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1.  A disszertáció célkitűzése és a téma körülhatárolása

Értekezésem választott témája az idő mint filozófiai probléma feltárása Martin Heidegger 

gondolkodásában,  mindenekelőtt  olyan  nézőpontból,  amely  képes  rávilágítani  az 

időtapasztalat hermeneutikai gondolkodással való összefüggésére. 

Tartalmi  szempontból,  Heidegger  általam  hermeneutikainak  nevezett 

időfelfogásának értelmezésére teszek kísérletet. Munkám közvetlen, elsődleges célja ezért 

egy filozófiatörténeti rekonstrukció.1 Az egyes fejezetek arra mutatnak rá, hogy Heidegger 

gondolkodói  útjának minden egyes  szakaszán szembesült  az idő-problémával.  E kérdés 

megkerülhetetlen  kihívást  jelentett  számára,  amelyre  rendkívül  kitartóan  újra  és  újra 

visszatért, az idő-tapasztalat más-más dimenzióit járva be. A disszertáció e tekintetben arra 

a  belátásra  épül,  hogy  a  heideggeri  életmű  egyes  részleteinek  vizsgálata  önmagában 

kevésnek  bizonyul,  mivel  az  idő  olyan  kulcsfogalomnak  látszik,  amely  eltérő 

hangsúlyokkal a heideggeri filozófia egészét lefedi, sőt összetettsége és rétegzettsége révén 

magában rejti e filozófia meghatározó feszültségeit is. Ez az oka annak, hogy nem csupán a 

Lét  és  idő  Heideggerét  tartjuk szem előtt,  hanem a létkérdés  egész  heideggeri  útját.  E 

rekonstrukció  személyes  intenciója,  hogy  felvázolja  a  heideggeri  időfelfogás 

alaptendenciáit,  betekintést  nyerjen  annak  szisztematikus  összefüggéseibe,  ezért  a 

disszertáció  fejezetei  az  idő-problémát  a  heideggeri  gondolkodás  legjelentősebb 

fordulópontjain  keresztül  mutatják  be.  Ennek  során  az  elemzés  olyan  értelmezés 

lehetőségét igyekszik megnyitni,  amely szerint az időtapasztalat hangsúlyváltozásai nem 

egymást  kizáró,  vagy  felváltó  megközelítések  a  filozófus  életművén  belül,  hanem egy 

egységes fenomén különböző aspektusai, amelyek csak együtt képesek az idő-tapasztalat 

valóságos és feszültségektől korántsem mentes dinamikáját leírni. 

