
lommal. A gondoskodás nyugalomba juthat akkor, amikor kifúpuk 
magunkat munkálkodásunk közben, vagy amikor végül is zöld ágra 
vergődünk. A nyugalomban nem tűnik el a gondoskodás, viszont a 
körültekintés szabaddá lesz, többé nincs kötve a mű világához. Pihe
nés közben a gond a szabaddá vált körültekintésbe helyezkedik. A 
mű világának körültekintő felfedése az el-távolítás létjellegével bír. 
A szabaddá vált körültekintésnek többé semmi sem kézhezálló, ami
nek közeledéséről gondoskodnia kellene. Lényege szerint el-távolí- 
tóként az el-távolítás új lehetőségeire tesz szert; ez azt jelenti, hogy 
a legközelebbi kézhezállótól a messzi és idegen világ felé veszi útját. 
A gond a lehetőségekről való gondoskodássá válik, hogy megpihen- 
ve-időzve a „világot” csak kinézetében lássa. Ajelenvalólét csak azért 
keresi a messzeséget, hogy kinézetében közelebb hozza magához. A
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jelenvalóiét csak a világ kinézetétől vezetteti magát, ez az a létmód, 
amelyben gondoskodik arról, hogy önmagától mint világban-benne- 
léttől mentessé váljon, hogy szabaduljon a legközelebbi mindennapi 
kézhezállóhoz kötött léttől.

A szabaddá vált kíváncsiság azonban a látásról és nem a látott 
megértéséről gondoskodik, azaz ahelyett, hogy a látotthoz viszonyu
ló létre tenne szert, csak néz. Csak azért keresi az újat, hogy ettől 
újólag tovaszökkenjen az újhoz. E látásnak nem az a gondja, hogy 
megragadjon és tudón az igazságban legyen, hanem lehetőséget keres 
arra, hogy átengedje magát a világnak. Ezért a kíváncsiságot a leg- 
közelebbinél való sajátos nem-időzés jellemzi. Ezért nem a szemlélő 
időzés épülését keresi, hanem a nyugtalanságot és izgalmat, amelyet 
a mindig új, valamint az útjába kerülő váltakozása vált ki. A kíváncsi
ság nem-időzésében a szétszórtság állandó lehetőségéről gondoskodik. 
A kíváncsiságnak semmi köze a létezőre rácsodálkozó szemléléshez, 
a ΰαυμάζει v-hez, számára nem az a fontos, hogy a csodálkozás révén 
a nem-értésbe jusson, hanem gondoskodik egy tudásról, de pusztán 
azért, hogy tudottként rendelkezzen vele. A két mozzanat, amely a 
kíváncsiság számára konstitutív, nevezetesen a nem-időzés a gondos
kodás tárgyát alkotó környező-világban, továbbá az új lehetőségek
ben való szétszóródás megalapozza ejelenség harmadik lényegi jellem
vonását, amelyet mi sehol-sem-tartózkodásnak nevezünk. A kíváncsiság 
mindenütt van és sehol sincs. A világban-benne-létnek ez a módusza 
a mindennapi jelenvalólétnek egy új létmódját leplezi le, amelyben 
az állandóan gyökértelenné teszi magát.

A fecsegés uralja a kíváncsiság útjait is, megmondja, mit kell 
olvasnunk és látnunk. A kíváncsiság mindenütt- és sehol-sem-léte 
ki van szolgáltatva a fecsegésnek. A beszédnek és a tekintetnek ez a 
két mindennapi létmódja a maga gyökértelenítési tendenciájában 
nem csupán egymás mellett van jelen, hanem az egyiket a másik ma
gával rántja. A kíváncsiság, amely elől semmi sincs elzárva, a fecsegés, 
amelynek számára semmi sem marad megérteden, kezeskedik a 
maga, vagyis az így létező jelenvalóiét számára egy állítólagos igazi 
„eleven életért”. De ezzel az állítólagossággal megmutatkozik egy 
harmadik jelenség, mely a mindennapi jelenvalóiét feltárultságát 
jellemzi.

204



37. §

37. §. A kétértelműség

Ha a mindennapi egymássallétben olyasmi kerül utunkba, ami min
denkinek megközelíthető és amiről bárki bármit mondhat, akkor 
hamarosan eldönthetetlenné válik, mi tárult fel igazi megértésben és 
mi nem. Ez a kétértelműség nem pusztán a világra, hanem éppannyi
ra az egymássallétre mint olyanra, sőt a jelenvalóiét magához viszo
nyuló létére is kiterjed.

Minden igazán megértettnek, megragadottnak és elbeszéltnek lát
szik, és alapjában véve mégsem az, vagy nem úgy néz ki, és alapjai
ban mégis az. A kétértelműség nem egyedül a használatban és az 
élvezetben megközelíthetővel való rendelkezést és bánást érinti, 
hanem már eleve rögzült a jelenvalóiét megértésében mint lenni- 
tudásban, kivetülésének módjában és lehetőségeinek előírásában. 
Nemcsak mindenki ismeri és megbeszéli azt, ami jelen van és 
előbukkan, hanem mindenki tud is már arról beszélni, aminek még 
csak meg kell történnie, aminek az esete még nem forog fenn, de 
amit „tulajdonképpen” meg kellene csinálni. Mindenki mindig már 
előre sejti és érzi, amit mások is sejtenek és éreznek. Ez a hallo
másból eredő ráérzés -  aki ténylegesen egy dolog „nyomán van”, 
az nem beszél róla -  a legkétesebb mód, mellyel a kétértelműség 
előírja a jelenvalóiét lehetőségeit, hogy még erejük teljében el is fojtsa 
őket.

Még ha fel is tesszük, hogy az, amit az ember [maii] sejtett és érzett, 
egy napon ténylegesen megvalósul, addigra már a kétértelműség 
gondoskodott róla, hogy az érdeklődés a realizált dolog iránt tüstént 
elhaljon. Ugyanis ez az érdeklődés csak a kíváncsiság és a fecsegés 
módján áll fenn, s csak addig, ameddig a kötelezettség nélküli csak- 
együtt-sejtés lehetősége adva van. Az együttes-valamihez kötött lét — 
ha és ameddig nyomon vagyunk — nem teszi lehetővé, hogy a 
sejtettnek a megvalósításakor híveket szerezzünk magunknak. Mert 
a megvalósítással a jelenvalóiét mindenkor visszakényszerül önma
gába. A fecsegés és kíváncsiság elveszti hatalmát. Azonban mindjárt 
bosszút is áll. Látva annak megvalósulását, amit mások is sejtettek, a 
fecsegés könnyen kész a megállapítással: ezt bármelyikünk megcsi
nálhatta volna, hiszen valamennyien sejtettük. Sőt a fecsegés végül 
neheztel, hogy ez az általa sejtett és állandóan követelt valóban meg
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történt. Hiszen így megfosztották attól, hogy alkalma legyen tovább
ra is sejteni.

De mivel a valamiért kiálló jelenvalóiét ideje a megvalósítás és az 
igazi kudarc hallgatagságában másféle, a nyilvánosság feló'l tekintve 
lényegesen lassúbb, mint a „gyorsabban éló'” fecsegésé; s ezenközben 
a fecsegő már úgyis régen egy másikhoz, a mindenkori legújabbhoz 
érkezett. A korábban sejtett és egyszer megvalósított a legújabbhoz 
képest már elkésett. A fecsegés és a kíváncsiság a maga kétértelmű
ségében gondoskodik róla, hogy az igazi és új alkotás a nyilvánosság 
számára már fellépésekor elavult legyen. Pozitív lehetőségében az 
alkotás csak akkor válhat hozzáférhetővé, ha az elfedő' fecsegés hatás
talanná vált, és a „közönséges” érdeklődés elhalt.

A közfelfogás kétértelműsége a már-előre-mindent-megbeszélést 
és a kíváncsi sejtést tünteti fel tulajdonképpeni történésnek, a meg
valósítást és a cselekvést pedig utólagosnak és jelentéktelennek mi
nősíti. Ezért a jelenvalóiét megértése az akárkiben, ami valós létlehe
tőségeit illeti, állandóan elvéti kivetüléseit. Kétértelműen a jelenvaló
iét mindig „jelen” van, vagyis az egymássallétnek abban a nyilvános 
feltárultságíban, ahol a leghangosabb fecsegés és a legleleményesebb 
kíváncsiság tart „üzemben” mindent, ott, ahol mindennaposán min
den, de alapjában véve semmi sem történik.

Ez a kétértelműség mindig a kíváncsiság kezére játssza azt, amit 
keres, és a fecsegésnek azt a látszatot kölcsönzi, mintha minden 
benne dőlne el.

A világban-benne-lét feltárultságának ez a létmódja azonban uralja 
az egymássallétet mint olyant is: a másik mindenekelőtt úgy van 
„jelen”, ahogy hallottunk róla, ahogy beszélnek és tudnak róla. Az 
eredendő egymássallétbe először mindig a fecsegés tolakszik be. 
Először és mindenekelőtt mindenki a másikra ügyel: mit fog tenni, 
mondani. Az egymássallét az akárkiben egyáltalában nem lezárt, 
közömbös egymásmellettiség, hanem feszült, kétértelmű egymásra- 
ügyelés, titkos kölcsönös-kihallgatás. Az egymásért álarca mögött ott 
munkál az egymás ellen.

Itt figyelembe kell vennünk, hogy a kétértelműség egyáltalán nem 
a színlelésre és elferdítésre irányuló kifejezett szándékból származik, 
nem az egyes jelenvalóiét hívja életre. Már benne rejlik az egymás- 
sallétben mint a világba belevetett egymássallétben. Éppen ezért nyil
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vánosan elfedett, és az ember mindig is tiltakozni fog az ellen, hogy 
ez az interpretáció, melyet az akárki értelmezettségének létmódjáról 
adtunk, találó. Félreértés lenne, ha ajelenségekexplikációja az akárki 
helyeslésétől várná igazolását.

A fecsegés, a kíváncsiság és a kétértelműség jelenségei oly módon 
állnak előttünk, hogy maguk között már létösszefüggést mutatnak 
fel. Most az a feladat, hogy ennek az összefüggésnek a létmódját 
egzisztenciál-ontológiailag ragadjuk meg. A mindennapiság létének 
alapmódját a jelenvalóiét eddig feltárt lét-struktúráinak horizontján 
kell megértenünk.

38. §. A hanyatlás és a belevetettség

A fecsegés, a kíváncsiság és a kétértelműség jellemzi azt a módot, 
amelyben a jelenvalóiét mindennaposán a maga ,jelenvalósága”, a 
világban-benne-lét feltárultsága. A jelenvalólétnek ezek a jellemzői 
mint egzisztenciális meghatározottságok nem kéznéllevők, hanem 
ezek alkotják együttesen a létét. Bennük és létszerű összefüggésük
ben lepleződik le a mindennapiság létének az az alapmódja, melyet 
a jelenvalóiét hanyatlásának nevezünk.

Ez a megnevezés, mely nem fejez ki negatív értékelést, aztjelenti, 
hogy a jelenvalóiét mindenekelőtt és többnyire a gondozott „világ”- 
hoz kötött. A jelenvalólétnek ez a valamiben való feloldódása többnyi
re beleveszés az akárki nyilvánosságába. A jelenvalóiét önmagától 
mint Önmaga tulajdonképpeni lennitudásától eleinte már eleve el 
van szakadva, és a „világ”-ra hanyatlik. A „világ”-ra hanyatlottság az 
egymássallétben való feloldódást jelenti, amely egymássallétet a fe
csegés, a kíváncsiság és a kétértelműség irányítja. Amit a jelenvalóiét 
nem-tulajdonképpeniségének neveztünk,1 azt most a hanyatlás in
terpretációja révén élesebben tudjuk meghatározni. Ám ez a nem- 
tulajdonképpeniség semmiképpen sem jelenti azt, hogy „tulajdon
képpen nem”, mintha a jelenvalóiét ezzel a létmódusszal teljesen 
elveszítené létét. A nem-tulajdonképpeniség semmiképpen sem je

1 Vö. 9. §. 60. skk. o.

207



38. §

lent olyasmit, mint már-nem-a-világban-benne-lét, sőt egy kitünte
tett világban-benne-létet alkot, melyet teljesen a „világ” és az akárki
ben másokkal való együttes-jelenvalólét tart hatalmában. A nem-ön- 
maga-lét azon létező pozitív lehetőségeként szerepel, amely lényeg- 
szerűen gondoskodva oldódik fel egy világban. Ezt a nem-létet a 
jelenvalóiét legközelebbi létmódjaként kell felfognunk, melyben az 
többnyire tartózkodik.

A jelenvalóiét hanyatlottságát ezért nem szabad „bukásként”, va
lami tiszta éteri „ősállapot” megszűnéseként felfognunk. Nemcsak 
hogy ontikusan nincs tapasztalatunk erről, hanem ontológiailag sem 
rendelkezünk az interpretáció lehetőségeivel és vezérfonalaival.

Önmagától mint faktikus világban-benne-léttől a jelenvalóiét mint 
hanyatló már elszakadt; és nem valami létezőre hanyatlik, melyet léte 
folyamán elér vagy sem, hanem a világra, amely önnön létéhez tar
tozik. A hanyatlás magának ajelenvalólétnekaz egzisztenciális meg
határozottsága, és semmit sem mond róla mint kéznéllévőről, ahhoz 
a létezőhöz fűződő kéznéllevő kapcsolatokról, amelyből „szárma
zik”, vagy ahhoz a létezőhöz, amellyel utólag érintkezésbe került.

Félreértenénk a hanyatlás ontológiai-egzisztenciális struktúráját 
akkor is, ha egy rossz és sajnálatra méltó ontikus tulajdonság értel
mében fognánk fel, amelyet az emberiség kultúrájának fejlettebb 
szakaszaiban talán kiküszöbölhetnénk.

Amikor először utaltunk a világban-benne-létre mint a jelenvaló
iét alapszerkezetére, s éppígy, amikor ajelenvalólét konstitutív struk
túramozzanatait jellemeztük, csak a létszerkezet analízisét végeztük 
el, s nem vettük fenomenálisan figyelembe e szerkezet létmódját. 
Jóllehet a benne-lét lehetséges alapmódjait -  a gondoskodást és a 
gondozást -  leírtuk. De tisztázatlan maradt az a kérdés, hogy milye
nek ezek mint mindennapi létmódok. Az is megmutatkozott, hogy 
a benne-lét semmiképpen sem pusztán szemlélő vagy cselekvő 
szembenállás, azaz egy szubjektum és egy objektum együttes-kéz- 
nélléte. Ennek ellenére megmaradt az a látszat, mintha a világban- 
benne-lét merev vázként fungálna, amelyen belül ajelenvalólét így 
vagy úgy viszonyul a maga világához, anélkül, hogy viszonyulásai 
magát a „vázat” létszerűen érintenék. Azonban maga ez a vélt „váz” 
is ajelenvalólét létmódjához tartozik. A hanyatlás fenoménjében a 
világban-benne-lét egyik egzisztenciális módusza dokumentálódik.
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A fecsegés feltárja a jelenvalóiét számára a saját világához, a má
sokhoz és önmagához viszonyuló megértő létét, úgy azonban, hogy 
ez a valamihez viszonyuló lét talajtalan lebegés. A kíváncsiság min
dent feltár, de úgy, hogy a benne-lét mindenütt van és sehol sincs. 
A kétértelműség semmit sem rejt el a jelenvalólét-megértés elől, de 
csak azért, hogy a világban-létet belefojtsa ebbe a gyökértelenített 
mindenütt-és-sehol-sembe.

A mindennapi világban-benne-lét e fenoméneken felderengő lét
módjainak ontológiai tisztázásával teszünk csak szert a jelenvalóiét 
alapszerkezetének egzisztenciálisan elégséges meghatározására. Mi
lyen struktúrát mutat a hanyatlás „mozgalmassága”?

A fecsegés és a benne foglalt közfelfogás az egymássallétben kons- 
tituálódik. A fecsegés nem az egymássallétről levált produktum, mely 
a világon belül magáért-valóan kéznél van. Éppoly kevéssé párolható 
le valami „általánossá”, amely -  mivel lényegszerűen a senkihez 
tartozik -  „tulajdonképpen” semmi és „reálisan” csak az egyes beszé
lő jelenvalólétben bukkan fel. A fecsegés magának az egymással- 
létnek a létmódja, s nem csak a jelenvalólétre „kívülről” ható bizo
nyos körülmények váltják ki. De ha maga ajelenvalólét a fecsegésben 
és a közfelfogásban előnyben részesíti azt a lehetőséget, hogy elve- 
szejtse magát az akárkiben, hogy a talajtalanságba hulljék, akkor ez 
azt jelenti: ajelenvalólét állandó kísértést érez a hanyatlásra. A világ- 
ban-benne-lét önmagában véve kísértő.

A közfelfogás ily módon már önmaga kísértéssé vált, és a jelenva- 
lólétet hanyatlottságában rögzíti. A fecsegés és a kétértelműség, a 
mindent-látás és a mindent-értés alkotja az állítólagosságot; ajelen
valólét így rendelkezésre álló és uralkodó feltárultsága képes az ő 
biztonságát, valódiságát és léte összes lehetőségének bőségét szava
tolni. Az akárki magabiztossága és határozottsága növekvő igényte
lenséget terjeszt a tulajdonképpeni diszpozicionális megértés tekin
tetében. Az az állítólagosság, amely szerint az akárki teljes és igazi 
„életet” folytat, a jelenvalólétben megnyugvást eredményez, melynek 
számára minden „a legnagyobb rendben” van, s amely előtt minden 
ajtó nyitva áll. A hanyatló világban-benne-lét önmagát kísértő, s 
ugyanakkor magát megnyugtató.

De ez a megnyugvás a nem-tulajdonképpeni létben mégsem csábít 
mozdulatlanságra és tétlenségre, hanem a minden gátlástól mentes
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„működésre” sarkall. A „világ”-ra hanyatlott lét most nem nyuga
lomhoz jut. A kísértő megnyugvás fokozza a hanyatlást. Különös 
tekintettel a jelenvalólét-értelmezésre, most felmerülhet az a véle
mény, hogy a legidegenebb kultúrák megértése és a sajátunkkal való 
„szintézisük” maradéktalanul és igazán felvilágosíthatja a jelenvaló- 
létet önmagáról. A szerteágazó kíváncsiság és a nyugtalan mindent- 
ismerés univerzális jelenvalólét-megértést színlel. Alapjában véve 
azonban meghatározatlan marad, és nem kérdezünk rá arra, hogy mi 
az, amit tulajdonképpen meg kellene érteni: nem értjük meg, hogy 
maga a megértés olyan lennitudás, amelynek egyedül a legsajátabb 
jelenvalólétben kell hozzáférhetővé válnia. Ebben a megnyugodott, 
mindent „megértő” magát-mindennel-összevetésben a jelenvalóiét 
egy olyan elidegenedés felé sodródik, melyben legsajátabb lenni- 
tudása elrejtezik előle. A hanyatló világban-benne-lét mint kísértő
megnyugtató, egyúttal elidegenítő is.

Ez az elidegenedés viszont újból csak nem jelentheti azt, hogy a 
jelenvalóiét faktikusan elszakadna önmagától; ellenkezőleg, az elide
genedés a jelenvalólétet egy olyan létmódba űzi, amely a lehető leg- 
túlhajszoltabb „önelemzésen” nyugszik, amely magán minden ma
gyarázatlehetőséget kipróbál úgy, hogy az általa megmutatott „ka- 
rakterológiák” és „tipológiák” már magukban is áttekinthetetlenekké 
válnak. Ez az elidegenedés elzárja a jelenvalóiét elől saját tulajdon- 
képpeniségét és lehetőségét -  ha mást nem, hát az igazi kudarc 
lehetőségét - , de mégsem szolgáltatja ki a jelenvalólétet olyan léte
zőnek, amely nem ő maga, hanem a saját nem-tulajdonképpeniségé- 
be, önmagának egy lehetséges létmódjába szorítja. A hanyatlás kísér- 
tő-megnyugtató elidegenedése tulajdon mozgalmasságában oda ve
zet, hogy a jelenvalóiét belegabalyodik önmagába.

A kísértés, a megnyugtatás, az elidegenedés és az önmagába való 
belegabalyodás (a belebonyolódás) felmutatott fenoménjei jellemzik 
a hanyatlás specifikus létmódját. A jelenvalólétnek ezt a saját létében 
való „mozgalmasságát” belezuhanásnak nevezzük. A jelenvalóiét ön
magából önmagába, a nem-tulajdonképpeni mindennapiság talajta- 
lanságába és semmisségébe zuhan. De ezt a zuhanást a közfelfogás 
elfedi előle, mégpedig úgy, hogy „fellendülésként” és „konkrét élet
ként” értelmezi.

Az akárki nem-tulajdonképpeni létének talajtalanságába való be-

210



38. §

lezuhanás és a benne való továbbzuhanás mozgásmódja állandóan 
elvágja a megértést tulajdonképpeni lehetőségeinek kivetítésétől, és 
bevonja a mindent birtoklás, illetve mindent elérés nyugodt állítóla- 
gosságába. Ez az állandó elszakadás a tulajdonképpeniségtől és egyút
tal ennek állandó színlelése, ami a jelenvalólétet bekebelezi az akár
kibe, ez jellemzi a hanyatlás mozgalmasságát mint örvényt.

A hanyatlás nem csak egzisztenciálisan határozza meg a világban- 
benne-létet. Az örvény egyszersmind kinyilvánítja a belevetettség 
vetülés- és mozgalmasságjellegét, ez a belevetettség pedig a diszpo
zícióban némelykor felsejlik a jelenvalólétnek. A belevetettség nem
csak hogy nem „befejezett tény”, de még csak nem is lezárt faktum. 
Fakticitásához hozzátartozik, hogy a jelenvalóiét, ameddig az, ami, 
ebben a vetülésben marad, és az akárki nem-tulajdonképpeniségének 
örvénye elragadja. A belevetettség, melyből a fakticitás fenomenáli
san láthatóvá válik, a jelenvalóléthez tartozik, melynek létében ő 
maga a tét. Ajelenvalólét faktikusan egzisztál.

