
Suki Béla: Martin Heidegger filozófiájának 
alapkérdései 

A modern polgári filozófia kritikai feldolgozásának nemcsak egyik legfonto-
sabb, hanem e már megindult folyamat bizonyos aránytalanságait is helyesbítő 
vállalkozása Suki Béla munkája. Hiszen idestova ötven éve, hogy századunk eleddig 
legjelentősebb filozófiai műve, Martin Heidegger Lét és idő című munkája nap-
világot látott, s a maga korában némileg mellőzött freiburgi filozófusnak mind-
eddig töredékesen jelentek meg magyar nyelven írásai, s csak most üdvözölhetjük 
az első hazai monografikus feldolgozást, jóllehet például hivatalos elismeréssel öve-
zett, de mégiscsak kevésbé jelentős berlini kollégájának, Nicolai Hartmann-nak több 
könyve jelent meg magyarul, s munkásságának számottevő itthoni irodalma van. 
Talán közel járunk az egyik lehetséges magyarázathoz, ha a Heidegger filozófiájá 
val szembeni tartózkodás okát az átlagos műveltségű, német anyanyelvű olvasó szá-
mára is felfoghatatlanul bonyolult, teljesen önálló fogalmi rendszerrel dolgozó 
nyelvezetében jelöljük meg. (Az olvasó elismeréssel állapíthatja meg: Suki Béla 
idézeteivel is vállalja a szövegértelmezést, mert minden szöveget magyarul közöl.) 
S a nyelvezet bonyolultsága Heideggernél nem véletlen, önkényes eljárás: a hagyo-
mányos értelemben vett fogalmi megismerést elutasító, végső soron irracionalista 
filozófia, az úgynevezett egzisztencializmus megalapozására szolgál. 

Heidegger filozófiai alapálláspontja, mint nem ritkán a fordulatot előidéző 
jelentős gondolkodóké, egyszerűen összefoglalható. Szerinte a filozófia mindeddig 
többé-kevésbé sikertelen kísérleteket tett arra, hogy bizonyítsa (vagy cáfolja) a 
racionális megismerés lehetőségét, más szóval, hogy megválaszolja azt a kérdést, 
megismerhetjük-e a világot úgy, ahogy az valójában, önmagában létezik. Heidegger 
e kérdésre nemmel válaszol, tehát elutasítja azt az álláspontot, hogy törvényszerű-
ségek, lényegi összefüggések állnak fenn, amelyeket az emberi gondolkodás feltár 
és visszatükröz. De tagadását nem arra alapozza, hogy az emberi, racionális meg-
ismerési folyamattal szemben egy valójában irracionális, kaotikus világmindenség 
áll szemben, s nem is arra, hogy a világ végső lényegét, tökéletes rendjét és értel-
mét a véges emberi elme teljességében felfogni képtelen — hanem arra, hogy a 
szemünk elé táruló világ is irracionális, kiismerhetetlen és a magunk megismerő 
tevékenysége is az ész által nem ellenőrizhető előfeltevésekkel terhes, tehát végső 
soron irracionális folyamat. Első pillantásra álláspontja olyannak tűnik, mintha 
ezzel minden tudomány, tehát a filozófia is, saját filozófiája is, kudarcra lenne 
kárhoztatva, s e megállapítás után akkor járna el következetesen, ha a csőd be-
ismerésének jeleként letenné a tollat; mondván, nincs lehetőség arra, hogy világ-
magyarázatot adjunk. 

Heidegger az igazi fordulatot azonban csak ezután haj t ja végre. Az emberi 
gondolkodás eddigi kétezer éves folyamatát, mint spekulatív jellegűt, metafizikusát, 
mint végső soron nemcsak világnézeti, hanem társadalmi-gazdasági csődhöz vezetőt 
is, elutasítja, s egy új, a megismerő alany—megismerendő világ szembeállítását 
elutasító filozófia kidolgozásába fog. Mielőtt Heidegger alapvetően újnak szánt 
problémaállítását megfogalmaznánk, lássuk, miként bizonyítja Heidegger kiinduló-
pontjának, az eddigi szemléletmód elutasításának helyességét? Hiszen, ha bizonyít, 
azt kellene bizonyítania, hogy valamennyi filozófia — például a neotomizmus épp-
úgy, mint a marxizmus — szemléleti béklyói folytán nem kínál kiutat az emberiség 
számára. Heidegger azonban logikai „csúsztatást" hajt végre: a kortársi filozófiák 
— vagy akár azok nyomán világszerte bekövetkező társadalmi átalakulások — 
elemzése helyett kijelenti, hogy a kétezer éves „metafizikus" gondolkodás végső 
terméke a mai nyugati civilizáció, s annak páratlan mélységű, s valóban lényegig 
hatoló elemzésével kívánja bizonyítani: ide, az elidegenedés totálissá válásához ve-
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zetett a „metafizikus" gondolkodás fejlődése. Nem az a meglepő, hogy eljárása 
során idealista módon a gondolkodást tekinti a társadalmi lét meghatározójának, 
hanem az, hogy figyelmét kizárólag a nyugati civilizációra korlátozza, s leszűkült 
szemhatárral, tehát saját rendszere szempontjából is megalapozatlanul jut el világ-
méretű pesszimizmusig. (Kétségtelen viszont, hogy Heidegger mindmáig felül nem 
múlt elemzést nyújtott a mai nyugati civilizációról, s eme értékeinek kibontásában 
kitűnő analitikus készséggel elemzi életművét Suki Béla.) 