1 A vizsgált  kötetek  a  következők:  Korai  Heidegger:  Frühe  Schriften,  Hrsg.:  F.–W.  von  Herrmann,  Klostermann, 
Frankfurt  am Main,  1978.  Fiatal  Heidegger: Phänomenologie  des  religiösen  Lebens,  Hrsg.:  Mattias  Jung,  Thomas 
Regehly  und  Claudius  Strube,  Klostermann,  Frankfurt  am  main,  1995.;  Phänomenologische  Interpretationen  zu 
Aristoteles. Einführung in die phänomenologische Forschung, Hrsg.: W. Bröcker, K. Bröcker-Oltmans, Klosteramnn, 
Farnkfurt am Main, 1985.; Ontologie. (Hermeneutik der Faktizität), Hrsg.: K. Bröcker-Oltmans, Klostermann, Frankfurt 
am Main, 1988.; Der Begriff der Zeit, Hrsg.: F.–W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt am Main, 2004.; Einführung 
in  die  Phänomenologische  Forschung,  Hrsg.:  F.–W.  von  Herrmann,  Klostermann,  Frankfurt  am  Main,  1994.; 
Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs,  Hrsg.:  P.  Jaeger,  Klostermann,  Frankfurt  am Main,  1979.; Logik.  Die  
Frage  nach  der  Wahrheit,  Hrsg.:  W.  Biemel,  Klostermann,  Frankfurt  am  Main,  1976.; Phänomenologische 
Interpretation  von  Kants  Kritik  der  reinen  Vernunft,  Hrsg.:  I.  Görland,  Klostermann,  Frankfurt  am  Main,  1977.; 
Seminare, Hrsg.: Curd Ochwadt, Klostermann, Frankfirt am Main, 1986. 1927-1930: Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen, 
1993.; Die Grundprobleme der Phänomenologie, Hrsg.: F.–W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt am Main, 1975.; 
Kant und das Problem der Metaphysik,  Klostermann,  Frankfurt  am Main,  1951.;  Metaphysische Anfangsgründe der  
Logik im Ausgang von Leibniz,  Hrsg.:  Klaus Held,  Klostermann,  Farnkfurt  am Main,  1978.;  Die Grundbegriffe der 
Metaphysik.  Welt  – Endlichkeit  – Einsamkeit,  Hrsg.:  F.–W. von Herrmann,  Klostermann,  Frankfurt  am Main,  1983. 
Késői Heidegger: Zur Sache des Denkens, Niemeyer, Tübingen, 1969.; Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Hrsg.: 
F.–W. von Herrmann, Klostermann, Frankfurt am Main, 1989.;  Besinnung, Hrsg.:F.–W. von Herrmann, Klostermann, 
Frankfurt am Main, 1997.; Zollikoner Seminare, Hrsg.: M. Boss, Klostermann, Frankfurt am Main, 1987.



A tartalmi rekonstrukció ezzel párhuzamosan egy módszertani szemponttal egészül 

ki.  E  második  szinten  az  elemzés  fő  feladata  az  időtapasztalat  hermeneutikai 

megközelítése.  Ebben  az  értelemben  a  jelen  munka  nem  korlátozódik  a  heideggeri 

belátások  tartalmi  rekonstrukciójára  vagy  a  bennük  megjelenő  filozófiai  koncepció 

visszaadására,  hanem önmagával  mint  interpretációval  szemben  is  azzal  a  módszertani 

igénnyel lép fel, hogy az időkérdést Heidegger hermeneutikai pozíciója fényében látja, a 

vizsgálódás vezérfonalát ebből eredezteti. 

Egy harmadik és még alapvetőbb szinten az elemzés végül azt a célt szolgálja, hogy 

a  fejlődéstörténeti  vázlaton  keresztül  –  mindig  vele  párhuzamosan  és  tőle 

elválaszthatatlanul – idő-tapasztalat és hermeneutikai gondolkodás lényegi összetartozását 

vizsgálja.  Ebben  az  értelemben  a  dolgozat  a  végesség  hermeneutikáját igyekszik 

feltérképezni. A végesség hermeneutikája ebben az összefüggésben azt fejezi ki, hogy a 

heideggeri koncepció értelmében a lét hermeneutikai tapasztalata nem létezik az emberi lét 

határainak belátása, saját végességünk tudata, időbeliségünk elsajátítása nélkül.

A recepció-történetet szemlélve Heidegger időfelfogása, e hosszú ideig mellőzött 

tematika,  mostanában kerül egyre inkább a kutatás középpontjába, azzal párhuzamosan, 

hogy a fenomenológia és annak legújabb recepciói részletes elemzéseket szentelnek az idő-

problémának. Az utóbbi ideig elsősorban olyan monográfiák láttak napvilágot,  amelyek 

Heidegger időfelfogását nem önmagában, hanem közvetve, más gondolkodókkal (Husserl, 

Kierkegaard,  Kant,  Bultmann,  Barth)  összefüggésben  tárgyalták.  Ezt  megelőzően 

figyelemre méltó,  hogy Heidegger idő-koncepcióját  maguk a kortárs fenomenológiai  és 

hermeneutikai  értelmezések  is  a  kritika  jegyében  dolgozták  ki.  Az  így  kidolgozott 

korrekciók  teljességgel  helytállóak  és  szükségesek  is,  ugyanakkor  interpretációs 

szempontból behatároltak, mivel nem veszik (és nem is vehetik) figyelembe a heideggeri 

vállalkozás egészét.  Az esetek többségében (például  Lévinas,  Sartre,  Gadamer,  Ricoeur 

vagy Bultmann számára) ugyanis a heideggeri időfelfogás nem annyira értelmezés tárgya, 

mint inkább interpretációs kiindulópont volt,  amely a közelítés és távolodás lehetőségét 

adva a saját nézőpont tudatossá tételét segítette elő, a szükséges kontrasztot jelenítette meg. 