De nem olyan fenomént emeltünk-e ki a hanyatlás felmutatásával, 
amelyik egyenesen ellene szól annak a meghatározásnak, amellyel 
eddig az egzisztencia formális eszméjét jellemeztük? Felfogható-e 
még ajelenvalólét olyan létezőként, amelynek létében a lennitudásra 
megy ki a játék, ha ez a létező éppen mindennapiságában veszítette el 
magát, és a hanyatlásban önmagától el-távolodva „él”? A világra hanyat
lás azonban csak akkor fenomenális „bizonyíték” ajelenvalólét eg- 
zisztencialitásával szemben, ha a jelenvalólétet mint izolált Én-szub- 
jektumot tételezzük, mint pontszerű Önmagát, amelytől elmozdul. 
Akkor a világ objektum. Akkor a világrahanyatlást ontológiailag egy 
világonbelüli létező módján kéznéllétté interpretáljuk át. Fia viszont 
ajelenvalólét létét a világban-benne-lét felmutatott szerkezetében rög
zítjük, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a hanyatlás e benne-lét létmód

jaként éppen ajelenvalólét egzisztencialitásinak legelemibb bizonyí
téka. A hanyatlásban éppen a világban-benne-lenni-tudásra megy ki 
a játék, jóllehet a nem-tulajdonképpeniség móduszában. Ajelenva
lólét csak azért képes hanyatlani, mert számára a megértő-diszpo- 
zicionális világban-benne-létre megy ki a játék. S megfordítva, a 
tulajdonképpeni egzisztencia nem olyan valami, ami a hanyatló min- 
dennapiság felett lebeg, hanem egzisztenciálisan csak ennek egy 
módosított megragadása.
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A hanyatlás fenoménje nem is a jelenvalóiét „árnyoldala”, valami 
ontikusan felbukkanó tulajdonság, mely e létező' ártalmatlan aspek
tusának kiegészítéséül szolgálna. A hanyatlás magának a jelenvalólét- 
nek egy lényegbeli ontológiai struktúráját leplezi le, amely nem az 
árnyoldalt határozza meg, hanem ez konstituálja napjait a minden
napokban.

Ezért az egzisztenciál-ontológiai interpretáció nem tesz ontikus 
kijelentéseket „az emberi természet romlottságáról”, s nem azért, 
mintha hiányoznának a szükséges bizonyítóeszközök, hanem mert 
problematikája megelőzi a romlottságról és romlatlanságról tett kije
lentéseket. A hanyatlás ontológiai mozgásfogalom. Nem döntjük el 
ontikusan, hogy az ember „bűnbe esett”, a status corruptionis-ban 
van, vagy már elért a status integritatis-ba, vagy köztes állapotban, a 
status gratiae-ban leledzik. A hitnek és a „világnézetnek”, amennyi
ben így vagy úgy kimond valamit, és amennyiben kimond valamit 
a jelenvalólétről mint világban-benne-létről, vissza kell nyúlnia az 
elemzett egzisztenciális struktúrákhoz, feltéve, hogy kijelentései Jö- 
galmi érthetőségre is igényt tartanak.

E fejezet irányadó kérdése a jelenvaló létét kereste. Ajelenvalólét- 
hez lényegileg hozzátartozó feltárultság ontológiai konstitúciója volt 
a témánk. A feltárultság léte a diszpozícióban, a megértésben és a be
szédben konstituálódik. A feltárultság mindennapi létmódját a fecse
gés, a kíváncsiság és a kétértelműségjellemzi. Ezek maguk a hanyatlás 
mozgalmasságát tárják elénk, melynek lényegi jellemzői a kísértés, a 
megnyugvás, az elidegenedés és a belebonyolódás.

Ezzel az analízissel alapvonásaiban hozzáférhetővé vált a jelenva
lóiét egzisztenciális szerkezetének egésze, és fenomenális talajra tet
tünk szert a jelenvalóiét létének mint gondnak az „összefoglaló” 
interpretációjához.
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HATODIK FEJEZET

A GOND M INT A JELENVALÓ LÉT LÉTE

39. §. A jelenvalóiét struktúraegészének eredendő' 
egész-voltára vonatkozó kérdés

A világban-benne-lét eredendően és állandóan egész struktúra. Az 
előző fejezetekben (I. szakasz, 2-5. fejezet) mint egészt és -  mindig 
ezen az alapon -  konstitutív mozzanatai révén világítottuk meg 
fenomenálisan. A kezdeti1 előrepillantás a fenomén egészére most 
elvesztette az első, általános vázlat ürességét. Persze a struktúraegész 
szerkezetének és mindennapi létmódjának fenomenális sokfélesége 
könnyen eltorzíthatja az egészről mint olyanról nyert egységes feno
menológiai képet. Ez utóbbinak azonban annál is inkább hozzáfér- 
hetó'nek és egyértelműen előkészítettnek kell lennie, mivel most fel 
kell tennünk azt a kérdést, amelyre a jelenvalóiét előkészítő funda- 
mentálanalízise általában véve irányul: hogyan határozzuk meg egzisz- 
tenciál-ontológiailag a felmutatott struktúraegész egész-voltát?

Ajelenvalólét faktikusan egzisztál. Amit megkérdezünk, a követ
kező: hogyan fogjuk fel az egzisztencialitás és fakticitás ontológiai 
egységét, illetőleg az utóbbinak az előbbihez való lényegbeli hozzá
tartozását? Ajelenvalólétnek a lényegszerűen hozzátartozó diszpozí
ció alapján van egy létmódja, amelyben szembesül önmagával, és 
amelyben a maga belevetettségében feltárul önmaga számára. A 
belevetettség azonban olyan létező létmódja, amely mindig önnön 
lehetőségeiként van, mégpedig úgy, hogy bennük és belőlük érti meg 
magát (rájuk vetül ki). A világban-benne-lét, amelyhez éppoly ere
dendően hozzátartozik a kézhezállóhoz kötött lét, mint a másokkal 
való együttlét, mindig önmaga kedvéért való. Az önmaga azonban 
mindenekelőtt és többnyire nem-tulajdonképpeni, hanem az akár
ki-önmaga. A világban-benne-lét már eleve hanyatlott. Ajelenvalólét 
átlagos mindennapisága ennélfogva úgy határozható meg, mint a ha- 
nyatlóan-feltárult, hclevetetten-kivetiilő világban-benne-lét, amelynek „vi

1 Vö. 12. §.71.skk. o.
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lág"-hoz kötött létében és a másokkal való együttlétében maga a legsajátabb 
lenni-tudás a tét.

Sikerül-e egész-voltában megragadnunk a jelenvalóiét mindenna- 
piságának ezt a struktúraegészét? Ki lehet-e olyan egységesen dom
borítani a jelenvalóiét létét, hogy belőle a felmutatott struktúrák 
lényegbeli egyformán-eredendősége érthetővé váljék a hozzátartozó 
egzisztenciális modifikációs lehetőségekkel együtt? Van-e mód arra, 
hogy ezt a létet azon az alapon ragadjuk meg fenomenálisan, ahogyan 
az egzisztenciális analitikával az eddigiek során foglalkoztunk?

Negatívan nem kérdéses: fenomenálisan a struktúraegész egész
volta az elemek összeépítése által nem érhető el. Ehhez építési tervre 
lenne szükség. A jelenvalóiét léte, mely ontológiailag a struktúra- 
egészt mint olyat hordozza, akkor válik számunkra megközelíthető
vé, ha teljesen aípillantunk ezen az egészen egy eredendően egységes 
fenoménre, melv már megtalálható az egészben oly módon, hogy 
minden egyes struktúramozzanat ontológiailag az ő strukturális le
hetőségén alapul. Az „összefoglaló” interpretáció ennélfogva nem 
lehet annak az összegző egybefoglalása, amit idáig elértünk. A jelen
valóiét egzisztenciális alapjellegére vonatkozó kérdés lényegileg eltér 
a kéznéllevők létére vonatkozó kérdéstől. A környező-világ minden
napi tapasztalása, amely ontikusan és ontológiailag a világon-belüli 
létezőre irányul, nem képes a jelenvalólétet ontikus eredendőségé- 
ben állítani az ontológiai elemzés elé. Az élmények immanens ész
lelése hasonlóképpen nélkülözni kénytelen az ontológiailag kielégítő 
vezérfonalat. Másfelől a jelenvalóiét létét nem szabad az ember 
valamiféle eszméjéből levezetni. Kivehető-e a jelenvalóiét eddigi 
interpretációjából, hogy önmagának önmagából kiindulva milyen, 
egyedül alkalmas ontikus-ontológiai megközelítését követeli meg?

A jelenvalóiét ontológiai struktúrájához hozzátartozik a létmegér
tés. Ajelenvalólét, amidőn létezik, létében feltárul önmaga számára. 
A diszpozíció és a megértés konstituálja e feltárultság létmódját. 
Van-e ajelenvalólétben olyan megértő diszpozíció, amelyben a je 
lenvalólét önmaga számára kitüntetett módon feltárult?

Ha ajelenvalólét egzisztenciális analitikájának továbbra is meg kell 
tartania alapvető világosságát a maga fundamentál-ontológiai funk
ciójára vonatkozóan, ahhoz ideiglenes feladatának megoldásához, a 
jelenvalóiét létének kidomborításához a legmesszemenőbb és legereden

214



39. §

dőbb feltáruláslehetó'ségek egyikét kell megkeresnie, amely magában 
a jelenvalólétben található. A feltárulás ama módjának, amelyben 
a jelenvalóiét szembekerül önmagával, olyannak kell lennie, hogy 
benne a jelenvalóiét maga valamiképpen leegyszerűsítve váljék megkö
zelíthetővé. A benne feltárulttal elementárisán kell napvilágra jutnia 
a keresett lét struktúraegészének.

Az analízis alapjául, mint ilyen módszertani igényeket kielégítő 
diszpozíció, a szorongás fenoménje szolgál. Ennek az alapdiszpozíci
ónak a kidolgozása és a benne feltárulónak mint olyannak az onto
lógiaijellemzése a hanyatlás fenoménjében leli meg kiindulópontját, 
és elhatárolja a szorongást a félelem korábban analizált rokon feno- 
ménjétől. A szorongás mint a jelenvalóiét létlehetősége magával a 
benne feltárult jelenvalóléttel együtt szolgáltatja a fenomenális talajt 
a jelenvalóiét eredendő létegészének explicit megragadásához. A 
jelenvalóiét léte mint gond mutatkozik meg. Ennek az egzisztenciális 
alapfenoménnek az ontológiai kidolgozása megkívánja elhatárolását 
azoktól a fenoménektől, amelyeket mindenekelőtt a gonddal lehetne 
azonosítani. Ilyen fenomén az akarat, a vágy, a hajlam, az ösztön. A 
gond nem vezethető le ezekből, mivel ezek rajta alapulnak.

A jelenvalólétnek gondként való ontológiai interpretációja, mint 
minden ontológiai analízis, eredményeivel nagyon távol áll attól, ami 
a preontologikus létmegértés vagy akár a létező ontikus ismerete 
számára megközelíthető. Nem lehet csodálni, hogy a köznapi érte
lem megütközik azon, amit ontológiailag ismerünk meg, minthogy 
ő maga csak ontikus ismeretekkel rendelkezik. Mégis, a jelenvalóiét 
qua gond itt megkísérelt ontológiai interpretációjának már az ontikus 
kiindulása is keresettnek és teoretikusan kiagyaltnak tűnhet, nem is 
szólva arról az erőszakosságról, amely abban érhető tetten, hogy az 
ember hagyományos és igazolt definíciója kiiktatódik. Ennélfogva a 
jelenvalóiét mint gond egzisztenciális interpretációjának preonto
logikus igazolásra van szüksége. Ez annak bizonyításában lelhető föl, 
hogy a jelenvalóiét már korán, önmaga felől megnyilatkozva mint 
gond (cura) értelmezte önm agát-jóllehet csak preontológiailag.

Ajelenvalólét analitikájának, amely a gond fenoménjéig hatol, elő 
kell készíteni a fundamentál-ontológiai problematikát, az általában 
vett lét értelmére irányuló kérdést. Ahhoz, hogy az eddig elértekből 
kiindulva egy egzisztenciális-apriorikus antropológia különleges fel
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adatán túl tekintetünket kifejezetten erre irányítsuk, visszamenőleg 
még nyomatékosabban kell megragadnunk azokat a fenoméneket, 
amelyek a legszorosabb összefüggésben állnak az irányadó létkérdés
sel. Ezek egyrészt az idáig explicitté tett létmódok: a kézhezállóság, 
a kéznéllevó'ség, melyek a nem-jelenvalólét-jellegű világonbelüli 
létezőt meghatározzák. Mivel az ontológiai problematika mind ez 
idáig elsődlegesen a kéznéllevőség (a „realitás”, a ,,világ”-valóság) 
értelmében fogta fel a létet, a jelenvalóiét léte viszont ontológiailag 
meghatározatlan maradt, szükség van a gond, a világiság, a kézhez
állóság és a kéznéllevőség (a realitás) ontológiai összefüggésének 
tárgyalására. Ez a realitás fogalmának pontosabb meghatározásához 
vezet, összefüggésben azzal, hogy megvitatjuk a realizmusnak és az 
idealizmusnak erre az eszmére orientált ismeretelméleti kérdésfel
tevését.

A létező függetlenként van attól a tapasztalattól, ismerettől és 
megragadástól, amelynek révén feltárjuk, felfedjük és meghatároz
zuk. A lét azonban csak annak a létezőnek a megértésében „van”, 
amelynek létéhez valamiféle létmegértés tartozik. Előfordulhat te
hát, hogy a lét nincs megragadva, az azonban nem, hogy teljességgel 
megérteden legyen. Az ontológiai problematikában ősidők óta össze
hozták a létet és az igazságot, ha éppen nem azonosították a kettőt. 
Ebben a lét és a megértés szükségszerű összefüggése dokumentáló- 
dik, ha eredendő alapja tekintetében talán rejtve marad is. A létkérdés 
kielégítő előkészítéséhez ezért szükséges az igazság fenoménjének 
ontológiai tisztázása. Ez a tisztázás mindenekelőtt annak talaján tör
ténik, amit az előző interpretáció a feltárultság és a felfedettség, az 
értelmezés és a kijelentés fenoménjei kapcsán elért.

A jelenvalóiét előkészítő fundamentálanalízise tehát ezekkel a 
témákkal zárul: a szorongás [Angst] alapdiszpozíciója mint a jelen
valóiét egyik kitüntetett feltárultsága (40. §) a jelenvalóiét léte mint 
gond (41. §), a jelenvalóiét mint gond egzisztenciális interpretáció
jának igazolása ajelenvalólét preontológiai önértelmezéséből (42. §), 
jelenvalóiét, világiság és realitás (43. §), jelenvalóiét, feltárultság és 
igazság (44. §).
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40. §. A  szorongás alapdiszpozíciója mint a jelenvalóiét 
egyik kitüntetettfeltárultsága

Ajelenvalólét egyik létlehetőségének kell tehát ontikusan „felvilágo
sítást” adnia önmagáról mint létezőről. A felvilágosítás csupán a 
jelenvalóléthez tartozó feltárultságban lehetséges, amely a diszpozí
ción és a megértésen alapul. Mennyiben kitüntetett diszpozíció a 
szorongás? Hogyan szembesül benne a jelenvalóiét saját létén ke
resztül önmagával úgy, hogy a szorongásban feltárult létező mint 
olyan létében fenomenológiailag határozódjék meg, illetve hogy ez 
a meghatározás kielégítően elő legyen készítve?

Azzal a céllal, hogy a struktúraegész egész-voltának létéig hatol
junk előre, a hanyatlás imént elvégzett konkrét analíziseiből indu
lunk ki. Az akárkiben és a gondoskodás tárgyává tett „világ”-ban való 
feloldódás feltárja, hogy ajelenvalólét menekül önmaga mint a tulaj
donképpeni-önmaga lenni-tudás elől. E jelenvalóiét önmaga és tulaj- 
donképpenisége elől való menekülésének ez a fenoménje azonban a 
legkevésbé sem látszik alkalmasnak arra, hogy fenomenális talajként 
szolgáljon a további vizsgálódás számára. Hiszen ebben a menekü
lésben a jelenvalóiét éppen hogy nem néz szembe önmagával. Az 
elfordulás a hanyatlás legsajátabb irányultságának megfelelően elve
zet a jelenvalóléttó7. Az ilyen fenoméneknél azonban a vizsgálódás
nak őrizkednie kell attól, hogy összekeverje az ontikus-egzisztens 
jellemzést az ontológiai-egzisztenciális interpretációval, illetve hogy 
az előbbiben rejlő pozitív fenomenális alapokat az utóbbi szempont
jából mellőzze.

Jóllehet a hanyatlásban az Önmaga létének tulajdonképpenisége 
egzisztensen elzárult és félreszorult, ez az elzárultság azonban csak a 
feltárultság privációja, amely fenomenálisan abban nyilvánul meg, 
hogy ajelenvalólét menekülése önmaga elől való menekülés. Azáltal, 
amitől menekül, ajelenvalólét éppen önmaga „mögé” kerül. Csak 
amennyiben ajelenvalólét ontológiailag lényegszemen a hozzátarto
zó feltárultságon keresztül egyáltalán szembe kerül önmagával, any- 
nyiban tud önmaga elől menekülni. Ebben a hanyatló elfordulásban 
persze nincs megragadva a menekülés mielől-je, de még csak tapasztalat 
tárgyává sem lesz egy odafordulásban. Mégis, a tőle való elfordulásban 
feltárultan „jelen” van az, amitől ajelenvalólét elfordul. Az egzisz-
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tens-ontikus elfordulás -  feltárultságjellege miatt -  fenomenális le
hetőséget ad a menekülés mielől-jének mint olyannak az egziszten- 
ciális-ontikus megragadására. Az elfordulásban rejlő ontikus „eltávo
lodáson” belül érthető meg és emelhető fogalmi szintre a fenome- 
nológiailag interpretáló „odafordulásban” a menekülés mieló'l-je.

így tehát a hanyatlás fenoménje felé tájékozódó analízis elvileg 
nem kilátástalan a tekintetben, hogy ontológiailag tapasztaljon va
lamit a fenoménben feltárult jelenvalólétre vonatkozóan. Ellen
kezőleg, az interpretációt éppen itt fenyegeti a legkevésbé az a ve
szély, hogy a jelenvalóiét mesterséges önmegragadását követi. Csak 
annak az explikációját végzi el, amit a jelenvalóiét maga ontikusan 
feltár. Annál inkább növekszik annak a lehetősége, hogy az interpre
táló együtthaladásban és követésben a jelenvalóiét létére irányuló 
diszpozicionális megértésen belül nyomuljunk előre, minél ereden
dőbb az a fenomén, amely módszertanilag mint feltáró diszpozíció 
szerepel. De hogy ez a szorongásra is érvényes, az egyelőre csak 
feltevés.

A szorongás analízisének feladata nem ér minket teljesen készü
letlenül, jóllehet egyelőre homályban marad, hogy ontológiailag 
miképpen függ össze a félelemmel. A fenomenális rokonság nyilván
valóan fennáll. Ezt az a tény jelzi, hogy a két fenomént többnyire 
nem választják el egymástól, szorongásként tüntetve fel a félelmet és 
félelemnek nevezve azt, aminek szorongásjellege van. Megpróbá
lunk fokozatosan előrenyomulni a szorongás fenoménjéhez.

A jelenvalólétnek az akárkibe és a gondoskodás tárgyává tett „vi
lágba” való hanyatlását önmaga elől való „menekülésnek” nevezzük. 
De nem kell hogy minden meghátrálás valami elől, minden elfordu
lás valamitől szükségképpen menekülés legyen. A félelmen alapuló 
meghátrálásnak -  az elől, amit a félelem feltár, ami fenyegető -  me
nekülésjellege van. A félelemnek mint diszpozíciónak az interpretá
ciója megmutatta: a félelem mielől-je mindig egy meghatározott 
tájékról való, a közelben közelgő világonbelüli ártalmas létező, amely 
azonban nem feltétlenül jön el. Ajelenvalólét a hanyatlásban elfordul 
önmagától. E hátrálás mielől-jének általában a fenyegetés jellegével 
kell bírnia, ám ez mindig a meghátráló létező létmódján létező, maga 
a jelenvalóiét. E meghátrálás mielől-je nem fogható fel „félelmes
ként”, mivel az efféle mindig mint világonbelüli létező kerül utunk
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ba. A fenyegetés, amely egyedül lehet „félelmetes” és amely a féle
lemben fedődik fel, mindig egy világonbelüli létezőből ered.

Éppen ezért a hanyatlás elfordulása nem olyan menekülés, amely 
a világonbelüli létezőtől való félelmen alapulna. Az elfordulást már 
csak azért sem tekinthetjük félelmen alapulónak, mivel az éppen 
odafordul a világonbelüli létezőhöz, midőn feloldódik benne. Ellenke
zőleg, a hanyatlás elfordulása a szorongáson alapszik, mely azután a maga 
részéről egyedül teszi lehetővé a félelmet.

Hogy megértsük azt, amit a jelenvalóiét önmaga elől való mene
küléséről mondtunk, emlékezetünkbe kell idéznünk a világban- 
benne-létet mint e létező alapszerkezetét. Az, ami a szorongás mitől-je, 
a világban-benne-lét mint olyan. Miben különbözik egymástól fenome
nálisan az, amitől a szorongás szorong és az, amitől a félelem fél? A 
szorongás mitől-je nem világonbelüli létező. Ezért lényegszerú'en 
nem is lehet rendeltetése. A fenyegetésnek nincs olyan meghatáro
zott ártalomjellege, amely a fenyegetettet egy különös faktikus len- 
ni-tudás meghatározott vonatkozásában érintené. A szorongás mi- 
től-je teljességgel meghatározatlan. E meghatározatlanság nem csu
pán azt hagyja faktikusan eldöntetlenül, hogy milyen világonbelüli 
létező fenyeget, hanem azt jelenti, hogy általában a világonbelüli 
létező nem „releváns”. Ami a világon belül kézhezálló és kéznéllevő, 
azokból semmi sem olyan, hogy a szorongás szorongjon tőle. A 
kézhezálló és a kéznéllevő világonbelülien felfedett rendeltetés
egésze mint olyan általában jelentőség-nélküli. Magába roskad. A 
világot a teljes jelentéktelenség (jelentéstelenség) jellemzi. A szoron
gásban nem ez vagy az kerül utunkba, aminek valamiféle fenyegető 
rendeltetése lehetne.

Ezért a szorongás semmi meghatározott „itt”-et vagy „ott”-ot sem 
„lát”, ahonnan a fenyegető közelednék. A szorongás mitől-jét az 
jellemzi, hogy a fenyegető sehol sincs. A szorongás „nem tudja”, hogy 
mi az, amitől szorong. A „sehol” azonban nem semmitjelent, hanem 
benne rejlik az általában vett tájék, a világ általában vett feltárultsága, 
a lényegszerű térbeli benne-lét számára. A fenyegető ezért nem is 
közeledhet a közelben egy meghatározott irányból, hanem már „je
len” van -  és még sincs sehol, oly közel van, hogy szorongat és 
elakasztja a lélegzetünket -  és még sincs sehol.