Térjünk vissza e heideggeri „bizonyítás" után ismét a kiindulóponthoz: ha már 
meg kell haladni, hogyan lehet meghaladni a megismerendő és megismerő, a lét 
és a gondolkodás, objektum és szubjektum kettősségét? Heidegger legszívesebben 
ahhoz az ősi állapothoz térne vissza, amikor ez a kettéválás még nem ment végbe: 
a görögség előtti primitív gondolkodáshoz. Felismerve ennek lehetetlenségét, ú j 
fogalmi nyelvet teremtve tér önálló utakra. A civilizált, „hagyományos" gondol-
kodást, mint helytelent, elveti. A gondolkodom, tehát vagyok axiómájából, miután 
elutasítja a hagyományos értelemben vett gondolkodást, a fennmaradó bizonyosság-

— ban, a „vagyok"-ban, az egyéni emberi létben találja meg a szilárdnak látszó ki-
indulópontot. Hiszen a szubjektumot illetően a gondolkodás és a lét bizonyos mér-
tékig egybeesik! A kiindulópontul választott egyéni lét azonban nem azonos azzal 
az egyéni élettel, mely maga is a „metafizikus" gondolkodásmódból eredően a létező 
dolgok közti megosztott figyelemmel, lényegét nem találva, elidegenedett viszonyok 
között, a mindennapiságban elveszve, a lét igazi értelméről megfeledkezve él! 
Mindez nem igazi, autentikus lét Heidegger szerint, csak a részletekben széthulló 
ittlét vagy ígylét (Dasein). Az egyéni lét igazi magva, az egzisztencia ezzel ellen-
tétben azt jelenti, hogy az ember nem a viszonyai által béklyózottan-meghatározot-
tan, hanem szabadon, lehetőségek között választva is élhet. Tehát az ember, le-
győzve az elidegenedett, mindennapiságra korlátozódó életet, értelmes életet teremt-
het magának? Ebben még egyet is érthetnénk Heideggerrel. De mi számára a lét 
igazi értelme? Mi fog orientálni, eligazodni segíteni a lehetőségek között? Heideg-
ger szerint van egy állandó, életünket végigkísérő lehetőség, melyet, ha folyvást 
választani akarunk, mégsem választhatunk — de éppen ezért ennek jegyében éljük 
életünket. S ez az autentikus életvitel esetén állandóan szem előtt tartandó lehető-
ség: a halál. A halálhoz mért lét az ember igazi létmódja (egzisztenciája) — állítja 
Heidegger. Nincs más fogódzó, nincs más külső segítség az elszigetelt szubjektum 
számára: heroikus módon, önmagával kell mindenkinek szembenéznie, kinek-kinek 
saját végessége tudatában kell tevékenykednie. 

Az elszigetelt egyéni élet a maga sokszori előfordulásában valóban létezik, s 
valóban oly módon, ahogyan Heidegger bemutatta. De a tömegek, még ha behatób-
ban ismernék is az egzisztencialista filozófiát, nem e filozófia pótszereihez nyúlnának. 

Bármennyire valós helyzetképet ad Heidegger az elidegenedett társadalomban 
élő polgárról, magas mércéjének: a saját lét heroikus vállalásának amúgy is csak 
a legnagyobb formátumú személyiségek képesek megfelelni. Az emberekben élő 
jogos, igazán emberi vágy a közösségért sóvárog, s ezért a reális közösségteremtő 
alkalmak híján azután fiktív közösségteremtő mítoszoknak — Németországban a 
fajmítosznak, a fasizmusnak — esik áldozatául. A két irracionalista álláspontnak, 
az egzisztencializmusnak és a fasizmusnak közös ugyan a kiindulópontja, helyzet-
képe, és egyaránt fiktív, pótlékként szolgáló, de már eltérő „megoldási receptjei" 
vannak, amelyek társadalmi hatása, politikai konzekvenciája különböző. Az egzisz-
tencializmusnak éppen ez a szubjektum heroikus áldozatvállalására, önfeláldozására, 
szembeszegülésére alapozó felfogása lehetett alkalmas — Franciaországban — a 
marxizmus mellett az antifasizmus eszmei megalapozására. (Suki Béla indokoltan 
utal arra is, hogy a sartre-i egzisztencializmus lényegében a heideggeri felvizezett 
változata. Heideggert viszont a közösség iránti sóvárgás vágya, tehát egy, a saját 
filozófiájának ellentmondó érzelme vitte közel rövid időre a fasizmushoz, s nem 
saját, a fasizmus által korántsem előnyben részesített filozófiája — ezen a ponton 
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érdemes lett volna könyvében talán tovább árnyalni az ideológiailag-társadalmilag 
gondosan kimunkált Heidegger-képet.) 