Végső soron olyan vonatkoztatási pontként szolgált, amelynek erőterében lemérhető volt 

egy új értelmezés plauzibilitása és remélt teljesítménye. Ennek köszönhetően a heideggeri 

időfelfogás  gondos  interpretációjának  lehetősége  a  kortársak  részéről  is  kimaradt. 

Mindeközben tény,  hogy a heideggeri  időfelfogás  egyes  részletei  épp ezen előzmények 

révén már közismertek.  A dolgozatnak ugyanakkor láthatóvá kell tennie azt a háttérben 

álló kutatási területet is, amely részleteiben még feltáratlan maradt.  

3



2.  A disszertáció felépítése és az alkalmazott módszer vázolása

Értekezésem a jelzett összefüggés keretében az időkérdést négy lépésben fogja kibontani. 

A  heideggeri  gondolatvilág  tényleges  explikációját  megelőzi  egy  bevezető 

áttekintés (1.),  mely  felvázolja  azokat  az  alapvető  szempontokat,  amelyek  megfelelő 

hátteret nyújtanak az idő-kérdés heideggeri megközelítéséhez. E bevezetés módszertani és 

tartalmi elemzései heideggeri belátásokon alapulnak. Az első fejezet  módszertani része 

arra mutat rá, hogy Heidegger nemcsak arra törekszik, hogy választ adjon az idő tartalmi 

kérdésére,  hanem fontossá  válik  számára  egy  olyan  filozófiai  beállítódás  kidolgozása, 

amely  az  időhöz  való  hozzáférést  is  megnyitja.  A  heideggeri  kiindulópont  alapján  a 

disszertáció  három  mozzanatot  emel  ki.  Első  lépésben  láthatóvá  teszi,  hogy  az 

időtapasztalat  vizsgálatában  a  hermeneutikai  és  fenomenológiai  eljárás  az  eltérések 

ellenére,  egy  egységes  filozófiai  szemléletmód  egymást  kölcsönösen  kiegészítő 

mozzanatait  alkotja. Második lépésben azt elemzi,  hogy az időről való gondolkodásunk 

nem követheti  ugyanazt  a  módot,  ahogy tárgyiságokat  tudatosítunk.  Az időnek létezik 

olyan  tematizálási  módja,  amelyben  nem  válik  „dologszerűvé”,  csupán 

tapasztalatjellegében  megértetté.  Ez  az  idő  fenoménként  való  értelmezése,  amelyhez 

harmadik  lépésben  az  újkori  reflexiófilozófiával  szemben  a  hermeneutikai  megértés  ad 

lehetőséget. Az első fejezet tartalmi része ezt követően azt mutatja be, hogy idő és halál 

összefüggését  tekintve  Heidegger  felől milyen  jelentős  fordulópontok  voltak  az 

időfilozófia  történetében.  Az  elemzés  során  az  idő  metafizikai,  egzisztenciálfilozófiai, 

hermeneutikai  és  fenomenológiai  megközelítése  különül  el  egymástól,  mindenekelőtt 

bevezető és összegző jelleggel.