A szorongás mitől-jében a „semmi az és nincs sehol” nyilvánul
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meg. A világonbelüli semmi és sehol dacossága fenomenálisan azt 
jelenti: a szorongás mitol-je a világ mint olyan. A tökéletes jelentéstelen- 
ségen (jelentéktelenségen), amely a semmi-ben és a sehol-ban mu
tatkozik meg, nem a világ távolléte értendő, hanem az, hogy a vi
lágonbelüli létező önmagában olyan tökéletesen jelentéktelen, hogy 
a világonbelüli jelentéstelensége folytán a világ már csak a maga világi- 
ságában tolakszik elő.

Ami szorongat, az nem ez vagy az, de nem is valamennyi kéznél- 
levő mint összesség, hanem az általában vett kézhezálló lehetősége, 
vagyis maga a világ. A szorongás elmúltával szokta mondani a min
dennapi beszéd: „ez tulajdonképpen semmi sem volt”. Az ilyen 
beszéd tényleg eltalálja ontikusan azt, ami volt. A mindennapi beszéd 
a kézhezállóról való gondoskodásra és a kézhezálló megbeszélésére 
vonatkozik. Amitől a szorongás szorong, az nem a világonbelüli 
kézhezállóból való. Ám a kézhezállónak ez a semmije -  az egyedüli, 
amit a mindennapi körültekintő beszéd megért -  nem totális semmi. 
A kézhezállóság semmije a legeredendőbb „valamin”, a világon alap
szik. Ez azonban ontológiailag lényegszerűen a jelenvalóiét létéhez 
mint világban-benne-léthez tartozik. Ha ezért a szorongás mitől-je 
a semmi, azaz a világ mint olyan jelenik meg, ez annyit tesz: amitől a 
szorongás szorong, ez maga a világban-benne-lét.

A szorongás [Sichángsten] tárja fel eredeti és közvetlen módon a 
világot mint világot. Nem arról van szó, mintha először elmélkedés 
útján elvonatkoztatnánk a világonbelüli létezőtől, és csupán a világra 
gondolnánk, amelytől aztán létrejönne a szorongás, hanem arról, 
hogy a világot mint világot elsőként a szorongás mint a diszpozíció 
módusza tárja fel. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szorongásban 
megragadjuk a világ világiságát.

A szorongás nem csupán szorongás valamitől, hanem mint disz
pozíció egyúttal szorongás valamiért is. Amiért a szorongás szorong, az 
nem ajelenvalólét meghatározott létmódja és lehetősége. Hiszen maga 
a fenyegetés is meghatározatlan, és ezért nem eshet neki fenyegetően 
ennek vagy annak a faktikusan konkrét lenni-tudásnak. Amiért a 
szorongás szorong, az maga a világban-benne-lét. A szorongásban 
elsüllyed a környező-világbelien kézhezálló, általában a világonbelüli 
létező. A „világ” már semmit sem tud nyújtani, s ugyanígy a mások 
együttes jelenvalóléte sem. A szorongás megfosztja a jelenvalólétet
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attól a lehetőségtől, hogy -  hanyatlóként -  önmagát a „világból” és a 
közfelfogásból értse meg. A jelenvalóié tét visszaveti arra, amiért 
szorong, a maga tulajdonképpeni világban-benne-lenni-tudására. A 
szorongás magára hagyja ajelenvalólétet legsajátabb világban-benne- 
létével, amely mint megértő, lényegszerűen lehetőségekre vetül ki 
(lehetőségeket vázol fel magának). A szorongás [Sichängsten] ami- 
ért-jével tárja fel ennélfogva a szorongás ajelenvalólétet lehető-létként, 
éspedig olyanként, amilyen csak önmagától, elszigeteltségének ma
gányában lehet.

A szorongás a jelenvalólétben a legsajátabb lenni-tudás/ioar viszo
nyuló létet, vagyis az önmagát-választás és -megragadás szabadságára 
való szabad létet nyilvánítja ki. A szorongás ajelenvalólétet létének 
tulajdonképpeniségére mint lehetőségre való szabad létével (propensio 
in...) szembesíti, vagyis azzal, ami már eleve ő maga. Ez azonban 
egyúttal az a lét is, amelynek a jelenvalóiét mint világban-benne-lét 
ki van szolgáltatva.

Amiért a szorongás szorong, azonosnak bizonyul azzal, amitől szo
rong, a világban-benne-léttel. A szorongás mitől-jének és amiért
jének azonossága még magára a szorongásra [Sichängsten] is ki
terjed, mert ez utóbbi mint diszpozíció a világban-benne-lét egyik 
alapmódja. Az, hogy a feltárulás és a feltárult egzisztenciálisan azonos 
egymással, úgy azonban, hogy ebben a világ mint világ, a benne-lét mint 
elszigetelt, tiszta, belevetett lenni-tudás tárul fel, világossá teszi, hogy a szoron
gás fenoménjével kitüntetett diszpozíció vált az interpretáció témájává. A 
szorongás elszigetel, és így ajelenvalólétet mint „solus ipsé”-t tárja 
fel. Ez az egzisztenciális „szolipszizmus” azonban oly kevéssé helyez 
egy izolált szubjektum-dolgot egy világnélküli előfordulás ártalmat
lan ürességébe, hogy ajelenvalólétet egyenesen egy szélsőséges érte
lemben világával mint világgal és ezáltal önmagával mint világban- 
benne-léttel szembesíti.

Hogy a szorongás mint alapdiszpozíció ily módon tár fel, arra a 
legelfogulatlanabb bizonyíték ismét a mindennapi jelenvalólét-értel- 
mezés és beszéd. Mint korábban mondottuk, a diszpozíció kinyilvá
nítja, „hogy van valaki”. Ha az ember szorong, akkor „hátborzongató 
idegenséget” érez. Ebben mindenekelőtt az a sajátos meghatározatlan
ság fejeződik ki, ahol a jelenvalóiét a szorongásban van: a semmi és 
a sehol. A hátborzongató idegenség azonban egyúttal nem-otthon-
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létet is jelent. Amikor először jeleztük fenomenálisan a jelenvalóiét 
alapszerkezetét és tisztáztuk a benne-lét egzisztenciális értelmét a 
„belülség” kategoriális jelentésétől való különbségében, a benne-lé- 
tet mint valahol-lakást, valamiben-otthon-létet határoztuk meg.1 A 
benne-létnek ezt a jellegét azután konkrétabban láthatóvá tettük az 
akárki mindennapi nyilvánossága révén, mely a megnyugtató maga- 
biztosságot, a magától értetődő „otthon-létet” a jelenvalóiét általános 
mindennapiságába hozza.2 Ezzel szemben a szorongás visszarántja a 
jelenvalólétet a „világ”-ban való hanyatló feloldódásából. A minden
napi otthonosság összeomlik. A jelenvalóiét elszigetelődött, de mint 
világban-benne-lét. A benne-lét az otthontalanság egzisztenciális „mó- 
duszába” lép. Ennyit és nem mást jelent, amikor „hátborzongató 
idegenségről” beszélünk.

Immáron fenomenálisan láthatóvá lesz az, amitől a hanyatlás mint 
menekülés menekül. Nem a világonbelüli létezőtói, hanem éppen 

feléje mint olyan létező felé, amelyben a gondoskodás, beleveszvén az 
akárkibe, megnyugtató otthonosságban tartózkodhat. A hanyatló ha
zamenekülés a nyilvánossági)«, az otthontalanságtól való menekülés, 
vagyis attól a hátborzongató idegenségtól, amely a jelenvalólétben 
mint belevetett, önmagának létében kiszolgáltatott világban-benne- 
létben rejlik. Ez a hátborzongató idegenség mindig a jelenvalóiét 
nyomában van, s ha nem is kifejezetten, de fenyegeti mindennapi 
beleveszését az akárkibe. Ez a fenyegetés faktikusan együttjárhat a 
mindennapi gondoskodás teljes biztonságérzetével és igénytelensé
gével. A szorongás a legártatlanabb helyzetekben is felbukkanhat. 
Arra a sötétségre sincs szükség, amelyben általában könnyebben 
előáll a hátborzongató idegenség. A sötétben hangsúlyozottan „sem
mit” sem látunk, jóllehet a világ éppenséggel még „jelen” van, és 
tolakodóbban van „jelen” benne.

Ha a jelenvalóiét hátborzongató idegenségét egzisztenciál-ontoló- 
giailag mint fenyegetést interpretáljuk, amely magát a jelenvalólétet 
önmagából éri, akkor ezzel nem állítjuk azt, hogy a faktikus szoron
gásban a hátborzongató idegenséget már eleve ebben az értelemben

1 Vö. 12. §. 73. skk. o.
2 Vö. 27. §. 153. skk. o.
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értjük. Az a mindennapi mód, ahogyan ajelenvalólét a hátborzongató 
idegenséget megérti, a hanyatló, az otthontalanságot „tompító” el
fordulás. Ennek az elmenekülésnek a mindennapisága azonban fe
nomenálisan megmutatja: a világban-benne-lét lényegszerűjelenva- 
lólét-szerkezetéhez -  amely maga egzisztenciális jellegénél fogva 
sohasem kéznéllevőn, hanem mindig a faktikus jelenvalóiét egyik 
móduszában, tehát az egyik diszpozícióban van -  hozzátartozik a 
szorongás mint alapdiszpozíció. A megnyugodott, otthonos világ- 
ban-benne-lét ajelenvalólét hátborzongató idegenségének az egyik 
módusza, és nem megfordítva. A z otthontalanságot egzisztenciál-ontoló- 
giailag eredendőbbfenoménként kell felfognunk.

Mivel a szorongás latensen már eleve meghatározza a világban- 
benne-létet, ezért tud ez utóbbi mint gondoskodó-diszpozicionális 
„világ”-hoz kötött lét félni. A félelem a „világ”-ra hanyatlott, nem
tulajdonképpeni és önmaga mint olyan elől elrejtett szorongás.

Faktikusan többnyire a hátborzongató idegenség hangulata egzisz- 
tens módon meg nem értett marad. Ezenfelül ritka a „tulajdonkép
peni” szorongás a hanyatlás és a nyilvánosság uralma alatt. A szoron
gás gyakran „fiziológiai” eredetű. Ez a faktum a maga fakticitásában 
ontológiai probléma, s nem csupán ontikus okozatiságának és lezajlá
sának tekintetében. A fiziológiai okok csupán azért válthatnak ki 
szorongást, mivel ajelenvalólét a maga létének alapjaiban szorong.

A tulajdonképpeni szorongás egzisztens faktumánál is ritkábbak a 
kísérletek a fenomén alapvető egzisztenciál-ontológiai konstitúció- 
jának és funkciójának interpretálására. Ennek oka részben ajelenva
lólét egzisztenciális analitikájának általában vett elhanyagolásában, de 
különösen a diszpozíció fenoménjének félreismerésében rejlik.1

1 Nem véletlen, hogy a szorongás és a félelem jelenségei, amelyeket soha nem 
választottak cl egymástól, ontikusan és -  jóllehet nagyon szűkös határok között -  
ontológiailag is bekerültek a keresztény teológia látókörébe. Ez mindig akkor történt, 
mikor az Istenhez viszonyuló emberi lét antropológiai problémája került előtérbe, és 
a kérdésfeltevést a hit, a bűn, a szeretet, a megbánás stb. jelenségei irányították. Vö. 
Augustinus tanítását a timor castus és servilis-ről, amit excgctikai írásaiban és leveleiben 
többször is kifejt. A félelemről általában vö. De diversis quaestionibus octoginta tribus, qu. 
33; de metu, qu. 34; utrum non aliud amandum sit, quam metu carere, qu. 35; quid amandum
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A szorongásfenomént azonban faktikus ritkasága még nem teszi 
alkalmatlanná arra, hogy az egzisztenciális analitika számára alapvető 
módszertani funkciót vállaljon. Ellenkezőleg -  a fenomén ritkasága 
azt mutatja, hogy a jelenvalóiét, amely a maga számára az akárki 
közfelfogása folytán tulajdonképpeniségében többnyire elfedett ma
rad, ebben az alapdiszpozícióban eredendő értelemben feltárulhat.

Bár minden diszpozíció lényegéhez tartozik, hogy feltárja a teljes 
világban-benne-létet annak valamennyi konstitutív mozzanata (vi
lág, benne-lét, Önmaga) szerint, csak a szorongásban rejlik egy 
kitüntetett feltárulás lehetősége, mivel a szorongás elmagányosít. Ez 
az elmagányosodás visszarántja hanyatlásából a jelenvalólétet, és tu- 
lajdonképpeniségétés nem-tulajdonképpeniségét mint létének lehe
tőségeit nyilvánítja ki. A jelenvalólétnek, amely mindig az enyém, 
ezek az alaplehetőségei olyannak mutatkoznak a szorongásban, mint 
amilyenek már önmagukban, anélkül, hogy a világonbelüli létező, 
amelyhez a jelenvalóiét mindenekelőtt és többnyire kapcsolódik, 
eltorzíthatná őket.

Vajon a szorongásnak ezzel az egzisztenciális interpretációjával 
mennyiben tettünk szert fenomenális talajra ahhoz, hogy megvála
szoljuk azt az irányadó kérdést, amely a jelenvalóiét struktúraegé
szének egész-létére vonatkozik?

41. §. Ajelenvalólét léte mint gond

A struktúraegész egész-voltának ontológiai megragadására irányuló 
célkitűzésnek először azt kell kérdeznie: képes-e a szorongás feno- 
ménje és az, ami benne feltárult, ajelenvalólét egészét fenomenálisan

sit. (Migne, P. L. XL, Augustinus VI, 22. skk. o.) Luther a félelem problémáját a poeni
tentia és a contritio interpretációjának hagyományos összefüggésén kívül Genezis- 
kommentárjában is tárgyalta, itt persze kevéssé fogalmilag, de annál épületesebben. 
Vö. Enarrationes in genesin, cap. 3, WW. (Eri. Ausg.) Exegetica opera latina, tom. I., 177. 
skk. o.
•S. Kierkegaard jutott legmesszebbre a szorongásfenomén analízisében, mégpedig szin
tén az eredendő' bűn problémája „pszichológiai” expozíciójának teológiai összefüggé
sén belül. Vö. A  szorongásfogalma. Budapest, 1993, Göncöl Kiadó, Ford. Rácz Péter.
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oly eredendően megadni, hogy az egész-voltra vetett kereső pillan
tást kitölthesse ez az adottság? Mindaz, ami ebben rejlik, formális 
felsorolásban regisztrálható: a szorongás [Sichängsten] mint diszpo
zíció a világban-benne-lét egyik módja; a szorongás mitől-je a bele
vetett világban-benne-lét; a szorongás amiért-je a világban-benne- 
lenni tudás. A szorongás teljes fenoménje ennélfogva ajelenvalólétet 
mint faktikusan egzisztáló világban-benne-létet mutatja meg. E lé
tező fundamentális ontológiai jellemzői az egzisztencialitás, a fakti- 
citás és a hanyatlás-lét. Ezek az egzisztenciális meghatározottságok 
nem tartoznak -  mintegy annak darabjaiként -  egy kompozítumhoz, 
amelyből némelyik időnként hiányozhat is, hanem egy eredendő 
összefüggés munkál bennük, amely nem más, mint a struktúraegész 
keresett egész-volta. A jelenvalóiét léte mint olyan megnevezett 
létmeghatározottságainak egységében válik ontológiailag megragad
hatóvá. Hogyan jellemezzük ezt az egységet?

A jelenvalóiét olyan létező, amelynek létében magára erre a létre 
megy ki a játék. Ez az „erre megy ki a játék” a megértéshez mint a 
legsajátabb lenni-tudáshoz viszonyuló ön-kivetítő létnek a létszer
kezetében világosodott meg. Ez a lenni-tudás az, amelynek a kedvé
ért a jelenvalóiét mindig olyan, amilyen. Létében a jelenvalóiét már 
mindenkor önmaga egyik lehetőségével vetette magát egybe. A leg
sajátabb lenni-tudásra és ezzel a tulajdonképpeniség és a nem-tulaj- 
donképpeniség lehetőségére való szabad lét a szorongásban mutat
kozik meg a maga eredendő, elementáris konkrétságában. A legsajá
tabb lenni-tudáshoz viszonyuló lét azonban ontológiailag annyit 
jelent, hogy a jelenvalóiét létében már mindenkor megelőzi önmagát. 
A jelenvalóiét már eleve „túl van önmagán”, nem egy másik létező
höz való viszonyulásként, amely létező nem a jelenvalóiét, hanem 
mint ahhoz a lenni-tudáshoz viszonyuló lét, amely ő maga. A lényeg
beli „erre megy ki a játék”-nak ezt a lét-struktúráját ragadjuk meg, 
mint a jelenvalóiét önmagát-előző-létét [Sich-vorweg-sein].

Ez a struktúra azonban a jelenvalólét-szerkezet egészére vonatko
zik. Az önmagát-előző-lét nem valamiféle izolált tendenciát jelent 
egy világnélküli „szubjektumban”, hanem a világban-benne-létet 
jellemzi. Ehhez azonban mindig hozzátartozik, hogy önmagának 
kiszolgáltatott lévén, már eleve egy világba van belevetve. A jelenva
lóiét magárahagyottsága eredendően és konkrétan megmutatkozik a
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szorongásban. Az önmagát-előzó'-lét teljesebben megragadva aztje- 
lenti; eleve-egy-világban-benne-való-önmagát-előző-lét. Amint ezt a lé- 
nyegszerűen egységes struktúrát fenomenálisan látjuk, világossá vá
lik az is, amire korábban a világiság analízise során mutattunk rá. Ott 
kitűnt: a jelentésesség utalásegésze, mely a világiságot konstituálja, 
egy kedvéértvalóságba van „lehorgonyozva”. Az utalásegész, az „azért- 
hogy” sokféle kapcsolatának összefonódottsága azzal, ami a jelenva
lóiét számára a tét, nem jelenti az objektumok kéznéllevő „világának” 
egy szubjektummal való összeforrottságát. Ellenkezőleg, ez az ere
dendően egész jelenvalólét-szerkezet fenomenális kifejezése, amely 
jelenvalóiét egész-voltát az imént expliciten mint eleve-egy-valami- 
ben-benne-való-önmagát-előző-létet emeltük ki. Másként kifejez
ve: az egzisztálás mindig faktikus. Az egzisztencialitást lényegszerű- 
en a fakticitás határozza meg.

És másfelől: a jelenvalóiét faktikus egzisztálása nem csupán általá
ban véve és indifferensen egy belevetett világban-benne-lenni-tudás, 
hanem eleve feloldódott abban a világban, amelyről a jelenvalóiét 
gondoskodik. Ebben a hanyatló, valamihez kötött létben, kifejezet
ten vagy sem, megértve vagy sem, a hátborzongató idegenségtől való 
menekülés nyilatkozik meg, amely latens szorongásban többnyire 
rejtve marad, mivel az akárki nyilvánossága minden otthontalanságot 
[Unvertrautheit] elnyom. Az eleve-egy-világban-benne-való-ön- 
magát-előző-létben lényegszerűen benne foglaltatik az ahhoz a kéz- 
hezálló/wz kötött hanyatló lét, amelyről a jelenvalóiét a világon belül 
gondoskodik.

A jelenvalóiét ontológiai struktúraegészének formálisan egzisz
tenciális egész-voltát tehát a következő struktúrában kell megragad
nunk: a jelenvalóiét léte azt jelenti: már-egy (világ-) ban-benne-va- 
ló-önmagát-előző-lét mint a (világonbelül utunkba kerülő létező-) 
höz kötött lét. Ez a lét kitölti a gond terminus jelentését, amelyet 
tisztán ontológiailag-egzisztenciálisan használunk. Ebből a jelentés
ből ki van zárva minden ontikusan értett léttendencia, mint amilyen 
a gondterheltség, illetve a gondtalanság.

Mivel a világban-benne-lét lényegszerűen gond, ezért tudtuk a 
korábbi elemzések során a kézhezállóhoz kötött létet mint gondosko
dást, a világon belül utunkba kerülő másokkal való együttes jelenva- 
lólétet mint gondozást megragadni. A valamihez kötött lét gondosko
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dás, mivel azt mint a benne-lét módját alap-struktúrája, a gond 
határozza meg. A gond nemcsak olyasvalamit jellemez, mint a fak- 
ticitásról és a hanyatlásról leválasztott egzisztencialitás, hanem átfogja 
ezeknek a létmeghatározottságoknak az egységét. A gond tehát elsőd
legesen és kizárólagosan nem az én izolált viszonyulását jelenti 
önmagához. A gondoskodás és a gondozás analógiájára gyártott „ön
magunk mint gond” kifejezés tautológia lenne. A gond nem jelenthet 
Önmagunkhoz való különleges viszonyulást, mivel azt ontológiailag 
már az önmagát-előző-létjellemzi; e meghatározásban azonban együtt 
van tételezve a gond két másik strukturális mozzanata, a már-benne-lét 
és a valamihez kötött lét.

Az önmagát-előző-létben mint a legsajátabb lenni-tudáshoz viszo
nyuló létben benne rejlik a tulajdonképpeni egzisztens lehetőségekre 
való szabad lét lehetőségének egzisztenciális-ontológiai feltétele. A 
lenni-tudás az, aminek a kedvéért a jelenvalóiét mindig olyan, mint 
amilyen faktikusan. Ha mármost e lenni-tudáshoz viszonyuló lét a 
szabadságon keresztül határozódik meg, a jelenvalóiét akaratlanul 
képes viszonyulni lehetőségeihez, képes arra, hogy nem-tulajdonkép- 
peni legyen, és faktikusan, mindenekelőtt és többnyire ezen a módon 
van. A tulajdonképpeni kedvéért-valóság továbbra sincs megragadva, 
saját lenni-tudásának kivetülése az akárki kénye-kedvétől függ. Az 
önmagát-előző-létben az „önmaga” [„Sich”], tehát mindig az akár
ki-önmaga értelmében jelenti az Önmagát [Selbst], A jelenvalóiét a 
nem-tulajdonképpeniségben is lényegszerűen önmagát előző épp
úgy, mint ahogyan a jelenvalóiét hanyatló menekülése önmaga elől 
is azt a létszerkezetet mutatja, hogy e létező számára önnön léte a tét.