A könyv világos tagolásban előbb Heidegger bonyolult filozófiai építményét 
mutatja be, majd az évtizedek során bekövetkezett toldásokat-átépítéseket veszi 
sorra, végül kitekintést nyújt az épületből: merre próbálták átvenni megoldásait, 
hol követték újításait. Suki Béla az alapkérdéseket bemutató, értő összefoglaló fel-
dolgozása után joggal remélhetjük, hogy részint kezdeményezése nyomán és általa 
is tovább mélyül az egzisztencializmus kutatása, részint pedig, hogy a Lét és idő 
személyében méltó magyar fordítóra talál. (Gondolat, 1976.) 

GERGELY ANDRÁS 

Szécsi Margit: Birodalom 

Első látásra semmi változás: most is télideje van a metaforának. A rosszul 
szerkesztett világ negatív létként hívja elő a verset, s mert töményebb fájdalommal 
és borzalommal — művészetben vagyunk —, talán a kintinél egy kissé zúzmarásab-
ban is. Tevődnék egyszer igazság a költészetben: a vers olvasná költőjét, és ne 
fordítva, mit tudna a mindig ellenre néző tüzes tekintetből kiolvasni a szavaknak 
csak telét ismerő metaforalánc? Észrevenné-e az összetörtségében is fényes hitet, az 
archaikus mosolyban is megtévesztő mindig-jelent? Magára ismerne-e, mitológiájá-
nak értelmét találná-e a fájdalomtól lecsupált költőarcban, vagy a születést paran-
csolóval elindulna új és ú j jégvilágok, a belső lét bizonytalanságait forró tenger-
ként láttató hiány világok felé? 

Ami a korábbi könyvben, a Szent Buborékban széttörött, a mostani sem kí-
vánja eggyéforrasztani. Szécsi Margit metaforáival együtt fagyott bele a versbe. Ez 
a különleges állapot költészetének legjellemzőbbje: birodalma. Szinte folytathatat-
lan a folytatás, az önmaga teremtette Kezdet. Csillagrendszerek egymástól elforog-
nak, megszökik a megszökhetetlen, széthullik a determinált. Most már külön vilá-
gok épülnek szóból, fényből, hangból, s akarva-akaratlan a kimondás jogává teszik 
a megismerést. Ebbe a mindig csak hiányt érzékeltető körforgásba csapódik bele a 
vers, önmaga idejét mindig mitikussá nagyítva. A megnyugvás romantikáját ez a 
hiátust betöltő szerep adja : a költő ú j szavait verssé fogalmazva legyen teljes egész. 
Ha ez megtörtént — igazi művésznél sohasem kérdéses — nem görbülhet meg a 
föld gyémánttengelye. A Birodalom megkülönbözik mindattól, ami tüntetően hurrá-
optimizmus, ami önmagát és a világot könnyen viselő élés. Fájdalma a tágítható, 
de szét sohasem törhető határokban van. S az ellentmondásban — e fémkemény-
ségű létben faangyal fúj ja a trombitát! — gyönyöre is. 

Aki szól, betakarta hetvenhét sebével a világot: mitológiát teremtett a fájda-
lomnak. A Szent Buborékban a forró tenger irányába tülekvő szétpörgés stigmák-
kal jelölte meg a verset. Az „életbebolondult csillag" evvel a kitüntetett jeggyel 
mutatja föl megszenvedettségének zálogát: „színvalló palástunk: a lét". Voltak, akik 
a több áttétellel jelentkező rendszerben csak a pesszimista filozófia lenyomatát vél-
ték felfedezni. 

A Szent Buborék és a Birodalom közötti út most sem derűs anekdoták, létet 
dalolgató, mindig a „közérthetőség" palástja mögé búvó operettvilágok színhelye. 
Szécsi Margit nem könnyű költő, lírája nem andalító olvasmány. Birodalmában 
nemcsak önmaga fázik, fázik a vers is. Legfrissebb gyűjteményének újsága abban 
van, hogy a korábban mitológiával felfokozott didergő lét (versvallomás) rátalált 
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