A második fejezetben, amelyben a heideggeri időfelfogás genezise kerül előtérbe, 

azt mutatom ki, hogy a döntő lépést Heidegger az időkérdés vonatkozásában már a Lét és  

idő kidolgozása előtt megteszi. A második fejezet első része (2. 1.) azt vizsgálja meg, hogy 

a fiatal Heidegger legelső munkáiban (1910-1916), melyek azok a speciális szempontok, 

amelyek  Heidegger  számára  egyre  inkább  érzékelhetővé  tették  és  kiélezték  az  idő-

problémát.  Az  út  kezdetén  Heidegger  önálló  gondolatai  a  korabeli  problémaszituációk 

továbbgondolásából  bontakoznak  ki,  először  a  pszichologizmus-vita  tanulságai,  majd  a 

skolasztikus  nyelvfilozófia  újrafelfedezése  mentén.  A dolgozat  abból  indul  ki,  hogy az 

időre  vonatkozó legelső  utalások mindenekelőtt  azt  jelzik,  hogy Heidegger  a  filozófiát 

tapasztalatanalízisnek  tekinti.  Ennek  során  azonban  kezdettől  fogva  elhatárolódik  a 

pszichologizmus empirista tapasztalat-fogalmától, amely nem ismeri el semmilyen apriori 
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létezését.  Heidegger  az antipszichologizmus  kitágított  tapasztalat-fogalmát  veszi  alapul, 

amely azt mutatja be, hogy létezik az időbeli és apriori, a pszichikai és logikai, az érzéki és 

kategoriális közötti különbség, és a két szféra közötti összefüggés ellenére a kettőt élesen 

el  kell  választani  egymástól.  E  szélesebb  körű  tapasztalat-fogalom  megértéséhez  ad 

számára  támpontot  a  katolikus  teológia,  mely  akkoriban  a  skolasztikus  nyelvfilozófia 

aktualizálásán keresztül megpróbálta összekapcsolni a meglévő  ontológiai hagyományt a 

német  idealizmus  transzcendentálfilozófiájával.  Kezdetben  Heidegger  is  megkísérli  a 

platóni  tradíció  vonalát  egyesíteni  Hegel  történelemszemléletével  és  Rickertnek  az  idő 

feletti érték logikai érvényességének tanával, ezt a kompromisszumot 1919 körül mégis 

feladja,  mivel  a  kétféle  szemlélet  egyesítésében már  nem lát  egyebet,  mint  metafizikai 

dualizmust.  Heidegger  számára  a  logikától  a  grammatikához  vezető  fordulat  szolgál 

kiindulópontként metafizika-kritikájához, és a „gondolkodás” fogalmának kitágításához. A 

grammatika révén, mely nemcsak a nyelv logikai aspektusait tartalmazza, hanem rávilágít 

a  nyelv  ontológiai  dimenziójára  is,  ugyanis  egyértelművé  válik,  hogy  az  egyoldalú 

ismeretelméleti-logikai  beállítottság  nem  teszi  lehetővé  a  filozófia  végső  kérdéseinek 

megfogalmazását.

A második fejezet második része (2. 2.) arra világít rá, hogy ezt követően (1919-

1923)  Heidegger  figyelme  egyre  inkább  a  tényleges  élettapasztalat  felé  fordul. 

Arisztotelész  ebben az  időszakban rendkívüli  jelentőséggel  bír  számára,  mivel  szerinte 

Husserllal  szemben gondolkodása nem maradt meg egyoldalúan a teoretizálás területén, 

hanem a Nikomakhoszi Etika 6. könyvének phronészisz interpretációján keresztül (1139a-

1145a)  kidolgozta  a  szituáció  által  meghatározott  praxis  igazságát  is.  A  tiszta  logikai 

szemléletmód  átalakítása  hermeneutikaivá  az  1925/26-os  Logik.  Die  Frage  nach  der  

Wahrheit c.  előadásban Arisztotelész újraértelmezett  logosz-fogalmán keresztül történik. 