A gond mint eredendő struktúraegész egzisztenciál-apriorikusan 
a jelenvalóiét valamennyi faktikus „viszonyulását” és „helyzetét” 
„előző”, azaz már eleve megtalálható minden faktikus „viszonyulá
sáéi!«” és „helyzetééen”. A fenomén tehát semmiképpen sem a „prak
tikus” viszonyulás elsőbbségét fejezi ki a teoretikussal szemben. Egy 
kéznéllevő pusztán szemlélő meghatározása nem kevésbé gond-ka
rakterű, mint egy „politikai akció” vagy egy pihentető szórakozás. 
„Teória” és „praxis” egy olyan létező létlehetőségei, amelynek létét 
gondként kell meghatároznunk.

Ennélfogva kudarcot vall az a kísérlet is, hogy a gondot lényegsze
rűen megbonthatatlan egész-voltában olyan különös aktusokra vagy
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ösztönökre vezessék vissza, mint az akarás és a vágyakozás, az ösztön 
és a hajlam, illetve hogy a gondot ezekből építsék fel.

Az akarás és a vágyakozás ontológiailag szükségszerűen a jelenva- 
lólétben mint gondban gyökerezik, nem pedig egyszerűen ontológi
ailag közömbös, létértelmét tekintve teljesen meghatározatlan „fo- 
lyam”-ban felbukkanó élmény. Ez nem kevésbé érvényes az ösztönre 
és a hajlamra. Ezek, amennyiben egyáltalán tisztán felmutathatok a 
jelenvalólétben, szintén a gondon alapulnak. Ez nem zárja ki, hogy 
az ösztön és a hajlam ontológiailag olyan létezőt is konstituáljon, 
amely csupán „él”. Az „élet” ontológiai alapszerkezete azonban sajá
tos probléma, amely csak a jelenvalóiét ontológiájából való reduktív 
priváció útján göngyölíthető fel.

A gond ontológiailag „korábbi”, mint az említett fenomének, 
amelyek természetesen bizonyos határokon belül mindig megfele
lően „leírhatók” anélkül, hogy a teljes ontológiai horizontnak látha
tónak vagy akár csak ismertnek kellene lennie. A jelen fundamentál- 
ontológiai kutatás szempontjából, melynek sem egy tematikusán 
teljes jelenvalólét-ontológia, sem pedig egy konkrét antropológia 
kidolgozása nem célja, elegendő ha csak utalunk arra, miként alapul
nak ezek a fenomének egzisztenciálisan a gondon.

Maga az a lenni-tudás is, amelynek kedvéért a jelenvalóiét van, a 
világban-benne-lét létmódjával bír. Ennélfogva ontológiailag benne 
rejlik a világonbelüli létezőre való vonatkozás. A gond mindig, ha 
csak privatívan is, gondoskodás és gondozás. Az akarásban egy meg
értett, azaz lehetőségére kivetett létezőt ragadunk meg, mint olyat, 
amiről gondoskodni kell, illetve amit a gondozás által létéhez kell 
juttatni. Ezért tartozik az akaráshoz mindigvalami akart, amely magát 
egy kedvéért-valóságból már meghatározta. Az akarás ontológiai 
lehetősége számára konstitutív: a kedvéért-valóság előzetes feltárult- 
sága általában (önmagát-előző lét), annak a feltárultsága, amire a 
gondoskodás irányulhat (a világ, mint a már-lét amiben-je) és a 
jelenvalóiét megértő önkivetítése az „akart” létező lehetőségéhez 
viszonyuló lenni-tudásra. Az akarás fenoménjén áttetszik a gond 
egésze, melyen az akarás alapul.

A jelenvalóiét megértő önkivetítése, mivel faktikus, eleve egy 
felfedett világhoz van kötve. Ez utóbbiból meríti -  és mindenekelőtt 
az akárki értelmezettségéhez mérten -  lehetőségeit. Ez az értelmezés
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eleve az ismerős, az elérhető, az elviselhető, az illő és a megfelelő 
körére korlátozza a szabadon választható lehetőségeket. A jelenvaló- 
lét-lehetőségeknek ez az egy szintre hozása azzal, ami mindenna
posán elsősorban rendelkezésre áll, egyúttal a lehetségesnek mint 
olyannak az elhomályosítása is. A gondoskodás átlagos mindennapi- 
sága vakká válik a lehetőségek iránt, és belenyugszik a pusztán „va
lóságosba”. Ez a belenyugvás nem zárja ki a gondoskodás széles körű 
buzgólkodását, hanem ellenkezőleg, kiváltja azt. Ekkor az akart nem 
új pozitív lehetőségekre irányul, hanem a rendelkezésre állót „takti
kusan” úgy változtatja meg, hogy az a látszat keletkezik: történik 
valami.

A belenyugvó „akarás” az akárki irányítása alatt mégsem a lenni- 
tudáshoz viszonyuló lét kioltása, hanem csupán annak egy modifi
kációja. A lehetőségekhez viszonyuló lét akkor többnyire mint puszta 
vágyakozás mutatkozik meg. A vágyban a jelenvalóiét azokra a lehe
tőségekre vetíti ki létét, amelyek a gondoskodásban nemcsak hogy 
nincsenek megragadva, hanem beteljesülésükkel még nem is szá
molnak és nem is várják. Éppen ellenkezőleg: az önmagát-előző-lét 
uralma a tiszta vágyakozás móduszában a faktikus lehetőségek iránti 
értetlenséget hozza magával. Az a világban-benne-lét, amelynek vi
lága elsődlegesen mint vágyvilág van felvázolva, ellenállás nélkül 
beleveszett a rendelkezésre állóba, de úgy, hogy ez utóbbi viszont 
mint az egyedüli kézhezálló sohasem kielégítő a vágyottnak a fényé
ben. A vágyakozás a megértő önkivetítés egzisztenciális modifikáci
ója, az, ami -  minthogy a belevetettségbe hanyatlott -  pusztán csak 
csügg a lehetőségeken, ábrándozik [nachbängt] róluk. Az ilyen ábrán
dozás elzárja a lehetőségeket: ami a vágyakozó-ábrándozásban „jelen” 
van, az válik a „valóságos világgá”. A vágyakozás ontológiailag előfel
tételezi a gondot.

Az ábrándozásban a már-valamihez-kötött-létnekvan elsőbbsége. 
A már-valamiben-benne-való-önmagát-előző-lét ennek megfelelő
en módosult. A hanyatló ábrándozás megmutatja a jelenvalólétnek 
azt a hajlamát [Hang]*, hogy az a világ „éltesse”, amelyben eleve van. 
A hajlam a valamire-törekvő-lét [Aussein auf...] jellegét mutatja. Az 
önmagát-előző-lét beleveszett a „már-eleve-csak-valamihez-kötött- 
ségbe”. A hajlam „késztetése” [„Hin-zu”] nem más, mint annak 
vonzáskörébe kerülni, amiről a hajlam ábrándozik. Amikor a jelen
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valóiét mintegy átadja magát valamilyen hajlamnak, akkor nem egy
szerűen valamilyen hajlam van kéznél, hanem a gond egész struktú
rája módosult. A jelenvalóiét elvakultságában az összes lehetó'séget a 
hajlam szolgálatába állítja.

Ellenben az ösztön, amely „élni” késztet minket, olyan „késztetés”, 
amely indítékát önmagából nyeri. „Mindenáron” való késztetés ez. 
Az ösztön a többi lehetőséget igyekszik elfojtani. Az önmagát-előző- 
lét itt is nem-tulajdonképpeni, még akkor is, ha az ösztöntől való 
megszállottság magából az ösztönre ösztönzőből ered. Az ösztön 
megrohanhatja a mindenkori diszpozíciót és megértést. Ajelenvaló- 
lét azonban ekkor sem olyan „puszta ösztön” (és sohasem az), amely
hez időnként az uralkodás és a vezetés egyéb magatartásformái csat
lakoznak, hanem a teljes világban-benne-lét modifikációjaként már 
eleve gond.

A tiszta ösztönben a gond még nem vált szabaddá, noha a gond az, 
amely ontológiailag lehetővé teszi a jelenvalóiét számára, hogy ön
magából legyen törekvő. A hajlamban ellenben a gond már eleve meg 
van kötve. A hajlam és az ösztön olyan lehetőségek, amelyek a 
jelenvalóiét belevetettségében gyökereznek. Az ösztön, mely „élni” 
késztet, nem semmisíthető meg, annak a hajlama, hogy a világ 
„éltessen” minket, nem irtható ki. Mivel azonban mindkettő onto
lógiailag a gondon alapul, és csak ezért, ontikusan és egzisztensen a 
gondnak mint valami tulajdonképpeninek módosítania kell őket.

A „gond” kifejezés egzisztenciális-ontológiai alapfenoméntjelent, 
melynek struktúrája azonban nem egyszerű. A gond-struktúra ontoló
giailag elementáris egész-volta éppoly biztosan nem vezethető vissza 
egy ontikus „őselemre”, mint ahogyan a lét sem „magyarázható” a 
létezőből. Végül meg fog mutatkozni, hogy az általában vett lét 
eszméje éppoly kevéssé „egyszerű”, mint a jelenvalóiét léte. A gond
nak mint önmagát-előző-létnek, a már valamiben-benne-létnek 
mint valamihez-kötött-létnek a meghatározása világossá teszi, hogy 
strukturálisan még ez a fenomén is tagolt. Nem annak a fenomenális 
jelzése-e ez, hogy az ontológiai kérdést még messzebbre, egy még 
eredendőbb fenomén kimutatásáig kell továbbvinnünk, amely ontoló
giailag hordozza a gond struktúra-sokféleségének egységét és egész
voltát? Mielőtt azonban a kutatás utánajár ennek a kérdésnek, szük
sége van az eddig interpretáltak visszapillantó és körvonalazottabb
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elsajátítására, tekintettel az általában vett lét értelmére vonatkozó 
fundamentál-ontológiai kérdésre. Előbb azonban meg kell mutatni, 
hogy ami ebben az interpretációban ontológiailag „új”, az ontikusan 
igen régi. A jelenvalóiét létének mint gondnak az explikációja nem 
kényszeríti azt önkényesen valamely kiagyalt eszmébe, hanem eg
zisztenciálisan fogalomra hozza azt, ami ontikus-egzisztensen már 
feltárult.

42. §. A  jelenvalóiét mint gond egzisztenciális interpretációjának igazolása 
a jelen valóiét preontológiai önértelmezéséből

Az eló'zó' interpretációk során, melyek végül is odavezettek, hogy a 
gondot mutattuk fel a jelenvalóiét léteként, minden törekvésünk arra 
irányult, hogy ama létező számára, amely mindenkor mi magunk 
vagyunk és amelyet „embernek” nevezünk, megfelelő ontológiai ala
pokat biztosítsunk. Ehhez arra volt szükség, hogy az analízist kezdet
től fogva eltérítsük attól az iránytól, amelyet az a hagyományos, de 
ontológiailag tisztázatlan és alapvetően kérdéses kiindulópont jelölt 
ki, amely az ember tradicionális definíciójában van adva. Ehhez 
mérten az egzisztenciális-ontológiai interpretáció megütközést kelt
het, kiváltképpen akkor, ha a „gondot” pusztán ontikusan értjük, 
mint „gondterheltséget” és „aggodalmaskodást”. Ennélfogva most 
egy preontológiai tanúbizonyságra kell hivatkoznunk, bár ennek 
bizonyító ereje „csupán történeti”.

Gondoljuk meg mégis: ebben a tanúbizonyságban a jelenvalóiét 
nyilatkozik önmagáról, „eredendően”, anélkül, hogy bármilyen teo
retikus interpretáció meghatározná, és anélkül, hogy ilyesmire töre
kedne. Vegyük figyelembe továbbá: a jelenvalóiét létét a történetiség 
jellemzi, amit viszont előbb ontológiailag kell kimutatnunk. Ha 
viszont a jelenvalóiét létének alapját tekintve „történeti”, akkor az 
olyan kijelentés, amely történelméből ered és abba torkollik vissza, 
és ráadásul megelőz minden tudományt -  nos, az ilyen kijelentés 
különleges, persze sohasem tisztán ontológiai súlyt kap. Ajelenvaló- 
létben magában rejlő létmegértés preontológiailag kimondja magát. 
A következőkben idézett tanúbizonyságnak világossá kell tennie, 
hogy az egzisztenciális interpretáció nem valamiféle kiagyalás, ha
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nem mint ontológiai „konstrukciónak” megvan a maga talaja, ahol 
kirajzolódnak elemi körvonalai.

A jelenvalóiét mint „Gond” következő önértelmezését egy régi 
fabula foglalja össze:1

Cura cum fluvium transiret, videt cretosum lutum 
sustulitque cogitabunda atque coepit fingere, 
dum deliberat quid iam fecisset, Jovis intervenit, 
rogat eum Cura ut det illi spiritum, et facile impetrat, 
cui cum vellet Cura nomen ex sese ipsa imponere,
Jovis prohibuit suumque nomen ei dandum esse dictitat, 
dum Cura et Jovis disceptant, Tellus surrexit simul 
suumque nomen esse volt cui corpus praebuerit suum, 
sumpserunt Saturnum iudicem, is sic aecus iudicat:
»tu Jovis quia spiritum dedisti, in morte spiritum, 
tuque Tellus, quia dedisti corpus, corpus recipito,
Cura enim quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit, 
sed quae nunc de nomine eius vobis controversia est, 
homo vocetur, quia videtur esse factus ex humo.«

„A »Gond«, amint egy ízben egy folyón kelt át, agyagos földet 
pillantott meg: elgondolkodván vett belőle egy darabot, és formázni 
kezdte. Miközben műve felett tanakodott magában, hozzálépett Ju
piter. A »Gond« megkérte őt, hogy leheljen lelket a megformált 
agyagdarabba. Jupiter ezt készséggel teljesítette. Ámde amikor te
remtményének a »Gond« saját nevét akarta volna adni, Jupiter meg
tiltotta ezt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevén nevezzék el. 
Miközben a »Gond« és Jupiter az elnevezésről vitatkozott, felbuk

1 A szerző a jelcnvalólét m int gond cgzisztcnciál-ontológiai interpretációjának itt 
következő preontológiai dokumentumára K. Burdach: Faust und die Sorge (Faust és a 
gond) című tanulmánya réven bukkant rá. Deutsche Vierteljaliresschrift für Literatur
wissenschaft und Geistesgeschichte. I. (1923), 1. skk. o. Burdach rámutat, hogy Goethe 
I lcrdcrtől vette át a Cura-fabulát, amely Hyginus 220. fabulájaként maradt ránk, cs 
feldolgozta azt Faustja második része számára. Vö. különösképpen: 40. skk. o. A fenti 
szöveget F. Biicheler nyomán idézzük: Rheinisches Museum. 41. köt. (1886), 5. o. (A 
német fordítás Burdach munkája. Id. mű, 41. o.)
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kant a Föld (Tellus) is, és azt kívánta, hogy a teremtmény az ő nevén 
neveztessék, mivelhogy ő meg testének egy darabját kölcsönözte 
neki. A vitázó felek Saturnust kérték fel döntőbírául. Es Saturnus a 
következő' igazságosnak tűnő döntést hozta: »Te, Jupiter, mivel te 
adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt, te pedig, Föld, aki a 
testét adományoztad, visszakapod a testet. Mivel azonban elsőként a 
»Gond« formázta meg ezt a lényt, ezért ameddig csak él, a »Gondé« 
leszen. Mivel pedig vita folyik az elnevezésről, »homó«-nak kell 
hívni, mert a humusból (föld) vétetett.«”

Ez a preontológiai tanúbizonyság azáltal tesz szert különleges jelen
tőségre, hogy nem csupán a „Gondot” látja általában mint olyasvala
mit, amihez az emberi jelenvalóiét „élethossziglan” hozzátartozik, 
hanem azt is, hogy a „Gondnak” ez az elsőbbsége azzal az ismert 
felfogással függ össze, amely szerint az ember test (föld) és lélek 
kompozítuma. Cura prima finxit: e létező léte a gondból „ered”. Cura 
teneat, quamdiu vixerit: a létező nem fog elszakadni ettől az eredet
től, hanem abban van lehorgonyozva, ez az eredet hatja át és tartja 
uralma alatt, amíg csak ez a létező „a világban van”. A „világban-ben- 
ne-lét” a „Gond” létjellegét viseli magán. E létező nevét (homo) nem 
a létére való tekintettel kapja, hanem arra való vonatkozásában, 
amiből áll (humus). Azt, hogy miben kell látnunk e teremtmény 
„eredendő” létét, Saturnus, az „idő” dönti el.1 Az embernek ez a 
preontológiai létmeghatározása, amely a fabulában kifejeződik, már 
eleve arra a létmódra irányítja tekintetünket, amely áthatja időbeli 
alakulását a világban.

A „cura” ontikus fogalmának jelentéstörténete azonban a jelenva
lóiét további alapstruktúráit is felvillantja. Burdach2 felhívja a figyel-

1 Vö. Herder költeményével: Das Kind der Sorge (Λ gond gyermeke. Suphan XXIX, 75).
2 Id. hely 49. o. A μέριμνα [gond] már a sztoában is bevett terminus volt, cs az 
Újtcstamentumban, a Vulgatában mint sollicitudo tér vissza. A jclcnvalólét jelen 
egzisztenciális analitikája a „Gondra” irányult. A vizsgálódásnak ezt az irányát a szerző 
azzal összefüggésben választotta, hogy kísérletet tett az augustinusi, azaz a görög-ke
resztény antropológia interpretációjára, tekintettel azokra az alapvető fundamentu
mokra, amelyeket Arisztotelész fektetett le ontológiájában.
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met a „cura” terminus kettős értelmére, amely szerint ez nem csupán 
„szorongó fáradozást”, hanem „gondosságot”, „odaadást” is jelent. 
Ezért írja Seneca utolsó levelében (124. levél): „Négyfajta lény van: 
fa, állat, ember, isten, e két értelmesnek megegyezik a természete, 
csak abban különbözik, hogy az egyik halhatatlan, a másik halandó. 
Közülük az egyikben, nevezetesen az istenben, a jót természete ju t
tatja tökéletességre, a másikban, az emberben, a gondosság (cura): 
unius bonum natura perficit, dei scilicet, alterius cura, hominis.”

Az ember perfectió-ja, azzá levése, amivé a legsajátabb lehetősége
ire való szabad létben (a kivetülésben) lehet, a „Gond” „teljesítmé
nye”. A „Gond” azonban éppoly eredendően meghatározza e létező
nek azt az alapmódozatát is, amely szerint az a világnak, amelyről 
gondoskodik, ki van szolgáltatva (belevetettség). A „cura” „kettős 
értelme” egyetlen alapszerkezetet jelent e létező belevetett kivetülésé- 
nek lényegszerűen kettős struktúrájában.

Az egzisztenciál-ontológiai interpretáció, szemben az ontikus ér
telmezéssel, nem csak valamiféle teoretikus-ontikus általánosítás. Ez 
pusztán annyit jelentene: ontikusan az ember valamennyi viszonyu
lása „gonddal teljes” és valami iránti „odaadás” által vezérelt. Az 
„általánosítás” a priori-ontológiai. Nem állandóan fellépő ontikus tu
lajdonságokat jelent, hanem egy már mindenkor alapul szolgáló 
létszerkezetet. Csak ez teszi ontológiailag lehetségessé, hogy onti
kusan e létezőt curának nevezhetjük. Az „élet-gond” és az „odaadás” 
lehetőségének egzisztenciális feltételét eredendő, azaz ontológiai 
értelemben mint gondot kell megragadnunk.

Másfelől a gond fenoménjének és valamennyi fundamentális eg
zisztenciáiénak a transzcendentális „általánossága” éppen eléggé tá
gas ahhoz, hogy biztosítsa azt a talajt, amelyen minden ontikus-világ- 
nézeti jelenvalólét-értelmezés mozog, akár mint „élet-gondot”, szo
rultságot, akár pedig mint ennek ellentétét érti a jelenvalólétet.

Az egzisztenciális struktúrák ontikusan szembetűnő „üressége” és 
„általánossága” saját ontológiai meghatározottsággal és gazdagsággal 
bír. Maga ajelenvalólét-szerkezet egésze egységében nem egyszerű, 
hanem strukturális tagoltságot mutat, amely a gond egzisztenciális 
fogalmában ju t kifejezésre.

A jelenvalóiét ontológiai interpretációja e létező mint „Gond” 
preontológiai önértelmezését a gond egzisztenciális fogalmára hozta. A
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jelenvalóiét analitikájának azonban nem az antropológia ontológiai 
megalapozása a célja, hanem megvan a maga fundamentál-ontológiai 
célkitűzése. Ez, bár kimondatlanul, meghatározta az eddigi fejtege
tések menetét, a feltörnének kiválasztását és az elemzés menetének 
határait. Most azonban a lét értelmének irányadó kérdésére és ennek 
kidolgozására való tekintettel a kutatásnak kifejezetten az eddig elért 
eredményeket kell biztosítania. Az ilyesmi azonban nem érhető el a 
tárgyaltak külsőleges összefoglalásával. Éppen ellenkezőleg, azt, amit 
kezdetben az egzisztenciális analitika csak elnagyoltan tudott jelezni, 
az elért eredmények segítségével mélyebbre hatoló problémamegér
téssé kell finomítanunk.

43. §.Jelenvalólét, világiság és realitás

A lét értelmére irányuló kérdés egyáltalán csak akkor lehetséges, ha 
van olyasvalami, mint a létmegértés. Annak a létezőnek a létmódjá
hoz, amelyet jelenvalólétnek nevezünk, hozzátartozik a létmegértés. 
Minél megfelelőbben és eredendőbben sikerült e létező explikációja, 
annál biztosabban érünk célba a fundamentál-ontológiai problema
tika további kidolgozása során.

A jelenvalóiét előkészítő egzisztenciális analitikájának feladatai 
során sarjadt ki a megértés, az értelem és az értelmezés interpretáci
ója. A jelenvalóiét feltárultságának analízise továbbá azt is megmu
tatta, hogy ez utóbbival együtt ajelenvalólét -  alapvető világban-ben- 
ne-lét-szerkezetének megfelelően -  egyformán eredendően leple
zetlenüljelenik meg, akár a világ, akár a benne-lét, akár az önmaga 
felől tekintve. A világ faktikus feltárultságában továbbá a világon- 
belüli létező is felfedetté válik. Ez annyit jelent, hogy e létező létét 
bizonyos módon eleve megértjük, még ha ontológiailag nem fogjuk 
is fel megfelelően. Bár a preontológiai létmegértés felölel minden 
létezőt, amely a jelenvalólétben lényegszerűen feltárult, maga a lét
megértés még nem a különféle létmóduszoknak megfelelően artiku
lálódott.