(GA 21.) Heidegger ennek során figyel fel arra, hogy az ontológiai megismerés számára 

nem elégséges az apophantikus logosz, melyben az igazság formál-logikai kijelentésekben 

nyer megfogalmazást,  és az ítéletek jelentésének szférája: a tartalmi értelem homályban 

marad. Az időtlen logikai értelem időbeli ontikus-egzisztens jelentését is problémává kell 

tenni. Ez a hermeneutikai logoszban történik, melyben az igazság közvetlen megélés tárgya 

lesz.  Arisztotelész  mellett  a tényleges  élettapasztalat  hermeneutikája,  mely különösen a 

korai keresztény közösségekben jelenik meg, a keresztény eszkatológiából ismert kairosz 

(pillanat) tapasztalata által még tovább radikalizálódik. 

A  második  fejezet  harmadik  része (2.  3.)  arra  mutat  rá,  hogy  Heidegger  a 

megkezdett  utat  ebben  az  irányban  mégsem  folytatja.  A  fakticitás  hermeneutikájával 
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szemben,  melynek  középpontjában  az  egzisztencia-kérdés  állt,  a  marburgi  előadásokon 

(1923-1928) egyre inkább az ontológiai problematika kerül előtérbe. Míg az egzisztencia 

(quaestio facti) szintjén az időelemzés kulcsa az ön-elvétéssel szemben igazi önmagunk 

fellelése volt, addig az ontológiai kérdés (quaestio iuris) tétje a transzcendencia-probléma 

megoldása. Figyelemre méltó és meghatározó, hogy Husserl három lényegi felfedezésének, 

kiváltképp  a  kategorális  szemléletnek,  s  ezen  keresztül az  apriorinak  az  elmélyült 

tanulmányozása és átértelmezése döntő hatással volt Heideggerre, szerepet játszott abban, 

hogy az 1925/26-os évtől kezdődően Arisztotelész háttérbe szorul, és az idővonatkozást 

magukban  foglaló  fogalmak  sematizációjának  kanti  tana  kerül  előtérbe.  A  husserli 

kategoriális szemlélet Heidegger számára azért volt fontos, mert lehetővé tette az időbeli és 

apriori  közötti  lényegi  összefüggés  kimondását.  A husserli  fenomenológiának e  pozitív 

mozzanata  mutat  utat  a  kanti  belátások  új,  fenomenológiai  olvasatához.  E  heideggeri 

vizsgálódások lényege, hogy kitart Kant transzcendentális kiindulópontja mellett, amely a 

tapasztalat  apriori  feltételeire  kérdez  rá,  azonban  elhatárolódik  transzcendentális 

logikájának programjától,  ahol Kant számára a jelenségek (phenomena)  és a magukban 

való dolgok (noumena) két szférájának szembeállítása kínál megoldást. 

Ebből kiindulva a disszertáció főrésze (3.) azt a kérdést boncolgatja, hogy vezet-e 

út  az  emberi  ittlét  időbeliségéből  a  lét  értelme  felé.  A  Lét  és  időben  (1927)  és  A 

fenomenológia alapproblémái (1927) című előadássorozatban Heidegger a lét temporális 

interpretációjának teljes kidolgozására törekszik – ennek értelmezése alkotja a dolgozat 

gerincét.  E  koncepció  legfontosabb  sajátossága,  hogy  Heidegger  nem  egy  filozófiai 

antropológia  keretében,  hanem egy fundamentálontológiai  alapvetés  előkészítéseként  és 

kulcsaként  végzi  el  az  ittlét  idői  analitikáját.  Az  idő  fogalmában  Heidegger  saját 

fundamentálontológiai programjának központi mozzanatait bontotta ki, melynek analízise 

a főmű egész filozófiai rendszertervezete szempontjából paradigmatikus jelentőségre tett 

szert.   A  disszertáció  arra  kérdez  rá,  hogyan  integrálódnak  az  idő  különböző  szintjei 

Heidegger  fundamentálontológiai  programjának  egészébe.  Az  egyes  jelentések  milyen 

szerepet  töltenek  be  a  Lét  és  idő egészében?  A  legmagasabb  szintű  probléma  az  idő 

jelentésrétegeinek,  hierarchikus  származtatottsági  szintjeinek  egymáshoz  való 

kapcsolódása, a köztük lévő összefüggés és összeegyeztethetőségük értelmezése. Épp ezek 

teszik Heidegger számára is kérdésessé programja koherenciáját és megvalósíthatóságát. 

Heidegger  mindenekelőtt  az  említett  két  írásban,  a  Lét  és  időben  és  A 

fenomenológia  alapproblémáiban  próbálta  meg  az  idő  hermeneutikai  értelmezését 
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felvázolni  és  a  legteljesebb  formában  explikálni.  Mint  ismeretes,  ezek  a  szövegek egy 

sajátos értelemben összetartoznak. 

A főmű a szorongás hangoltságában feltáruló autentikus halálhoz viszonyuló létből 

vezeti le az emberi ittlét eredeti időbeliségét (Zeitlichkeit), majd tárja fel annak lényegi 

struktúráit. Ezen az individualitásérzékeny szinten, ahol az önazonosság és a legsajátabb 

lenni-tudás a tét, dolgozza ki Heidegger jól ismert thanatológiai időfogalmát. A dolgozat 

ezt követően azt mutatja be, hogy a történetiség-fejezet (Geschichtlichkeit) sem fölösleges 

adalék,  amely  végül  az  egzisztencia  időbeliségét  a  maga  teljességében  konkretizálja. 

Heidegger számára ugyanis itt nyer megerősítést az időbeliség végességének egész addigi 

interpretációja. A lét temporalitásával (Temporalität) kapcsolatban a főmű azonban csak 

néhány utalást tartalmaz, kidolgozott koncepcióval nem találkozhatunk. A sematizmus tan 

folytatását Heidegger a Lét és idő harmadik részében szerette volna kidolgozni, e harmadik 

rész  azonban  nem készült  el.  A  temporalitás-probléma  részben  mégis  rekonstruálható, 

mivel az 1927-es előadássorozat keretében Heidegger megpróbálta a Lét és idő végül meg 

nem  jelentetett  „Idő  és  lét”  című  fejezetét  újragondolni. Míg  az  időbeliség-struktúra 

kidolgozása  az  ittlét  autentikus  önmagaságára  kiélezett  tematizációt  igényelt,  addig  a 

temporalitás-problémát  Heidegger  megpróbálja  kivonni  az  autenticitás  és  önmagaság 

kérdésének fennhatósága alól. A disszertáció temporalitás-fejezete arra világít rá, hogy a 

temporalitáson  keresztül  Heidegger  már  nem  az  idő  szubjektivitásként  adott 

önkonstitúciójára kérdez rá, hanem a létmegértés és a létezőkkel való kapcsolatba lépés 

szubjektivitáson  túli  lehetőségfeltételeire  kérdez  rá.  A  temporalitás  fogalmának 

tematizációja  valójában  a  transzcendencia-probléma  gyökereihez  vezet  el,  amellyel 

Heidegger megpróbál a sematizmus-probléma megoldásához hozzájárulni. 

Azonban a  korai  főmű  befejezetlensége  már  összefügg  azzal,  hogy  Heidegger 

később lemondott a végső filozófiai megalapozás feladatáról. Épp az idő-probléma mentén 

körvonalazódó  apóriák  világítanak  rá,  hogy  a  feladat  kivitelezhetetlen,  a  mű 

kiindulópontja nem elég radikális. 1929 után Heidegger végleg belátja, hogy a lét értelmét 

az idő sémájából kiindulva nem lehet felfogni és kidolgozni.