A megértés interpretációja egyúttal megmutatta, hogy ez -  a ha
nyatlás létmódjának megfelelően -  mindenekelőtt és többnyire már 
a „világ” megértése felé tolódott el. Még ott is, ahol nem csupán
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ontikus tapasztalatról, hanem ontológiai megértésről van szó, a lét
értelmezés mindenekelőtt a világonbelüli létező léte felé tájékozó
dik. Eközben a mindenekelőtt kézhezálló létét átugorja, és a létezőt 
először mint kéznéllevő dologösszességet (rés) fogja fel. A lét ekkor 
a realitás értelmét kapja.1 A lét alapmeghatározottsága a szubsztan- 
cialitás lesz. A létmegértés eme eltolódásának megfelelően a jelenva
lóiét ontológiai megértése is e létfogalom horizontja felé mozdul. A 

jelenvalólét, akár a többi létező is, reálisan kéznéllevő. így kapja tehát az 
általában vett lét a realitás értelmét. Ennélfogva a realitás fogalma az 
ontológiai problematikában sajátos elsőbbséget élvez. Ez eltorlaszolja 
a jelenvalóiét valódi egzisztenciális analitikája felé vezető utat, sőt 
már a világonbelül mindenekelőtt kézhezálló létének megpillantását 
is meghiúsítja. Végül tévútra viszi az általában vett létproblematikát. 
A többi létmódusz a realitáshoz viszonyítva negatívan és privatívan 
határozódik meg.

Emiatt nemcsak a jelenvalóiét analitikáját, hanem az általában vett 
lét értelmére irányuló kérdés kidolgozását is meg kell szabadítani a 
realitás értelmében vett lét felé való egyoldalú tájékozódástól. Be kell 
bizonyítani: a realitás nemcsak egy létmód a többi között, hanem 
ontológiailag bizonyos megalapozási összefüggésben áll ajelenvaló- 
léttel, a világgal és a kézhezállósággal. E bizonyítás megkívánja a 
realitásproblémának, valamint feltételeinek és határainak alapvető tár
gyalását.

A „realitásprobléma” megj elölésben különböző kérdések kevered
nek: 1. van-e egyáltalán az állítólagos „tudat-transzcendens” létező?; 
2. a „külvilágnak” ez a realitása kielégítően bizonyítható-e?; 3. a létező, 
ha reális, milyen mértékben ismerhető meg magánvaló létében?; 4. 
egyáltalán mit jelent ennek a létezőnek, a realitásnak az értelme? A 
realitásprobléma itt következő kifejtése a fundamentál-ontológiai 
kérdést tekintetbe véve három problémát tárgyal: a) a realitás mint a 
„külvilág” létének és bizonyíthatóságának problémája; b) a realitás 
mint ontológiai probléma; c) realitás és gond.

1 Vö. a fentebbiekkel 112. skk. o. és 124. o.
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a) A realitás mint a „külvilág” létének 
és bizonyíthatóságának problémája

A realitásra vonatkozó felsorolt kérdések sorrendjében az első hely 
az ontológiai kérdést illeti meg: mit jelent a realitás általában? Amíg 
azonban híján voltunk egy tiszta ontológiai problematikának és me
todikának, e kérdésnek, ha már egyáltalán kifejezetten felvetődött, 
össze kellett fonódnia a „külvilágprobléma” tárgyalásával: mert a 
realitás analízise csak a reális megfelelő megközelítésének talaján 
lehetséges. A reális megragadásmódjának azonban mindig is a szem
léleti megismerés számított. A szemléleti megismerés csak a lélek, a 
tudat magatartásaként „van”. Amennyiben a realitáshoz hozzátarto
zik a magánvalóság és a függetlenségjellege, akkor a realitás értelmére 
vonatkozó kérdéssel összekapcsolódik az a kérdés is, hogy a reális 
lehet-e független a „tudattól”, illetve az a kérdés, hogy vajon a tudat 
transzcendálhat-e a reális „szférájába”. A realitás kielégítő ontológiai 
analízisének lehetősége attól függ, milyen mértékben sikerül a létére 
való tekintettel megmagyarázni magát azt, amitói a realitásnak függet
lennek kell lennie, amit transzcendálni kell. Csak így válik ontológi- 
ailag megragadhatóvá a transzcendálás létmódja. Végül pedig bizto
sítanunk kell a reális elsődleges megközelítésmódját abban az érte
lemben, hogy el kell döntenünk a kérdést: egyáltalán betöltheti-e ezt 
a funkciót a megismerés.

Ezeket a vizsgálódásokat, melyek megelőzik a realitásra vonatkozó 
lehetséges ontológiai kérdést, az itt kifejtett egzisztenciális analitiká
ban elvégeztük. A megismerés eszerint a reális megközelítésének egy 
megalapozott módusza. A reális lényegszerűen csak mint világonbelüli 
létező közelíthető meg. E létező minden megközelítése ontológiailag 
a jelenvalóiét alapszerkezetén, a világban-benne-léten alapul. Ez 
utóbbi eredendőbb létszerkezete a gond (már-egy-világban-benne- 
való -  önmagát-előző-lét -  mint világonbelüli létezőhöz kötött lét).

Az a kérdés, hogy egyáltalán van-e világ és hogy létezése bebizo- 
nyítható-e, mint olyan kérdés, amelyet a jelenvalóiét mint világban- 
benne-lét tesz fel -  és ki más tenné fel? értelmetlen. Ezenfelül 
kétértelműséggel is terhelt. Mert összekeveri, illetve egyáltalán nem 
különbözteti meg a benne-lét miben-jét és a „világot” mint világon
belüli létezőt, azt, amihez a gondoskodó feloldódás kötődik. A világ
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azonban lényegszerűen feltárult a jelenvalóiét létével; a világ feltárult- 
ságával pedig a „világ” is már mindenkor fel van fedve. A világon- 
belüli létező' persze éppen a reális, a csak-kéznéllevő értelmében még 
elfedett maradhat. De a reális szintén csak egy már feltárt világ alapján 
fedhető fel. És csak ezen az alapon maradhat még rejtve a reális. 
Fölteszik a „külvilág” „realitásának” kérdését a világfenomén mint 
olyan előzetes tisztázása nélkül. A „külth/ag-probléma” faktikusan 
mindig a világonbelüli létező (a dolgok és objektumok) felé tájéko
zódik. így sodródnak az ilyen fejtegetések egy ontológiailag majd
nem kibogozhatatlan problematikába.

A kérdések összekuszálása, összekeverése annak, amit be akarnak 
bizonyítani azzal, amit bizonyítanak és azzal, aminek a segítségével 
a bizonyítás történik, jól látható Kantnál „Az idealizmus cáfolatá
ban”.1 Kant „a filozófia és az általános emberi ész botrányának”2 
nevezi azt, hogy még mindig hiányzik „a rajtunk kívül lévő tárgyak 
létezésének [Dasein]” kényszerítő erejű és minden szkepszist legyő
ző bizonyítéka. Maga is előterjeszt egy bizonyítékot, mégpedig a 
következő „tantétel” megalapozásaként: „Tulajdon létezésem [Da
sein] puszta -  ámbár empirikusan meghatározott -  tudata bizonyítja 
a térben rajtam kívül lévő dolgok létezését.”3

Mindenekelőtt kifejezetten le kell szögeznünk, hogy Kant a „léte
zés” [„Dasein”] terminust annak a létmódnak a megjelölésére hasz
nálja, amelyet mi a jelen kutatás során „kéznéllevő”-ségnek nevez
tünk. „Létezésem tudata” Kant számára ezt jelenti: kéznéllétem tu
data, a descartes-i értelemben. A „létezés” terminus egyaránt jelenti a 
tudat és a dolgok kéznéllétét.

A „rajtam kívüli dolgok létezésének” bizonyítéka arra támaszko
dik, hogy az idő lényegéhez egyformán eredendően tartozik hozzá a 
változás és az állandóság. Kéznéllétem, azaz a képzetek sokféleség
ének a belső érzékben adott kéznélléte nem más, mint kéznéllevő

1 Kant: A tiszta ész kritikája. Id. kiad., 236.skk. o. -  Továbbá a módosító kiegészítések a
2. kiadás előszavában. 47. o., jegyzet; ugyanígy: A tiszta ész paralogizmusairól, uo. 32Ü.
skk. o., különösen 331. o.
2 Uo. Előszó, jegyz.
3 Uo. 237. o.

238



43. §

változás. Az időmeghatározottság azonban valami állandó kéznél- 
levőt előfeltételez. Ez utóbbi azonban nem lehet „bennünk”, mert 
„épp az én létezésem időben csakis eme állandó által határozható 
meg”.1 Ezért a „bennem” lezajló, empirikusan tételezett kéznéllevő 
változással együtt kell tételeznünk egy „rajtam kívüli” kéznéllevő 
állandót. Ez az állandó a feltétele annak, hogy a „bennem” lezajló 
változás kéznélléte lehetséges legyen. A képzetek időben-benne-lé- 
tének tapasztalata egyformán eredendően feltételezi a változót „ben
nem” és az állandót „kívülem”.

Ez a bizonyítás persze nem kauzális következtetés, és ennek foly
tán nem is olyan ártalmas, mint az. Kant mintegy „ontológiai bizo
nyítékot” ad valamilyen időbeli létező eszméjéből kiindulva. Első 
pillantásra úgy látszik, mintha Kr/íf feladta volna az előre adott, izolált 
szubjektum kartéziánus kiindulópontját. Ez azonban csak látszat. 
Már az, hogy Kant egyáltalán bizonyítékot követel a „rajtam kívül 
lévő dolgok létezésére”, megmutatja, hogy a problematika sarkpont
ját a szubjektumba, a „bennem”-be helyezi. Mert magát a bizonyítást 
is a „bennem” empirikusan adott változásból kiindulva hajtja végre. 
Mert csak „bennem” tapasztalom az „időt”, amelyre a bizonyíték 
támaszkodik. Az idő a talaja a bizonyító átugrásnak a „rajtam kí- 
vülbe”. Kant ezen felül hangsúlyozza: „A problematikus idealizmus 
csupán azt mondja, hogy saját létezésünkön kívül semmilyen létezést 
sem vagyunk képesek közvetlen tapasztalat alapján bizonyítani. Ez 
tehát ésszerű tan, és megfelel az alapos filozófiai gondolkodás köve
telményének; annak ugyanis, hogy nem szabad végleges ítéletet 
mondani, mielőtt elégséges bizonyítékokat találtunk volna.”2

De még ha feladta volna is az izolált szubjektum és a belső 
tapasztalat ontíkus elsőbbségét, ontológiailag akkor is megőrződött 
volna Descartes álláspontja. Amit Kant bizonyít -  ha egyáltalán elfo
gadjuk a bizonyításnak és bázisának jogosultságát - , az nem más, 
mint a változó és az állandó létező szükségszerű együttes-kéznélléte. 
Két kéznéllevőnek ez az egymás mellé rendelése azonban még a 
szubjektum és az objektum együttes-kéznéllétét sem jelenti. És ha

1 Uo.
2 Uo. 237 o.
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ez utóbbi maga bizonyítva volna is, továbbra is elfedett lenne az, ami 
ontológiailag döntő: a „szubjektum”, a jelenvalóiét alapszerkezete 
mint világban-benne-lét. A  fizikai és a pszichikai együttes-kéznélléte on- 
tikusan és ontológiailag teljes mértékben különbözik a világban-benne-lét 

fienoménjétől.
Kant — faktikusan joggal, bizonyítása irányát tekintve azonban 

jogtalanul — előfeltételezi a „bennem” és a „rajtam kívül” különbségét 
és összefüggését. Hasonlóképp nincs kimutatva, hogy az, amit a változó 
és az állandó együttes kéznéllétéről az idő vezérfonalát követve 
megállapítunk, érvényes a „bennem” és a „rajtam kívül” összefüggé
sére is. Ha azonban Kant meglátta volna a „belső” és a „külső” 
különbségének és összefüggésének a bizonyításban feltételezett egé
szét, ha ontológiailag felfogta volna, ami ezzel az előfeltevéssel elő
feltételezve van, akkor összeomlott volna annak a lehetősége, hogy a 
bizonyítékot a „rajtam kívül lévő dolgok létezésére” még hiányzónak 
és szükségesnek tartsa.

A „filozófia botránya” nem abban áll, hogy mind ez ideig még 
hiányzik ez a bizonyíték, hanem abban, hogy mindig újból elvárják és 
megkísérlik az ilyen bizonyítást. Az efféle elvárások, szándékok és köve
telmények annak az ontológiailag elégtelen tételezéséből származ
nak, amitől függetlenül és amin „kívül” egy „világ” mint kéznéllevő 
bizonyítandó. Nem a bizonyítékok az elégtelenek, hanem a bizonyí
tó és a bizonyítást kereső létezőnek a létmódja elégtelen meghatározott
ságú. Ez azt a látszatot keltheti, hogy két kéznéllevő szükségszerű 
együttes kéznéllétének kimutatásával sikerült valamit a jelenvalólétről 
mint világban-benne-létről bebizonyítani, vagy akár csak bizonyítható- 
vá tenni. A helyesen értett jelenvalóiét ellenszegül az ilyen bizonyí
tásoknak, mivel létében már mindig van, amit a felsorakoztatott 
bizonyítékok előbb még szükségesnek tartanak demonstrálni rajta.

Ha azonban abból, hogy lehetetlen bizonyítanunk a rajtunk kívüli 
dolgok kéznéllétét, arra a következtetésre jutunk, hogy azt „puszta 
hívés alapján kell feltételeznünk”,1 azzal nem vennénk elejét a prob
léma kiforgatásának. Továbbra is fennállna az előítélet, hogy alapjá
ban véve és ideális esetben bizonyításra lenne szükség. Ha „a külvilág

1 Vö. uo. Előszó a második kiadáshoz. 47 o., jegyzet.
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realitásába vetett hitre” szorítkozunk, azzal csak igent mondunk a 
nem megfelelő problémafelvetésre, még akkor is, ha ezt a hitet 
kifejezetten saját „jogaiba” helyeznők vissza. Alapjában továbbra is 
bizonyítékot követelünk, még ha más úton próbálunk is eleget tenni 
neki, mint a szigorú bizonyítás.1

Még abban az esetben is, ha arra hivatkoznánk, hogy a szubjek
tumnak mindig előfeltételeznie kell és tudattalanul már mindig 
előfeltételezi is a „külvilág” kéznéllétét, megmaradna az izolált szub
jektum mint a konstrukció kiindulópontja. A világban-benne-lét 
fenoménjét ezzel éppoly kevéssé találnánk el, mint a fizikai és a 
pszichikai együttes-kéznéllétének bizonyításával. A jelenvalóiét az 
ilyen előfeltevésekkel már eleve „elkésik”, mert amennyiben mint 
létező feltételezi ezt -  és másként ez a feltételezés nem lehetséges 
mint létező már mindenkor egy világban van. A gond létmódja szerinti 
létszerkezet „a priorija” „korábbi”, mint valamennyijelenvalólét-jel- 
legű előfeltételezés és viszonyulás.

Hinni a „külvilág” realitásában, jogosan vagy jogtalanul, bizonyítani 
ezt a realitást, elégségesen vagy elégtelenül, kimondva vagy kimon
datlanul elófeltételezni azt -  az effajta kísérletek, amelyek nem látják át 
teljesen saját alapjukat [Boden], egy mindenekelőtt világnélküli, vagy
is önnön világa felől nem bizonyos szubjektumot előfeltételeznek, 
melynek alapjában véve először biztosítania kell maga számára egy 
világot. Az egy-világban-benne-lét így kezdettől egy felfogásra, véle
kedésre, bizonyosságra és hitre van beállítódva, olyan viszonyulásra, 
amely maga is már eleve a világban-benne-lét fundált módusza.

A „realitásprobléma” annak a kérdésnek az értelmében, hogy 
kéznél van-e egy külvilág és hogy ez bizonyítható-e, lehetetlennek 
bizonyul: nem azért, mivel konzekvenciáját tekintve megoldhatatlan 
aporiákhoz vezet, hanem mert maga a létező, amely ebben a problé

1 Vö. W. Dilthcy: Adalékok ama kérdés megoldásához, hogy honnan ered és mennyi
ben jogos a külvilág realitásába vetett hitünk. In: A történelmi világfelépítése a szellemtu
dományokban. Tanulmányok. Budapest, 1974, Gondolat, 49. skk. o. Dilthey félreérthe
tetlenül fejezi ki magát már az értekezés elején: „Mert ahhoz, hogy az ember számára 
általános érvényű igazság létezzék, a gondolkodásnak -  az először Descartes által 
megadott módszer szerint -  a tudat tényeitó'l utat kell törnie a külső valóság felé.” Uo. 
251. o.
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mában témaként jelentkezik, az ilyen kérdésfeltevést mintegy elhá
rítja. Amit be kell bizonyítani, nem az, hogy kéznél van-e és miképpen 
egy „külvilág”, hanem azt kell kimutatni, miért hajlik a jelenvalóiét mint 
világban-benne-lét arra, hogy a „külvilágot” mindenekeló'tt „ismeretel- 
méletileg” a semmisségbe temesse, hogy aztán bizonyítással kelljen 
feltámasztania. Ennek oka a jelenvalóiét hanyatlásában rejlik, és az 
elsődleges létmegértés általa motivált eltolódásában a lét mint kéz- 
néllevőség felé. Hogyha a kérdésfeltevés ebben az ontológiai tájéko
zódásban „kritikai”, akkor a mindenekelőtt és egyedül biztosan kéz- 
néllevőt valami pusztán „belsőben” leli meg. A világban-benne-lét 
eredendő fenoménjének szétszaggatása után megy végbe a maradék
nak, az elszigetelt szubjektumnak az összeillesztése egy „világgal”.

A „realitásprobléma” megoldására tett kísérletek sokfélesége, ame
lyeket a realizmus és az idealizmus, továbbá ezek átmeneti válfajai 
alakítottak ki, a jelenlegi kutatás során nem tárgyalható kimerítően. 
Amilyen biztos, hogy mindegyikben megtalálhatjuk egy igazi kérde
zés magvát, ugyanennyire elhibázott lenne, ha a probléma érvényes 
megoldását annak összegezésével akarnánk elérni, ami külön-külön 
mindegyikben helyes. Ellenkezőleg, arra az alapvető belátásra van 
szükség, hogy a különböző ismeretelméleti irányzatok nem annyira 
mint ismeretelméletek tévesztettek irányt, hanem az általában vett 
jelenvalóiét egzisztenciális analitikájának az elmulasztása miatt egy
általán nem alakították ki egy fenomenálisan biztosított problematika 
talaját [Boden], Ezt a talajt nem szerezhetjük meg a szubjektum- és 
tudatfogalom utólagos fenomenológiai javítgatásával sem. Ezzel nem 
szavatolhatjuk a helytelen kérdésfeltevés kiküszöbölését.

Ajelenvalóléttel mint világban-benne-léttel együtt a világonbelüli 
létező már mindenkor feltárult. Ez az egzisztenciál-ontológiai kije
lentés megegyezni látszik« realizmus tézisével, amely szerint a külvi
lág reálisan kéznél van. Ha az egzisztenciális kijelentés nem tagadja 
a világonbelüli létező kéznéllétét, eredményét tekintve -  mintegy 
doxografikusan -  összhangban van a realizmus tételével. Alapvetően 
különbözik azonban minden realizmustól abban, hogy ez utóbbi 
bizonyítandónak, egyúttal azonban bizonyíthatónak is tartja a „világ” 
realitását. Az egzisztenciális kijelentés éppen hogy tagadja mindket
tőt. Ami azonban gyökeresen megkülönbözteti a realizmustól, az 
ennek az utóbbinak az ontológiai értetlensége. Hiszen ez megkísérli,
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hogy a realitást ontikusan, a reálék közötti reális okozati összefüggé
sek révén magyarázza.

Szemben a realizmussal, az idealizmusnak, legyen bár eredményét 
tekintve vele mégoly ellentétes és tarthatatlan is, van egy alapvető 
előnye, feltéve, hogy nem érti félre önmagát mint „pszichológiai” 
idealizmust. Amikor az idealizmus azt hangsúlyozza, hogy lét és 
realitás csak a „tudatban” van, akkor itt kifejezésre ju t annak a 
megértése, hogy a lét nem magyarázható meg a létezőn keresztül. 
Ámde ha magyarázat nélkül marad az a tény, hogy itt létmegértés 
történik, és hogy mit jelent ontológiailag ez a létmegértés, és hogyan 
lehetséges, és hogy ez a jelenvalóiét létszerkezetéhez tartozik, akkor 
az idealizmus ürességre építi fel a realitás interpretációját. Az, hogy 
a lét a létezőn keresztül nem magyarázható meg, és a realitás csak a 
létmegértésben lehetséges, mégsem ment fel az alól, hogy feltegyük 
a tudat -  maga a res cogitans -  létére vonatkozó kérdést. Az idealista 
tétel konzekvenciájában elkerülhetetlen feladatként rajzolódik elő 
magának a tudatnak az ontológiai analízise. Csak mivel a lét a „tudat
ban” van, vagyis a jelenvalólétben érthető meg, képes a jelenvalóiét 
megérteni és fogalmukra hozni olyan létjellemzőket is, mint a füg
getlenség, a „magánvaló” s egyáltalán a realitás. A „független” létező 
mint a világonbelül utunkba kerülő csupán ezért közelíthető meg a 
körültekintésben.

Ha az idealizmus elnevezés annak a megértését jelenti, hogy a lét 
sohasem magyarázható meg a létezőn keresztül, hanem minden 
létező számára már eleve a „transzcendentálissal” egyenlő, akkor az 
idealizmus a filozófiai problematika egyedüli és helyes lehetőségét 
foglalja magába. Akkor Arisztotelész nem kevésbé volt idealista, mint 
Kant. Ha azonban az idealizmus minden létező visszavezetését jelen
ti egy szubjektumra vagy tudatra, mely csak azáltal tűnik ki, hogy 
létében meghatározatlan marad, és legfeljebb csak negatívan, mint 
„nem-dolog” jellemezhető, akkor ez az idealizmus módszertanilag 
nem kevésbé naiv, mint a legdurvább realizmus.

Még az a lehetőség marad, hogy a realitás problematikáját minden 
„álláspontszerű” tájékozódás elé helyezzük a következő tétellel: min
den szubjektum csak egy objektum számára az, ami, és megfordítva. 
E formális kiindulásban azonban ontológiailag meghatározatlanok 
maradnak a korreláció tagjai éppúgy, mint maga a korreláció. Alap
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jában azonban a korreláció egészét szükségszerűen úgy gondoljuk el, 
mint ami „valamiképpen” létezik [seiend], tehát a lét egy meghatáro
zott eszméjére való tekintettel. Ebben az esetben viszont a korreláció 
már felismerhető utólagosan formalizált, ontológiailag közömbös 
kapcsolatként, ha előzőleg a világban-benne-lét felmutatásával biz
tosítottuk az egzisztenciál-ontológiai talajt.

A realitásprobléma csupán „ismeretelméleti” megoldására tett kí
sérletek kimondatlan előfeltevéseinek megvitatása megmutatja, hogy 
azt mint ontológiai problémát vissza kell helyeznünk a jelenvalóiét 
egzisztenciális analitikájába.1

b) A realitás mint ontológiai probléma

Ha a realitás elnevezés a világonbelüli kéznéllevó' létező (rés) létét 
illeti -  és semmi mást nem értenek ezen -, akkor ez a létmódusz 
analízise számára a következőt jelenti: a világonbelüli létező ontológi
ailag csak akkor érthető meg, ha már tisztázódott a világonbelüliség 
fenoménje. Ez utóbbi azonban a világ fenoménjén alapul, amely a 
maga részéről mint a világban-benne-lét lényegbeli struktúramoz
zanata a jelenvalóiét alapszerkezetéhez tartozik. A világban-benne- 
lét, ismét csak ontológiailag, beleilleszkedik a jelenvalóiét létének 
struktúraegészébe, amelyet gondként jellemeztünk. Ezzel pedig ki
jelöltük azokat a fundamentumokat és horizontokat, amelyeknek a

1 Scheler nyomdokain haladva Nicolai Hartmann nemrégiben a megismerés mint 
„létviszony” tételét tette ontológiai irányultságú ismeretelméletének alapjává. Vö. 
Gnmdziige einer Metaphysik der Erkenntnis. 2. bővített kiadás, 1925. -  Bármennyire 
különbözzék is fenomenológiai kiindulási alapjuk, sem Scheler, sem Hartmann nem 
ismeri fel, hogy az „ontológia” a maga hagyományos alapirányultságában csődöt mond 
a jelenvalóiét vonatkozásában, és a megismerésben foglalt „létviszony” (vö. fentebb, 
78. skk. o.) éppen ennek az alapvető revíziójára, nem pedig puszta kritikai kiigazítására 
kényszerít. A létviszonyból való ontológiailag tisztázatlan kiindulás kimondatlan ha- 
tókörénekjclentőségét lebecsülve Hartmann egy olyan „kritikai realizmusba” kénysze
rül, amely egyáltalán nem felel meg az általa exponált problematika színvonalának. 
Hartmann ontológiafelfogásához vö: „Wie ist kritische Ontologie überhaupt möglich?” 
In: Festschrift für Paul Natorp. 1924. 124. skk. o.
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tisztázása nélkül nem lehetséges a realitás analízise. Ebben, és csak 
ebben az összefüggésben válik ontológiailag érthetővé a magánvaló 
jellege is. A világonbelüli létező létét a fenti analízisek során erre a 
probléma-összefüggésre orientálódva interpretáltuk.1

A reális realitásának fenomenológiai jellemzése bizonyos határok 
között már kifejezett egzisztenciál-ontológiai bázis nélkül is megad
ható. Ezt kísérelte meg Dilthey fent említett értekezésében. A reálist 
az impulzusban és az akaratban tapasztaljuk. A realitás ellenállás, 
pontosabban ellenállóság. A nevezett értekezésben az ellenállás-fe- 
nornén analitikus kidolgozása a pozitív elem, egy „leíró és tagoló” 
pszichológia eszméjének a legjobb konkrét igazolása. Az ellenállás- 
fenomén analízisének valódi hatóerejét azonban korlátozza az isme
retelméleti realitásproblematika. A „fenomenalitás tétele” nem en
gedi Diltheyt eljutni a tudat létének ontológiai interpretációjáig. „Az 
akarat és az akarat gátoltsága ugyanazon a tudaton belül lépnek föl.”2 
A „fellépés” létmódja, a „belül” létértelme, a tudatot magához a reá
lishoz fűző létvonatkozás egyaránt ontológiai meghatározásra szorul. 
Hogy ez elmarad, annak végső oka abban rejlik, hogy Dilthey az 
„életet”, amely „mögé” persze már nem lehet visszamenni, ontoló
giai indifferenciában hagyja. A jelenvalóiét ontológiai interpretációja 
azonban nem egy másik létezőhöz való ontikus visszameneteltjelent. 
Hogy Diltheyt ismeretelméletileg megcáfolták, az nem tarthat vissza 
attól, hogy gyümölcsöztessük analízisének pozitívumát, melyet a 
cáfolatokban éppen hogy nem értettek meg.

így vette át újra Scheler nemrégiben Dilthey realitásinterpretációját.3

1 Vö. elsősorban a 16. §. 93. skk. o.: A környező-világnak a világonbelüli létezőn 
jelentkező világszerűsége; 18. §. 104. skk. o.: Rendeltetés és jelentésesség; a világ 
világisága; 29. §.162. skk. o.: Ajelenvaló-lét mint diszpozíció.-A világon belüli létező 
magánvaló-létéró'l vö. 95. skk. o.
2 Dilthey, id. mű, 317-318. o.
3 Vö. Die Fermen des Wissens und die Bildung (Előadás). 1925. 24. és 25. jegyzet. 
Megjegyzés a korrektúrához: Scheler tanulmányainak éppen most megjelent gyűjte
ményében (Die Wissentfomien und die Gesellschaft, 1926) hozta nyilvánosságra régóta 
bejelentett kutatásait „A megismerésről és a munkáról” (233. sk. o.) Ennek az érteke
zésnek a VI. fejezete (455. o.) részletesen kifejti a „voluntatív lételmélctet”, összefüg
gésben Dilthey méltatásával és kritikájával.
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Scheler egy „voluntatív lételméletet” [Daseinstheorie] képvisel. A 
létet [Dasein] itt kanti értelemben, mint kéznéllétet érti. „A tárgyak 
léte csak az ösztön [Trieb] - és akarásvonatkozásában van közvetlenül 
adva.” Scheler nemcsak azt hangsúlyozza, mint Dilthey, hogy a realitás 
elsődlegesen sohasem a gondolkodásban és megragadásban van adva, 
hanem elsősorban arra utal, hogy maga a megismerés sem ítélés, és 
hogy a tudás „létviszony”.

Alapvetően erre az elméletre is érvényes az, amit már elmondtunk 
a fundamentumok ontológiai meghatározatlanságáról Diltheyné 1. Az 
„élet” ontológiai fundamentálanalízisét sem lehet utólag beiktatni 
mint alépítményt. Az ontológiai fundamentálanalízis szabja meg és 
hordozza a realitás analízisének feltételeit, az ellenállóság teljes expli- 
kációját és annak fenomenális előfeltevéseit. Az ellenállás egy át- 
nem-jutásban kerül utunkba, mint az átjutni akarás akadálya. Ezzel 
azonban már feltárult valami, amire az ösztön és az akarat törekszik. E 
törekvés céljának ontikus meghatározatlanságát azonban nem szabad 
ontológiailag szem elől téveszteni, vagy éppen semminek tekinteni. 
A valamire-törekvő-lét [Aussein auf...] maga, mely ellenállásba üt
közik és mely egyedül képes „ütközni”, már egy rendeltetésegész/iez 
van kötve. Ennek felfedettsége azonban a jelentésesség utalásegé
szének feltárultságán alapszik. A z ellenállás tapasztalása, vagyis az ellen
állónak a törekvésben való felfedése ontológiailag csak a világfeltárultságának 
alapján lehetséges. Az ellenállóság a világonbelül létezőnek a létét jel
lemzi. Az ellenállásról szerzett tapasztalatok faktikusan csak a vilá
gonbelül utunkba kerülő létező felfedésének tágasságát és irányát 
határozzák meg. Summázásuknem maga vezet a világ feltárulásához, 
hanem azt már előfeltételezi. Az „ellen” és a „szemben” ontológiai 
lehetősége a feltárult világban-benne-léten alapul.

Az ellenállás nem is egy magáértvalóan „fellépő” ösztönben vagy 
akarásban tapasztalható. Ezek a gond modifikációinak bizonyulnak. 
Csak az ilyen létmód szerint létező képes beleütközni az ellenállóba 
mint világonbelülibe. Ha tehát a realitást az ellenállósággal határoz
zák meg, ekkor két szempontot kell figyelembe venni: egyrészt, hogy 
ez csupán egy realitásjellemzőt jelent a többi között, másrészt pedig, 
hogy az ellenállóság szükségszerűen előfeltételez egy már feltárult 
világot. Az ellenállás a „külvilágot” mint világonbelüli létezőt és 
sohasem mint világot jellemzi. Maga a „realitástudat" is a világban-ben-
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ne-lét egyik módja. Minden „külvilág-problematika” szükségszerűen 
erre az egzisztenciális alapfenoménre megy vissza.

Ha a „cogito sum”-nak kellene a jelenvalóiét egzisztenciális anali
tikája kiindulópontjául szolgálnia, akkor nem csupán arra lenne 
szükség, hogy tartalmában visszájára fordítsuk, hanem tartalmának 
új ontológiai-fenomenális igazolására is. Az első kijelentés akkor: 
„sum”, mégpedig ebben az értelemben: egy-világban-benne-vagyok. 
Mint így létező „vagyok” a különféle viszonyulásoknak (cogita
tiones) mint a világonbelüli létezőhöz kötött lét módjainak a létle
hetőségében. Descartes ezzel szemben azt mondja: a cogitationes 
kéznél vannak, és bennük kéznél van egy ego is, mint világnélküli 
res cogitans.

c) Realitás és gond

A realitás mint ontológiai megnevezés a világonbelüli létezőre vo
natkozik. Ha általában szolgál e létmód megjelölésére, akkor a kéz- 
hezállóság és a kéznéllevőség a realitás móduszaként szerepel. Ha 
azonban meghagyjuk a szót hagyományos jelentésében, akkor a létet 
jelenti a puszta dolog-kéznéllevőség értelmében. De nem minden 
kéznéllevőség dolog-kéznéllevőség. Noha a „természet”, amely „kö
rülfog” minket, világonbelüli létező, nem mutatja sem a kézhezálló, 
sem a kéznéllevő létmódját a „természeti dologiság” módján. Bárho
gyan interpretáljuk a „természetnek” ezt a létét, ontológiailag a 
világonbelüli létező minden létmódusza a világ világiságára és így a 
világban-benne-lét fenoménjére alapozódik. Ebből következik an
nak belátása, hogy a realitásnak semmiféle elsőbbsége nincs a vilá
gonbelüli létező létmóduszai között, s hogy ez a létmód egyáltalán 
nem képes ontológiailag megfelelően jellemezni olyasvalamit, mint 
a világ és a jelenvalóiét.

Az ontológiai alapozás-összefüggések és a lehetséges kategoriális 
és egzisztenciális igazolások rendjében a realitást a gond fenoménjéhez 
kell visszautalni. Az, hogy a realitás ontológiailag a jelenvalóiét létén 
alapszik, nem jelentheti azt, hogy a reális csak akkor és addig lehet 
az, ami önmagában, amikor és ameddig a jelenvalóiét egzisztál.

Mindenesetre csak addig „adódik” [„gibt es”] lét, ameddig jelen
valóiét, azaz a létmegértés ontikus lehetősége van [ist]. Ha ajelenva-
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lólét nem egzisztál, akkor „nincs” [„ist nicht”] a „függetlenség” és 
„nincs” a „magánvaló” sem. Akkor az ilyesmi sem nem érthető, sem 
nem érthetetlen. Akkor a világonbelüli létező nem fedhető fel és nem 
is maradhat rejtve. Akkor sem ezt nem mondhatjuk, hogy a létező 
van, sem azt, hogy nincs. Most, ameddig van létmegértés és vele 
együtt a kéznéllevőség megértése, elmondhatjuk, hogy akkor létező 
továbbra is lesz.

A létnek, nem pedig a létezőnek a jelzett függősége a létmegértés
től, azaz a realitásnak, nem pedig a reálisnak a függősége a gondtól, 
megvédi a jelenvalóiét további analitikáját egy kritikátlan, ám mindig 
újra fenyegető jele nvalól ét-inte rp retációtó 1, amelynek a realitás esz
méje lenne a vezérfonala. Csupán az ontológiailag pozitívan interp
retált egzisztencialitásra való orientáció szavatolja azt, hogy a „tudat”, 
az „élet” analízisének faktikus menete során mégse a realitásnak va
lamilyen -  mégoly közömbös -  értelmét vegyük alapul.

Hogy ajelenvalólét létmódján létező nem a realitásból és a szubsz- 
tancialitásból ragadható meg, azt a következő tétellel fejeztük ki: az 
ember szubsztanciája az egzisztencia. De az egzisztencialitásnak mint 
gondnak az interpretációja és az utóbbi elhatárolása a realitástól nem 
jelenti az egzisztenciális analitika végpontját, hanem csupán lehetővé 
teszi, hogy szembeszökőbben kidomborodjék a problémák össze
kapcsolódása a létre, annak lehetséges móduszaira és az ilyen modi
fikációk értelmére vonatkozó kérdésben: a létező mint létező csak 
akkor közelíthető meg, ha van létmegértés; a létmegértés mint létező 
csak akkor lehetséges, ha van létező ajelenvalólét létmódján.

44. Jelenvalóiét, Jeltárultság és igazság

A filozófia ősidők óta összekapcsolta az igazságot a léttel. Parmenidész, 
aki elsőként fedte fel a létező létét, a létet a lét felfogó megértésével 
„azonosítja”: τό γάρ αύτό νοείν έστίν τε και είναι.' Arisztote
lész, midőn felvázolta az άρχαί1 2 felfedezésének történetét, hangsú

1 Dicls: Fragm. 3.
2 Metafizika A. -  arkhai: alapelvek. -H .J .
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lyozza, hogy az előtte járó filozófusok „maguktól a dolgoktól” vezet
ve arra kényszerültek, hogy tovább kérdezzenek: αυτό τό πράγμα 
ώδοποίησεν αύτοΐς και συνηνάγκασε ζητεΐν.1 Ugyanezt a 
tényt jelölik a következő'szavak: αναγκαζόμενος δ ’ ακολουθεί v 
τοίς φαι νομένοις,2 ő (Parmenidész) arra kényszerült, hogy kövesse 
azt, ami önmagában megmutatkozott. Másutt ezt találjuk: ύ π ’ 
αύτής τής αλήθειας αναγκαζόμενοι,3 maga az „igazság” kény
szerítette ó'ket a kutatásra. Arisztotelész ezt a kutatást mint φιλο- 
σοφεΐν περί τής άληθείας4 5 nevezi meg, „filozofálni” az „igazság
ról”, vagy még így is: άποφαίνεσθαι περί τής άληθείας,3 felmu
tató láttatás az „igazságra” tekintve és annak körén belül. Magát a 
filozófiát úgy határozta meg mint επιστήμη τις τής αλήθειας,6 
az „igazság” tudományát. Egyúttal azonban mint έπιστήμη, ή 
θεωρεί τό öv ή őv7 jellemzi, mint olyan tudományt, amely a 
létezőt mint létezőt, azaz léte szempontjából szemléli.

Mit jelent itt „kutatásokat folytatni az »igazságról«”, mit jelent az 
„igazság” tudománya? Ez a kutatás az „igazságot” valamilyen isme
retelmélet vagy ítéletelmélet értelmében teszi témájává? Láthatóan 
nem, mivel az „igazság” ugyanazt jelenti, mint a „dolog”, a „megmu
tatkozó”. Mit jelent azonban akkor az „igazság” kifejezés, ha termi- 
nológiailag mint „létezőt” és „létet” használják?

Ha azonban az igazság jogosan áll eredendő összefüggésben a léttel, 
akkor az igazságfenomén a fundamentál-ontológiai problematika 
körébe tevődik át. Nem kell-e azonban akkor ennek a fenoménnek 
már a jelenvalóiét előkészítő fundamentálanalízisén, a jelenvalóiét 
analitikáján belül utunkba kerülnie? Milyen ontikus-ontológiai ösz- 
szefüggésben áll az „igazság” a jelenvalóléttel, és annak ontikus 
meghatározottságával, amelyet létmegértésnek nevezünk? Kimutat

1 Id. mű, 984 a 18. sq.
2 Uo. 984 b 31.
3 Uo. 984 b 10.
4 Uo. 983 b 2. vő. 988 a 20.
5 Uo. a  1,993 b 17.
6 Uo. 993 b 20.
7 Uo. Γ 1,1003 a 21.
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ható-e az utóbbiból, hogy milyen alapon esik egybe szükségszerűen 
a lét az igazsággal, és az igazság a léttel?

E kérdések eló'l nem lehet kitérni. Az igazságfenomén -  noha nem 
kifejezetten ezen a néven -  azért volt témája a korábbi analízisnek, 
mivel a lét ténylegesen „egybeesik” az igazsággal. Tekintettel a lét 
problematikájának kiélezettebb formában való felvetésére, immár itt 
az ideje, hogy kifejezetten körülhatároljuk az igazságfenomént, és 
rögzítsük a benne rejlő problémákat. Ez nem történhet mega koráb
ban felbontottak-értelmezettek egyszerű összerakásával. Új kiindu
lópontot kell választanunk a vizsgálódáshoz.

Az analízis a hagyományos igazságfogalomból indul ki, és megkísérli 
hozzáférhetővé tenni annak ontológiai fundamentumait (a). Ezekről 
a fundamentumokról láthatóvá válik az igazság eredendő' fenoménje. 
Ez lehetővé teszi, hogy megmutassuk a hagyományos igazságfoga
lom származékosságát (b). A kutatás tisztázza, hogy az igazság „lénye
gére” irányuló kérdéshez szükségszerűen hozzátartozik az igazság 
létmódjára irányuló kérdés. Megmagyarázzuk egyúttal annak a kifeje
zésnek az ontológiai értelmét, hogy „adódik [es gibt] igazság”, és a 
szükségszerűségnek azt a módját, amellyel „előfeltételeznünk kell”, 
hogy „adódik igazság” (c).

a) A hagyományos igazságfogalom 
és ontológiai alapjai

Három tétel jellemzi az igazság lényegének hagyományos felfogását 
és az első definíciójára vonatkozó véleményt: 1. Az igazság „helye” a 
kijelentés (az ítélet). 2. Az igazság lényege az ítélet és tárgya közötti 
„megegyezés”. 3. Arisztotelész, a logika atyja jelölte ki az igazság 
eredendő helyét az ítéletben, s ő indította útjára az igazságnak mint 
„megegyezésnek” a definícióját is.

Nem áll szándékunkban itt az igazságfogalom történetének kifej
tése, mely csak egy ontológiatörténet alapján lenne lehetséges. Az 
analitikus fejtegetéseket közismert dolgok jellemző vonásaira törté
nő néhány utalásnak kell bevezetnie.

Arisztotelész ezt mondja: παθήματα τής ψυχής των πραγμά
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των ομοιώματα,1 a lelki „élmények”, a νοήματα („képzetek”) 
hasonulások a dolgokhoz. E kijelentés, amely semmiképpen sem az 
igazság lényegének kifejezett definíciójaként van előterjesztve, alkal
mat adott az igazság lényegének mint adaequatio intellectus et rei- 
nek a későbbiek során kialakított megfogalmazására. Aquinói Tamás,2 
aki Avicennához nyúl vissza definícióért, aki viszont a maga részéről 
Isaak Israelis művéből, A  definíciók könyvéből (10. század) merítette azt, 
az adaequatió-val (hasonulással) párhuzamosan használja a corres- 
pondentia (megfelelés) és a convenientia (megegyezés) terminuso
kat is.

A 19. század újkantiánus ismeretelmélete ezt az igazságdefiníciót 
gyakran jellemezte módszertanilag megrekedt, naiv realizmusként, 
és összeférhetetlennek nyilvánította egy olyan kérdésfeltevéssel, 
amely tekintetbe veszi Kant „kopernikuszi fordulatát”. Itt szem elől 
tévesztik azt, amire már Brentano felhívta a figyelmet, hogy Kant is 
ragaszkodik ehhez az igazságfogalomhoz, olyannyira, hogy nem is 
teszi fejtegetéseinek tárgyává: „Mi az igazság? így szól a híres, régi 
kérdés, mellyel a logikusokat sarokba szorítani vélték... Itt átvesszük 
és feltételezzük az igazság azon meghatározását, mely szerint az 
igazság az ismeret és a tárgy közötti megfelelés... ”3

„Ha az igazság abban áll, hogy egy ismeret megfelel a tárgyának, 
úgy meg kell különböztetnie a tárgyat más tárgyaktól; mert hamis az 
ismeret, ha nem felel meg a tárgynak, amelyre vonatkoztatják, hiába 
tartalmaz valamit, ami más tárgyak vonatkozásában érvényes lehet
ne.”4 5 És a transzcendentális dialektika bevezetőjében azt mondja 
Kant: „Mert az igazság vagy látszat nem a szemlélt tárgyban foglalta
tik, hanem az elgondolt tárgyról alkotott ítéletben.”3

Az igazságnak „megegyezésként”, adaequatió-ként, όμοίωσις- 
ként való jellemzése bizonnyal nagyon általános és üres. Mégis bírnia 
kell valamilyen jogosultsággal, ha a legkülönfélébb megismerés

1 Hertnéneatika. 1, 16 a 6.
2 Vö. Quaest. disp. de veritate qu. I, art.l.
3 A tiszta ész kritikája. Id. kiad. 110. o.
4 Uo. l l l . o .
5 Uo. 288. o.
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interpretációk ellenére -  a megismerés mégiscsak erre a megkülön
böztető predikátumra épül -  csonkitatlanul fennáll. Most feltesszük 
e „vonatkozás” fundamentumaira irányuló kérdésünket. Mi az, amit 
a vonatkozásegészben -  adaequatio intellectus et rei -  kimondatlanul tétele
zünk? Milyen az ontológiai jellege magának az együtt-tételezettnek?

Mit jelent egyáltalán a „megegyezés” terminus? Valaminek a meg
egyezése valamivel formáját tekintve ugyanolyan, mint valaminek a 
vonatkozása valamire. Minden megegyezés és vele az „igazság” is 
vonatkozás. De nem minden vonatkozás megegyezés. Egy jel a 
jelöltre mutat rá, azt jelzi. Ajelzés vonatkozás, de nem a jel és ajelölt 
megegyezése. De nyilvánvalóan nem is minden megegyezés olyas
valami, mint az igazságdefinícióban rögzített convenientia. A 6-os 
szám megegyezik a 1 6 - 10-zel. A számok megegyeznek, a „mennyi” 
tekintetében egyenlőek. Az egyenlőség a megegyezés egyik módja. A 
megegyezéshez struktúraszerűen hozzátartozik a „valaminek tekin
tetében” való megegyezés. Mi az, aminek tekintetében az adaequa- 
tióban vonatkoztatott megegyezik? Az „igazságvonatkozás” megvilá
gításakor figyelembe kell vennünk a vonatkozás tagjainak sajátosságát 
is. Minek a tekintetében egyezik meg intellectus és rés? Egyáltalán 
mutatnak-e létmódjuk és lényegi tartalmuk szerint olyasmit, aminek 
tekintetében megegyezhetnének? Ela az egyenlőség a kettő egyne
műsége híján lehetetlen, akkor talán ez a kettő (intellectus és rés) 
hasonló? A megismerésnek azonban mégiscsak úgy kell „adnia” a 
dolgot, ahogyan az van. A „megegyezés” az „úgy-ahogyan” reláció 
jellegével rendelkezik. Mi módon lehetséges ez a vonatkozás mint 
intellectus és rés közötti vonatkozás? A kérdésekből is világos: az 
igazság struktúrájának megvilágításában nem elegendő egyszerűen 
előfeltételezni ezt a vonatkozásegészt, hanem vissza kell kérdeznünk 
arra a létösszefüggésre, amely ezt az egészt mint olyat hordozza.

Szükséges-e azonban ehhez az „ismeretelmélet” problematikáját 
a szubjektum-objektum vonatkozás szempontjából felgöngyölíteni, 
vagy pedig az analízis az „immanens igazságtudat” interpretációjára 
korlátozódhat, tehát megmaradhat a szubjektum „szféráján belül”? 
Az általános vélekedés szerint a megismerés az igaz. A megismerés 
azonban ítélést jelent. Az ítélet kapcsán meg kell különböztetni az 
ítélést mint reális pszichikai folyamatot és a megítéltet mint ideális 
tartalmat. Ez utóbbiról mondjuk, hogy „igaz”. A reális pszichikai
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folyamat ezzel szemben kéznél van vagy nincs kéznél. Az ideális 
ítélettartalom ennélfogva a megegyezés vonatkozásában van. Ez kö
vetkezésképpen összefüggést jelent az ítélet ideális tartalma és a reális 
dolog mint olyasvalami között, amiről ítélünk. Létmódját illetően a 
megegyezés vajon reális vagy ideális, vagy egyik sem a kettő közül? 
Miként kell ontológiaitag megragadnunk az ideális létező és a reális kéznéllevő 
közötti vonatkozást? Hiszen ez fennáll, és a faktikus ítélésben nemcsak 
az ítélettartalom és a reális objektum, hanem egyúttal az ideális 
tartalom és a reális ítélés-aktus között is; és itt nyilvánvalóan még 
„bensőségesebben”.

Vagy talán nem szabad rákérdeznünk a reális és az ideális közötti 
vonatkozás (a μέθεξις) ontológiai értelmére? Hiszen a vonatkozás- 
nakfemi kell állnia. Mit jelent ontológiailag a fennállás?

Miként lehetne e kérdés jogosultságát elvitatni? Véletlen-e, hogy 
ez a probléma több mint kétezer éve nem mozdult ki a holtpontról? 
Vajon már a kiindulásnál, a reális és az ideális ontológiailag tisztázat
lan elválasztásánál tévútra jutott a kérdés?

És vajon a megítélt „valóságos” ítélésére való tekintettel nem 
jogosulatlan-e általában a reális aktus és az ideális tartalom elválasz
tása? Nem hasítjuk-e szét a megismerés és az ítélés valóságát két 
létmódra és „rétegre”, amelyeknek az összeillesztése sohasem találja 
el a megismerés létmódját? Nincs-e a pszichologizmusnak igaza, 
amikor tiltakozik ez ellen az elválasztás ellen, noha maga a pszicho- 
logizmus az elgondolt gondolásának létmódját nemcsak hogy nem 
tisztázza ontológiailag, de még csak mint problémát sem ismeri?

Ha az adaequatio létmódjára vonatkozó kérdésben az ítélet aktu
sának és tartalmának elválasztásához folyamodunk, ez nem viszi 
előre fejtegetéseinket, csupán rávilágít arra, hogy magának a megis
merésnek a létmódját elkerülhetetlenül tisztáznunk kell. Az ehhez 
szükséges analízisnek meg kell kísérelnie, hogy egyúttal megpillant- 
hatóvá tegye az igazság fenoménjét is, amely a megismerést jellemzi. 
Mikor válik fenomenálisan kifejezetté az igazság magában a megis
merésben? Akkor, amikor a megismerés igaznak bizonyul. Az öniga
zolás biztosítja igaz voltát. Az igazolás fenomenális összefüggésében 
ezért láthatóvá kell válnia a megegyezésvonatkozásnak.

Tételezzük fel, hogy valaki háttal a fal felé fordulva a következő 
igaz kijelentést teszi: „A kép ferdén lóg a falon.” Ez a kijelentés azáltal
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igazolódik, hogy a kijelentést tevő megfordul, és észleli a ferdén lógó 
képet a falon. Mi igazolódik ebben az igazolásban? Mi az értelme a 
kijelentés bebizonyosulásának? Vajon a „megismerésnek”, illetve a 
„megismertnek” a falon levő dologgal való megegyezését állapítjuk-e 
meg? Igen és nem, aszerint, hogy fenomenálisan megfelelően inter- 
pretáljuk-e azt, amit a „megismert” kifejezés jelent. Mivel kerül 
vonatkozásba a kijelentést tevő, amikor -  a képet nem észlelve, 
hanem csupán „elképzelve” -  ítél? „Képzetekkel”? Bizonyára nem, 
ha képzeten itt a képzetalkotást mint pszichikai folyamatot kell 
értenünk. De az illető nem is az elképzelt értelmében vett képzettel 
kerül vonatkozásba, ha ezen egy „képet” értünk a falon levő reális 
dologról. Ellenkezőleg, a „csak elképzelő” kijelentés legsajátabb ér
telme szerint a falon levő reális képre vonatkozik. Erre és nem másra. 
Minden interpretáció, amely ide bármi egyebet becsempész, mint 
amire a csak elképzelő kijelentésben gondoltunk, meghamisítja an
nak a fenomenális tényállását, amiről a kijelentés elhangzott. Kije
lentést tenni: magához a létező dologhoz viszonyuló lét. És mi az, 
ami az észlelés révén igazolódik? Nem más, mint hogy maga az a 
létező van, amire a kijelentésben gondoltunk. Bebizonyosodik, hogy 
a kijelentetthez viszonyuló kijelentő lét a létező felmutatása, hogy a 
létezőt, amelyhez viszonyú felfedi. A kijelentés felfedő-léte igazoló
dik. Ennek során a megismerés az igazolás-aktusban egyedül magára 
a létezőre vonatkozik. Minthogy magán ez utóbbin játszódik le az 
igazolódás. A gondolt létező úgy mutatja meg magát, ahogyan önma
gában van, azaz hogy ő úgy van önazonosságában, ahogy a kijelentés 
létezésében [seiend] felmutatja, felfedi. Nem képzeteket hasonlí
tunk össze egymással, és nem is képzeteket vetünk össze reális 
dolgokkal. Nem a megismerés és a tárgy, a pszichikai és a fizikai, de 
nem is két „tudattartalom” közötti megegyezést igazolunk. Egyedül 
magának a létezőnek a felfedett-létét igazoljuk, őt, felfedettségének 
hogyan-jában. Ezt az igazolja, hogy a kijelentett, azaz maga a létező 
mint ugyanaz mutatkozik meg. Az igazolódás a létezőnek önazonosságában 
való megmutatkozásaAz igazolódás a létező megmutatkozásának 1

1 Az igazolás mint „identifikáció” eszméjéhez vő. Husserl: Logische Untersuchungen, 2. 
kiad. II. köt. 2. rész VI. Vizsgálódás. Az „Evidencia és igazság” témájához lásd uo. 36-39. §,
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alapján megy végbe. Ez csak úgy lehetséges, hogy a kijelentő és 
igazolódó megismerés ontológiai értelmét illetően magához a reális 
létezőhöz viszonyuló felfedő lét.

Hogy a kijelentés igaz, ez annyit jelent: felfedi a létezőt önmagá
ban. Kijelenti, felmutatja, „láttatja” (άπόφανσις) a létezőt felfedett
ségében. A kijelentés igazlétét (igazságát) mintfelfedő-létet kell megér
tenünk. Az igazság struktúrája tehát egyáltalán nem a megismerés és 
a tárgy közötti megegyezés abban az értelemben, hogy egy létező 
(szubjektum) egy másikhoz (objektum) hasonulna.

Az igaziét mint felfedő-lét ontológiailag újfent csak a világban- 
benne-lét alapján lehetséges. Ez a fenomén, amelyben a jelenvalóiét 
alapszerkezetét ismertük fel, az igazság eredendő fenoménjének 

fundamentuma. Ezt kell most mélyrehatóbban nyomon követnünk.

b) A z igazság eredendőfenoménje és a hagyományos 
igazságfogalom származékossága

Az igaz-lét (igazság) felfedő-létet jelent. De vajon nem a lehető 
legönkényesebb-e ez az igazságdefiníció? Ilyen erőszakolt fogalom
meghatározásokkal, meglehet, sikerült kiiktatnunk az igazságfoga
lomból a megegyezés eszméjét. Nem azzal kell-e fizetnünk azonban 
e kétes értékű nyereségért, hogy vele semmissé tesszük a régi ,jó ” 
tradíciót? De csak e látszólag önkényes definíció tartalmazza annak 
szükséges interpretációját, amit az antik filozófia legrégibb tradíciója 
eredendően sejtett és prefenomenológiailag meg is értett. A λόγος

115. sk. o. A fenomenológiai igazságelmélet szokásos ismertetései arra korlátozódnak, 
ami erről megtalálható a kritikai prolegomenában (I. köt.), és utalnak ennek össze
függésére Bolzano ítélettanával. A pozitív fenomenológiai interpretációkat ellenben, 
amelyek alapvetően különböznek Bolzano elméletétől, figyelmen kívül hagyják. Az 
egyedüli, aki a fenomenológiai kutatáson kívülállóként pozitívan fogadta a nevezett 
vizsgálódásokat, E. Lask volt, akinek Lepi; der Philosophie című munkáját (1911) éppoly 
erősen meghatározta a VI. Vizsgálódás (Über sinnliche und kategóriáié Anschaungen. 
128. sk. o.), mint ahogyan másik művét, a Leltre vom Urteilt (1912) az evidenciáról és 
igazságról szóló említett szakaszok.
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igaz-léte mint άπόφανσις nem más, mint az άληθεύειν az 
άποφαίνεσθαι módján: a létezó't -  kiemelve elrejtettségéből -  el- 
nem-rejtettségében (felfedettségében) láttatni. Az αλήθεια, amit 
Arisztotelész a fentebb idézett helyeken a πράγμα-val, φαινόμενα- 
val azonosít, „magukat a dolgokat” jelenti, azt, ami megmutatkozik, 
a létezó't felfedettségének hogyan-jában. És véletlen-e vajon, hogy a legré
gibb filozófiai tanításban, amely kifejezetten a λόγος-t tárgyalja, Hérak- 
leitosz egyik töredékében1 a kiemelt igazságfenomén a felfedettség 
(el-nem-rejtettség) értelmében válik láthatóvá? Hérakleitosz a λόγος- 
szal és azzal, aki a λόγος-t mondja és érti, az értetleneket állítja 
szembe. A λόγος -  φράζων όκως έχει, megmondja, hogyan vi
selkedik a létező. Az értetlenek előtt ellenben λανθάνει, az amit 
tesznek, rejtve marad, έπιλανθάνονται, elfelejtik, vagyis számukra 
a létező újból visszasüllyed az elrejtettségbe. Tehát a λόγος-hoz 
hozzátartozik az el-nem-rejtettség, az ά-λήθεια. Az „igazság” szóval 
való fordítás és különösen e kifejezés elméleti fogalommeghatá
rozásai elfedik annak értelmét, amit a görögök mint prefilozofikus 
megértést „magától értetődően” az αλήθεια terminológiai haszná
latának alapjává tettek.

Az ilyen adalékok figyelembevétele bizonnyal megóv minket a 
gátlástalan szómisztikától; elvégre a filozófia feladata mégiscsak az, 
hogy a legelemibb szavak erejét, amelyekkel a jelenvalóiét kifejezi magát, 
megvédje attól, hogy a közönséges értelem az érthetetlenségig ni
vellálja azokat, ami azután a maga részéről látszatproblémák forrá
sává lesz.

Amit korábban2 mintegy dogmatikus interpretációként fejtettünk 
ki a λόγος-ról és az άλήθεια-ról, az most fenomenálisan igazoló
dott. Az igazság javasolt „definíciója” nem a tradíció lerázása, hanem 
annak eredendő elsajátítása: és annál inkább az, minél jobban sikerült 
bizonyítanunk, hogy az elméletnek az eredendő igazságfenomén 
alapján el kellett jutnia a megegyezés eszméjéhez, és hogy miképpen 
jutott el hozzá.

Az igazságnak mint felfedettségnek és felfedő-létnek a „definíció

1 Vö. Dicls: Fragmente der Vcrsokratiker. Heraklít Fr. 1.
2 Vö. 49. skk. o.
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ja” nem is puszta szómagyarázat, hanem a jelenvalóiét olyan viszo
nyulásainak az analíziséből következik, amelyeket mindenekelőtt 
„igaznak” szoktunk nevezni.

Az igaziét mint felfedő-lét a jelenvalóiét egyik létmódja. Azt, ami 
magát ezt a felfedést lehetővé teszi, szükségszerűen még eredendőbb 
értelemben kell „igaznak” neveznünk. Egyedül magának a felfedésnek 
az egzisztenciál-ontológiai fundamentumai jelzik az igazság legeredendőbb 

fenoménjét.
A felfedés a világban-benne-lét egyik létmódja. A körültekintő, de 

az ott-időzőn odatekmtő gondoskodás is világonbelüli létezőt fed fel. 
Ez lesz a felfedett. Ez egy második értelemben „igaz”. Elsődlegesen 
„igaz”, vagyis felfedő a jelenvalóiét. Az igazság a második értelemben 
nem felfedőlétet (felfedést), hanem felfedett-létet (felfedettséget) 
jelent.

A világ világisága és a világonbelüli létező korábbi analízisei során 
azonban rámutattunk: a világonbelüli létező felfedettsége a világ fel- 
tárultságán alapul. A  feltárultság azonban a jelenvalóiét alapmódja, 
ennek megfelelően ő a maga jelenvalóságaként van. A feltárultságot 
a diszpozíció, a megértés és a beszéd konstituálja, és éppoly ereden
dően érinti a világot, a benne-létet és az Önmagát. A gond struktúrája 
mint önmagát-előző-  nrár-egy-világban-lenni -  mint a világonbelüli 
létezőhöz kötött lét magában hordozza a jelenvalóiét feltárultságát. 
A feltárultsággal és a feltárultság által van felfedettség, ezért csak a 
jelenvalóiétfeltárultságával érhető el az igazság legeredendőbb fenomén- 
je. Amit korábban a jelenvalóság egzisztenciális konstitúciójának1 
tekintetében és a jelenvalóság mindennapi létére vonatkozólag2 mu
tattunk fel, nem mást érintett, mint az igazság legeredendőbb feno
ménjét. Amennyiben a jelenvalóiét lényegszerűen a maga feltárult- 
ságakén van, amennyiben feltárultként feltár és felfed, annyiban lényeg
szerűen „igaz”. A jelenvalóiét „az igazságban" van. E kijelentés ontológiai 
értelmű. Nem azt jelenti, hogy a jelenvalóiét ontikusan mindig vagy 
valaha is „minden igazságba” be volt avatva, hanem hogy egziszten
ciális szerkezetéhez hozzátartozik legsajátabb létének feltárultsága.

1 Vö. 162. skk. o.
- Vö. 197. skk. o.
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Számításba véve a korábban elért eredményeket, „a jelenvalóiét az 
igazságban van” tétel teljes egzisztenciális értelmét a következő' meg
határozások révén adhatjuk vissza:

1. A jelenvalóiét létszerkezetéhez lényegszerűen hozzátartozik az 
általában vettjeltárultság. Ez felöleli a létstruktúra egészét, amely a gond 
fenoménje által vált explicitté. Ez utóbbihoz nem csupán a világban- 
benne-lét tartozik, hanem a világonbelüli létezőhöz kötött lét is. A 
világonbelüli létező felfedettsége éppoly eredendő, mint a jelenvaló
iét léte és feltárultsága.

2. Ajelenvalólét létszerkezetéhez hozzátartozik a belevetettség, éspe
dig mint feltárultságának konstitutívuma. Benne lelepleződik, hogy 
ajelenvalólét már mindenkor az enyém, s mint ilyen, egy meghatá
rozott világban van, és e meghatározott világonbelüli létezők meg
határozott köréhez van kötve. A feltárultság lényegszerűen faktikus.

3. Ajelenvalólét létszerkezetéhez hozzátartozik a kivetülés: a lenni- 
tudásához viszonyuló feltáró-lét. Ajelenvalólét mint megértő meg
érttel’ magát a „világból” és másokból vagy a maga legsajátabb len- 
nitudásából. Az utóbb említett lehetőség ezt jelenti: ajelenvalólét 
önmaga számára legsajátabb lennitudásában és mint legsajátabb len- 
nitudás tárul fel. Ez a tulajdonképpeni feltárultság a legeredendőbb 
igazság fenoménjét a tulajdonképpeniség móduszában mutatja. A 
legeredendőbb, mégpedig a legtulajdonképpenibb feltárultság, amely
ben ajelenvalólét mint lennitudás lehet, az egzisztencia igazsága. Ez 
utóbbi csak ajelenvalóléttulajdonképpeniségének analízisével össze
függésben nyeri el egzisztenciál-ontológiai meghatározottságát.

4. Ajelenvalólét létszerkezetéhez tartozikahanyatlás. Ajelenvalólét 
mindenekelőtt és többnyire beleveszett „világába”. A megértés mint 
kivetülés a létlehetőségekre, a „világ” felé tolódott el. A feloldódás az 
akárkiben a közfelfogás uralmát jelenti. A felfedett és a feltárt a 
fecsegés, a kíváncsiság és a kétértelműség révén az eltorzítottság 
móduszában áll. A létezőhöz viszonyuló lét nem szűnik meg, de meg 
van fosztva gyökerétől. A létező nem teljesen rejtett, hanem éppen 
felfedett, de egyúttal eltorzított is, megmutatkozik -  de a látszat 
móduszában. Hasonlóképp, a korábban felfedett újra visszasüllyed 
az eltorzítottságba és az elrejtettségbe. Ajelenvalólét, mivel lényegszerűen 
hanyatló, létszerkezete szerint a „nem-igazságban" van. E megnevezést itt 
ugyanúgy ontológiailag használjuk, mint a „hanyatlás” kifejezést.
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Egzisztenciál-analitikai használata során minden ontikusan negatív 
„értékelést” ki kell iktatnunk. A jelenvalóiét fakticitásához tartozik az 
elzártság és az elfedettség. E tétel teljes egzisztenciál-ontológiai ér
telme: „a jelenvalóiét az igazságban van”, éppoly eredendően ezt is 
jelenti: „a jelenvalóiét a nem-igazságban van”. Ajelenvalólét azonban 
csak annyiban lehet elzárt, amennyiben feltárt; és amennyiben a 
jelenvalóléttel együtt már mindenkor felfedett a világonbelüli létező 
is, annyiban lehet az ilyen létező mint lehetséges világonbelüli 
utunkba kerülő elfedett (elrejtett) vagy eltorzított.

Ezért ajelenvalólétnek lényegében a már felfedettet is kifejezetten 
el kell sajátítania a látszattal és a torzítással szemben, és mindig újra 
biztosítania kell a maga számára a felfedettséget. Az újrafelfedés nem 
a teljes elrejtettség bázisán, hanem a látszat móduszában levő felfe
dettségből kiindulva megy végbe. A létező olyannak látszik, mint..., 
azaz egy bizonyos módon már felfedett, noha még eltorzított.

A létező igazságát (felfedettségét) először mindig ki kell harcol
nunk. A létezőt elragadjuk az elrejtettségtől. A mindenkori faktikus 
felfedettség mintegy elrablás. Véletlen-e, hogy a görögök az igazság 
lényegéről szólva egy privativ kifejezéssel (ά-λήϋεια) fejezik ki ma
gukat? Ajelenvalólét ilyen önkifejezésében vajon nem egy eredendő 
létmegértés ad-e jelt önmagáról, annak a -  jóllehet csak preonto- 
logikus -  megértése, hogy a nem-igazságban-benne-lét a világban- 
benne-lét lényegbeli meghatározottsága?

Hogy az igazság istennője, aki Parmeniciészt vezeti, két út, a felfedés 
és az elrejtés útja elé állítja a filozófust, az nem mástjelent, mint hogy 
ajelenvalólét eleve az igazságban és nem-igazságban van. A felfedés 
útjára csak a κρίνειν λόγω-ban,1 a két utat megértőén elkülönítve 
és az egyik mellett döntve léphetünk.2

Annak egzisztenciál-ontológiai feltétele, hogy a világban-benne- 
létet az „igazság” és a „nem-igazság” határozza meg, a jelenvalóiét

1 Krincin lógó: értelemmel szétválasztani. - H. J .
2 K. Reinhardt volt az (vö. Parmenides und die Geschichte der griechischen Philosophie, 1916), 
aki első' ízben értette és oldotta meg a parmenidészi tanköltemény két része közötti 
összefüggés annyit vitatott problémáját, noha nem mutatja ki kifejezetten az αλήθεια 
és a δόξα összefüggésének ontológiai fundamentumát és szükségszerűségét.
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ama létszerkezetében rejlik, amelyet belevetett kivetiilésként jellemez
tünk. Ez a létszerkezet a gond struktúrájának egyik konstitutívuma.

Az igazság fenoménjének egzisztenciál-ontológiai interpretációja 
a következő eredményeket hozta: 1. Az igazság a legeredendőbb ér
telemben a jelenvalóiét feltárultsága, amelyhez hozzátartozik a vilá- 
gonbelüli létező felfedettsége. 2. A jelenvalóiét egyformán ereden
dően van az igazságban és a nem-igazságban.

Ezek a tételek az igazságfenomén hagyományos interpretációjának 
látókörén belül csak akkor válhatnak teljesen beláthatóvá, ha ki 
tudjuk mutatni: 1. A megegyezésként értett igazság a feltárultságból 
ered, éspedig egy meghatározott modifikáció útján. 2. Magának a 
feltárultságnak a létmódja vezet oda, hogy mindenekelőtt annak 
származékos modifikációját pillantjuk meg, és hogy ez vezeti az 
igazság struktúrájának elméleti explikációját.

A kijelentés és struktúrája, az apofantikus „mint” az értelmezésen 
és annak struktúráján, a hermeneutikus „minten”, továbbá a megér
tésen, a jelenvalóiét feltárultságán alapszik. Ám az igazság az így 
származtatott kijelentés kitüntetett meghatározottságának számít. 
Ennek folytán a kijelentés-igazság gyökerei visszanyúlnak a megértés 
feltárultságához.' A kijelentés-igazság eredetére vonatkozó jelzése
ken túl azonban fel kell mutatnunk a megegyezés fenoménjét, kifeje
zetten a maga származékosságában.

A világonbelüli létezőhöz kötött lét, a gondoskodás felfedő. A 
jelenvalóiét feltárultságához azonban lényegszerűen hozzátartozik a 
beszéd.1 2 Ajelenvalólét kimondja magát; magát mint létezőhöz viszo
nyuló felfedő létet. És mint ilyen, a felfedett létezőről tett kijelentés
ben mondja ki magát. A kijelentés a létezőt közli felfedettségének 
hogyanjában. A közlést felfogó jelenvalóiét a felfogásban a megbe
szélt létezőhöz viszonyuló felfedő-létbe helyezi magát. A kimondott 
kijelentés a maga miről-jében tartalmazza a létező felfedettségét. Ez 
megőrződik a kimondottban. A kimondott mintegy világonbelüli 
kézhezállóvá lesz, amely átvehető és továbbmondható. A felfedettség

1 Vö. fentebb 33. §. 184. skk. o. — A kijelentés mint az értelmezés származtatott 
módusza.
2 Vö. 34. §. 191. skk. o.
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megőrződésének alapján önmagában a kézhezálló kimondott arra a 
létezőre vonatkozik, amelyről a kimondott mindig kijelentés. A 
felfedettség mindenkor valaminek a felfedettsége. Még a szajkózás
ban is magához a megbeszélt létezőhöz viszonyuló létbe lép a szaj
kózó jelenvalóiét. Ajelenvalólét azonban fel van mentve, és felmen
tettnek érzi magát az alól, hogy eredendő' módon újra elvégezze a 
felfedést.

Ajelenvalólétnek tehát nincs szüksége arra, hogy „eredeti” tapasz
talásban magával a létezővel szembesüljön, és mégis megmarad az 
utóbbihoz viszonyuló létben. A felfedettséget igen gyakran nem az 
adott esetet illető saját felfedés, hanem a mondottakról való hallomás 
útján sajátítják el. A mondottban való feloldódás az akárki létmódjá
hoz tartozik. A kimondott mint olyan felvállalja a kijelentésben 
felfedett létezőhöz viszonyuló létet. De ha ezt kifejezetten felfedett
ségére való tekintettel kell elsajátítanunk, akkor ez annyit jelent: 
igazolnunk kell, hogy a kijelentés felfedő. A kimondott kijelentés 
azonban kézhezálló, de oly módon, hogy ez mint a felfedettséget 
megőrző önmagában is a felfedett létezőre vonatkozik. Felfedő-lété- 
nek igazolása most azt jelenti: annak a vonatkozásnak a kimutatása, 
amely a felfedettséget megőrző kijelentést a létezőhöz fűzi. Akijelen
tés kézhezálló. A létező, amelyhez a kijelentést mint felfedőt vonat
kozás fűzi, világonbelüli kézhezálló, illetve kéznéllevő. Maga a vo
natkozás adódik így kéznéllevőként. A vonatkozás azonban abban 
rejlik, hogy a kijelentésben megőrzött felfedettség mindenkor vala
minek a felfedettsége. Az ítélet „tartalmaz valamit, ami a tárgyakra 
vonatkozóan áll” (Kant). A  vonatkozás azonban, átváltván a kéznél- 
levők közötti vonatkozássá, most maga is kéznéllevőség jelleget kap. 
Valaminek a felfedettsége kéznéllevővé változik, úgy alakul át, hogy 
egy kéznéllevő, a kimondott kijelentés, kéznéllevőként a tárgyalt 
létezőnek megfelelővé válik. És ha ezt a megfelelőséget már csak 
mint kéznéllevők kapcsolatát látjuk, azaz a kapcsolat tagjainak lét
módját, anélkül, hogy megkülönböztetnénk őket, mint csak kéznél- 
levőt értjük meg, akkor a vonatkozás mint két kéznéllevőnek a 
kéznéllevő megegyezése mutatkozik meg.

A létező jelfedettsége a kijelentés kimondottsága révén a világonbelüli kéz
hezálló létmódjába kerül. Amennyiben azonban ez m in t  v a l a m i n e k  
a f e l f e d e t t s é g e  fenntart magában egy vonatkozást a kéznéllevőhöz,
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úgy a felfedettség (igazság) a maga részéről a kéznéllevők (intellectus és rés) 
közötti kéznéllevő kapcsolattá válik.

A felfedettségnek a jelenvalóiét feltárultságán alapuló egzisztenci
ális fenoménje kéznéllevő, még vonatkozásjelleget magában rejtő 
tulajdonsággá lesz; és mint ilyen, egy kéznéllevő kapcsolatra hasad 
szét. Az igazság mint feltárultság és a felfedett létezőhöz viszonyuló 
felfedő lét a világonbelüii kéznéllevők közötti megegyezés igazságává 
lett. Ezzel felmutattuk a hagyományos igazságfogalom ontológiai 
származékosságát.

Ami azonban az egzisztenciál-ontológiai alapozó-összefüggések 
rendjében az utolsó, az ontikus-faktikusan az elsőnek és a legköze- 
lebbinek számít. Ez a faktum azonban szükségszerűségének tekinte
tében ismét csak magának a jelenvalólétnek a létmódján alapszik. A 
gondoskodó feloldódásban a jelenvalóiét a világonbelül utunkba 
kerülőből érti meg magát. A felfedéshez tartozó felfedettséget min
denekelőtt világonbelülien a feimondottban leljük fel. De nemcsak az 
igazság kerül utunkba mint kéznéllevő, hanem az általában vett létmeg
értés közvetlenül minden létezőt mint kéznéllevőt ért meg. A minde
nekelőtt ontikusan utunkba kerülő „igazságra” való legközelebbi onto
lógiai ráeszmélés a λόγος-t (kijelentést) mint λόγος τινός-t (kijelen
tést valamiről, valaminek a felfedettségét) érti meg, de a fenomént mint 
kéznéllevőt lehetséges kéznéllevősége felől interpretálja. Mivel azon
ban ez utóbbit azonosítják az általában vett lét értelmével, az a kérdés, 
hogy az igazságnak ez a létmódja és a legközelebbi utunkba kerülő 
struktúrája eredendő-e vagy sem, nem válhat elevenné. A jelenvalóiét 
mindenekeló'tt uralkodó, s a l a p v e t ő e n  és k i f e j e z e t t e n  még ma 
sem túlhaladott létértelmezése maga fedi el az igazság eredendőfenoménjét.

Ugyanakkor azonban nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a 
görögöknél, akik elsőként alakították ki tudományosan és juttatták 
uralomra ezt a legközelebbi létmegértést, egyúttal elevenen élt az 
igazság eredendő, noha preontologikus megértése is, sőt az ontoló
giájukban rejlő elfedés ellenére -  a legalábbis Arisztotelésznél -  kifeje
zésre is jutott.1

Arisztotelész sohasem védelmezte azt a tézist, amely szerint az

1 V ő. Nikomakhoszi etika Z  és Metafizika Θ 10.
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igazság eredendő „helye” az ítélet lenne. Ellenkezőleg, azt mondja, 
hogy a λόγος a jelenvalóiét létmódja, amely felfedő vagy elfedő lehet. 
Ez a kettős lehetőség a λόγος igaz-létének megkülönböztető jegye, a 
viszonyulás, amely elfedő is lehet. És mivel Arisztotelész sohasem kép
viselte az említett tézist, nem is került soha abba a helyzetbe, hogy a 
λόγος igazságfogalmát „kiterjessze” a tiszta νοεΐν-re. Az αί'σθησις- 
nek és az „eszmék” látásának „igazsága” az eredendő felfedés. És 
csupán mivel a νόησις elsődlegesen felfed, lehet a λόγος-nak mint 
διανοεΐν-nek felfedés-funkciója is.

A tézis, amely szerint az igazság valódi „helye” az ítélet, nemcsak 
hogy jogtalanul hivatkozik Arisztotelészre, hanem tartalma szerint is 
az igazság struktúrájának félreismerése. Nem a kijelentés az igazság 
elsődleges „helye”, hanem fordítva, a kijelentés mint a felfedettség 
elsajátításának módusza és mint a világban-benne-lét módja alapszik 
a felfedésen, illetve a jelenvalóiét feltárultságán. A legeredendőbb 
„igazság” a kijelentés „helye” és annak a lehetőségnek az ontológiai 
feltétele, hogy kijelentések igazak vagy hamisak (felfedők vagy elfe- 
dők) lehetnek.

A legeredendőbb értelemben értett igazság a jelenvalóiét alapszer
kezetéhez tartozik. Az elnevezés egzisztenciálétjelent. Ez előre meg
határozza a választ a kérdésre, amely az igazság létmódjára, valamint 
arra vonatkozik, hogy milyen értelemben szükségszerű az az előfel
tevés, hogy „adódik igazság”.

c) A z igazság létmódja és az igazság előfeltételezése

A jelenvalóiét mint a feltárultság konstitutuma lényegszerűen az 
igazságban van. A feltárultság a jelenvalóiét lényegbeli létmódja. 
Igazság csak annyiban és addig „adódik” [„gibt es’’], ameddig van [ist] 
jelenvalóiét. A  létező csukákkor felfedett és addig feltárt, amíg egyáltalán 
van jelenvalóiét. Newton törvényei, az ellentmondás tétele, általában 
minden igazság csak addig igaz, amígjelenvalólét van. Mielőtt jelen
valóiét még egyáltalán nem volt és miután jelenvalóiét egyáltalán 
nem lesz többé, nem volt, illetve nem lesz igazság, mivel akkor nem 
lehet feltárultságként, felfedésként és felfedettségként. Neivton törvé
nyei felfedezésük előtt nem voltak „igazak”, amiből nem az követ
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kezik, hogy hamisak voltak, s még kevésbé, hogy amidőn ontikusan 
semmiféle felfedettség nem lesz lehetséges többé, hamissá válnának. 
Épp ilyen kevéssé rejlik ebben a „korlátozásban” az „igazságok” 
igaz-létének leértékelése.

Az, hogy Newton előtt a newtoni törvények sem igazak, sem 
hamisak nem voltak, nem jelentheti azt, hogy a létező, amelyet 
felfedve felmutatnak, őket megelőzően nem volt. A törvények New
ton által lettek igazzá, s velük vált megközelíthetővé a jelenvalóiét 
számára a létező önmagában. A létező a maga felfedettsége által éppen 
hogy olyan létezőként mutatkozik meg, amilyen már előzőleg is volt. 
így felfedni: ez az „igazság” létmódja.

Azt, hogy adódnak „örök igazságok”, csak akkor lehet elégségesen 
bizonyítani, ha sikerül kimutatnunk, hogy a jelenvalóiét örökkön- 
örökké volt és lesz. Amíg ez a bizonyítás hiányzik, addig e tétel 
fantasztikus állítás marad, mely nem válik jogosulttá azáltal, hogy a 
filozófusok általában „elhiszik”.

Lényegbeli jeleiwalólétszeríí létmódjának megfelelően minden igazság a 
jelenvalóiét létéhez viszonyul. Azt jelenti-e vajon ez a viszonylagosság, 
hogy minden igazság „szubjektív”? Ha a „szubjektív” szót úgy in
terpretáljuk, mint ami „a szubjektum tetszésére van bízva”, akkor 
bizonyosan nem. Mert a felfedés legsajátabb értelme szerint megsza
badítja a kijelentést a „szubjektív” önkényességtől, és a felfedőjelen- 
valólétet magával a létezővel szembesíti. Mivel az „igazság” mint 
felfedés a jelenvalóiét létmódja, csak ezáltal vonható ki annak önkénye 
alól. Az igazság „általánosérvényűsége” is egyszerűen abban gyöke
rezik, hogy a jelenvalóiét a létezőt önmagában fedheti fel és teheti 
hozzáférhetővé. Csak így képes ez a létező önmagához kapcsolni 
minden lehetséges kijelentést, azaz minden felmutatást. Vajon akkor 
a helyesen értett igazságot akár a legkevésbé is csorbítja-e, hogy 
ontikusan csak a „szubjektumban” lehetséges és annak létével áll vagy 
bukik?

Az igazság egzisztenciálisan felfogott létmódjából érthetővé válik 
az igazság előfeltételezésének értelme is. Miért kell előfeltételeznünk, 
hogy adódik igazság? Mit tesz az: „előfeltételezni”? Mit jelent a „kell” 
és a „mi”? Mit jelent az, hogy „adódik igazság”? Az igazságot „mi” 
előfeltételezzük, mivel „mi”, a jelenvalóiét létmódján létezvén, „az 
igazságban” vagyunk. Nem úgy előfeltételezzük azt, mint valami
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rajtunk „kívülit” és „felettünk lévőt”, amihez más „értékek” mellett 
úgyszintén viszonyulunk valahogyan. Nem mi előfeltételezzük az 
„igazságot”, hanem az igazság az, ami ontológiailag egyáltalán lehető
vé teszi, hogy mi úgy vagyunk képesek lenni, hogy „előfeltételezünk” 
valamit. Csak az igazság tesz lehetségessé olyasvalamit, mint az előfel
tételezés.

Mit jelent „előfeltételezni”? Úgy érteni meg valamit, mint egy 
másik létező létének alapját. A létezőnek, létösszefüggéseiben való 
ilyetén megértése csak a jelenvalóiét feltárultsága, vagyis felfedő léte 
alapján lehetséges. Az „igazságot” előfeltételezni akkor azt jelenti, 
hogy mint olyasvalamit értjük meg, aminek a kedvéért a jelenvalóiét 
van. A jelenvalóiét azonban -  ez benne foglaltatik létszerkezetében 
mint gondban -  már mindenkor megelőzi önmagát. O  az a létező, 
amelynek létében legsajátabb lenni-tudására megy ki a játék. Ajelen- 
valólét mint világban-benne-lét létéhez és lenni-tudásához lényeg- 
szerűen hozzátartozik a feltárultság és a felfedés. A jelenvalóiét 
számára világban-benne-lenni-tudása a tét, és ezen belül a világon- 
belüli létezőről való körültekintően felfedő gondoskodás. Ajelenva- 
lólét mint gond létszerkezetében, az önmagát-előző-létben rejlik a 
legeredendőbb „előfeltételezés”. Azért kell, hogy „mi” „magunkat" mint 
a feltárultság által meghatározottat előfeltételezzük, mivel a jelcnvalólét létéhez 
hozzátartozik ez a magát-elófeltételezés. Ez a jelenvalóiét létében rejlő 
„előfeltételezés” nem az ezenkívül meglevő nem jelenvalólét-szerű 
létezőhöz viszonyul, hanem egyedül önmagához. Az előfeltételezett 
igazság, illetve az „adódik”, amelynek meg kell határoznia az igazság 
létét, magának a jelenvalólétnek a létmódjával, illetőleg létértelmével 
bír. Az igazság-előfeltételezést azért kell „megtennünk”, mivel az a 
„mi létünkkel” együtt már amúgy is „előfeltételezve” van.

Az igazságot előfeltételeznünk kell, az igazságnak a jelenvalóiét 
feltárultságaként lennie kell, mint ahogyan ennek magának minden
kor mint az enyémnek és mint ennek kell lennie. Ez hozzátartozik a 
jelenvalóiét lényegbeli világbavetettségéhez. Döntött-e valaha és dönt- 
het-e valaha is jelenvalóiét maga szabadon arról, hogy ,jelenvalólétre" akar-e 
jönni vagy sem? „Magánvalóan” egyáltalán nem látható be, miért kell 
a létezőnek felfedettnek, miért kell igazságnak ésjelenvalólétnek lennie. 
Ha a szokásos módon cáfolják a szkepticizmust, az „igazság” létének, 
illetve megismerhetőségének a tagadását, akkor a cáfolat megáll fél
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úton. Amit a formális érvelés során megmutat, az egyszerűen az, 
hogy ha ítélnek, az igazságot már előfeltételezik. Utalás ez arra, hogy 
a kijelentéshez „igazság” tartozik, hogy a felmutatás a maga értelme 
szerint felfedés. De továbbra is tisztázatlan marad, miért kell ennek így 
lennie, miben rejlik a kijelentés és az igazság közötti szükségszerű 
létösszefüggés ontológiai alapja. Ugyanígy teljesen homályban ma
rad az igazság létmódja, az előfeltételezésnek és magában a jelenva- 
lólétben rejlő ontológiai fundamentumának értelme. Ezenfelül azt 
sem ismerik fel, hogy az igazság már akkor is előfeltételezve van, ha 
senki sem ítél -  amennyiben jelenvalóiét egyáltalán van.

Egy szkeptikust éppoly kevéssé lehet megcáfolni, mint „bebizo
nyítani” az igazság létét. A szkeptikust, ha faktikusan, az igazság 
tagadásának módján van, nem is szükséges megcáfolni. Ha a szkeptikus 
van, és ebben a létben megértette önmagát, akkor az öngyilkosság 
kétségbeesésében kioltotta a jelenvalólétet és vele az igazságot. Az 
igazság a maga szükségszerűségében nem bizonyítható, mivel a je
lenvalóiét önmagát nem vetheti alá bizonyítási eljárásnak. Amennyi
re nincs kimutatva, hogy adódnak „örök igazságok”, ugyanúgy nincs 
kimutatva az, hogy valaha is „volt” [es „gegeben” hat] „valódi” 
szkeptikus -  amint azt a szkepticizmus cáfolatai vállalkozásuk elle
nére alapjában véve hiszik. Talán gyakrabban voltak szkeptikusok, 
mint ahányszor a „szkepticizmus” lerohanására tett ártalmatlan 
formális-dialektikus kísérletek hajlandók voltak őket tudomásul 
venni.

Ezért tehát az igazság létére és előfeltételezésének szükségszerű
ségére vonatkozó kérdésnél általában, s ugyanúgy a megismerés 
lényegére vonatkozó kérdésnél is egy „ideális szubjektumot” tételez
nek. Ennek kifejezett vagy ki nem fejezett indítéka abban a jogos, 
előbb azonban ontológiailag megalapozandó követelményben rejlik, 
hogy a filozófia témáját az „a priori” és nem az „empirikus tények” 
mint olyanok alkotnák. Kielégíti-e azonban ezt a követelményt egy 
„ideális szubjektum” hozzátoldása? Nem egy fantasztikusan idealizált 
szubjektumról van-e szó? Egy ilyen szubjektumfogalommal nem 
éppen az egyedül „tényleges” szubjektum, a jelenvalóiét a prioriját 
vétjük-e el? Nem tartozik-e a faktikus szubjektum a priorijához, 
vagyis a jelenvalóiét fakticitásához az a meghatározottság, hogy egy
formán eredendően van az igazságban és a nem-igazságban?
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A „tiszta én” és az „általában vett tudat” eszméje oly kevéssé tar
talmazza a „valódi” szubjektivitás a prioriját, hogy átsiklik a jelenva
lóiét fakticitásának és létszerkezetének ontológiai jellemződ fölött, 
illetve egyáltalán meg sem látja azokat. Az „általában vett tudat” 
elutasítása nem jelenti az a priori tagadását, de éppoly kevéssé szava
tolja egy idealizált szubjektum betoldása a jelenvalóiét tárgyszerűi eg 
alapozott aprioritását.

Az „örök igazságok” állítása, akárcsak ajelenvalólét fenomenálisan 
megalapozott „idealitásának” összekeverése egy idealizált abszolút 
szubjektummal a filozófiai problematikán belül a keresztény teológia 
még korántsem radikálisan kiűzött maradványai közé tartozik.

Az igazság léte eredendő összefüggésben áll a jelenvalóléttel. A lét 
egyáltalán csak azért érthető meg, a létmegértés csak azért lehetséges, 
mert ajelenvalólét a feltárultság, azaz a megértés által konstituált- 
ként van.

A lé t-nem  a létező-csak annyiban „adódik”, amennyiben igazság 
van. És az igazság csak annyiban és addig van, amennyiben és amed
dig van jelenvalóiét. Lét és igazság egyformán eredendően „van”. 
Hogy mitjelent az: a lét „van”, holott minden létezőtől különböznie 
kell, csak akkor kérdezhetjük meg konkrétan, ha már tisztáztuk 
általában a lét értelmét és a létmegértés horderejét. Csak akkor 
fejthető ki eredendően, hogy mi tartozik a lét mint olyan tudományá
nak fogalmához, ennek lehetőségeihez és változataihoz. És csak ha 
már elhatároltuk ezt a kutatást és igazságát, akkor tudjuk ontológia- 
ilag meghatározni a kutatást mint a létezőnek és igazságának felfedését.

A lét értelmére vonatkozó kérdés megválaszolása még hátravan. 
Mivel járult hozzá a nevezett kérdés kidolgozásához ajelenvalólét 
eddig elvégzett fundamentálanalízise? A gond fenoménjének hozzá
férhetővé tétele révén tisztázódott annak a létezőnek a létszerkezete, 
amelynek létéhez olyasvalami tartozik, mint létmegértés. Ezzel egy
úttal elhatároltuk ajelenvalólét létét azoktól a létmóduszoktól (kéz- 
hezállóság, kéznéllevőség, realitás), amelyek a nem jelenvalólét-sze- 
rű létezőt jellemzik. Megvilágítottuk magát a megértést, s ezzel 
egyúttal szavatoltuk a létinterpretáció megértő-értelmező eljárásai
nak módszeres áttekinthetőségét.

Amennyiben a gonddal valóban birtokunkba jutott ajelenvalólét 
eredendő létszerkezete, akkor ezen az alapon a gondban rejlő létmeg
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értésnek is fogalmi szintre kell emelkednie, vagyis körül kell tud
nunk határolni a lét értelmét. Fel van-e tárva azonban a gond feno- 
nténjével együtt a jelenvalóiét legeredendó'bb egzisztenciál-ontoló- 
giai szerkezete is? A gond fenoménjében rejlő' struktúrák sokfélesége 
rendelkezésünkre bocsátja-e a faktikus jelenvalóiét létének legere
dendőbb egészét? Egyáltalán: az eddigi kutatás megpillanthatóvá 
tette-e a jelenvalólétet mint egészt?