A  negyedik fejezet (4.) végül azt a kérdést járja körül, hogy Heidegger fordulat 

utáni gondolkodásában végleg eltűnik-e a hermeneutikai időtapasztalat, vagy inkább egy 

egészen más formában „megismétlődik”, és éppenséggel elmélyül Heidegger léttörténeti 

gondolkodásában? Kérdésfeltevésem elsődleges szempontja arra irányul, hogy Heidegger 

időfelfogása  megváltozik-e  jelentős  mértékben  a  késői  művekben?  Egyáltalán 

beszélhetünk-e  új  koncepció  megjelenéséről,  mely  kulcsfontosságú újdonságokat  hoz  a 
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késői  művekben?  A dolgozat  arra  mutat  rá,  hogy Heidegger  szemléletmódja  nem lesz 

alapvetően más, a korábbiakhoz képest gyökeresen ellentétes, a késői írások mégis jelentős 

pontokon  árnyalják,  vagy  egyenesen  más  megvilágításba  helyezik  Heidegger 

hermeneutikai  időfelfogását.  Az  1930-as  évektől  Heideggert  már  nem  kifejezetten  az 

időnek az emberi ittléthez való viszonya foglalkoztatja, hanem lét és ember eredendőbb 

viszonya,  összetartozása  a  Lét  eseményében.  Ennek  megfelelően  az  időprobléma 

hangsúlyai is megváltoznak. Azok az idő-struktúrák, amelyek korábban az emberi ittléthez 

tartoztak, most a Létre vonatkoztatottak. Míg a fiatal Heideggernél az idő az emberi ittlét 

létszerkezetét  (Zeitlichkeit),  tényleges  önazonosságát  (Geschichtlichkeit)  és 

létmegértésének  horizontját  (Temporalität)  alkotta,  addig  a  késői  Heideggernél  az  idő 

magának  a  történeti  Létnek,  a  Lét  eseményének  a  sajátja.  Az  idő  így  már  nem a  lét 

értelméhez vezető utat jelenti, hanem a Lét igazságához való tartozást fejezi ki. A fordulat 

hatására a Lét és idő thanatológiai időfogalma, amely idő és önazonosság kérdését állította 

középpontba,  eltűnik.  Heidegger ehelyett  Lét és ember  viszonyáról beszél,  amelyet  egy 

ponton azonban singulare tantum-nak, azaz sajátot adó, sajáttá tevő eseménynek nevez. 

Ehhez  hasonlóan  a  Lét  és  idő temporalitás  fogalma  is  háttérbe  szorul.  A  létmegértés 

horizontjaként elgondolt időfogalom helyén a 30-as években az eseményként értett Létnek 

az a sajátossága áll, amit Heidegger idő-játék-térnek (Zeit-Spiel-Raum), a 60-as években 

pedig  a  Lét  világló  tisztásának  (Lichtung)  és  a  nyitottság  terének  nevezett.  Az  így 

megnevezett  idő-játék-tér nem más, mint a Lét igazságtörténésének (felfedettségének és 

elrejtettségének) közege, melyet  a disszertáció megpróbál  differenciáltabban elgondolni. 

Az elemzés során az idő-játék-tér egy egységes ontológiai történésként mutatkozik meg, 

amelyben  idő és tér  képezi  a Lét  igazságának vitaterét.  A vita  megvitatásának terét  és 

közegét  alkotják,  amelyben  a  Lét  igazsága  történik.  Így  Heidegger  léttörténeti 

gondolkodásában tarthatatlanná válik a Lét és időnek az a kísérlete, hogy a térbeliséget az 

időbeliségre  vezesse  vissza.  Heidegger  megpróbálja  az  idő-játék-tér  eredendő  egységét 

kidolgozni,  amely  nem  más,  mint  a  pillanat-helye  (Augenblicks-Stätte).  Míg  az  ittlét 

időbeliségében  az  idő  három  dimenziójának  egysége  szempontjából  a  jövőnek  van 

elsőbbsége, addig a Lét eseményének idejében a három idődimenzió egysége a jelenben 

jön létre. A Lét és idő még azt hangsúlyozta, hogy az önazonosság és önmegvalósítás helye 

a jövő, ezzel szemben a késői szövegek arra mutatnak rá, hogy Lét és ember összetartozása 

a jelenben megy végbe. A transzcendencia, mint a Lét eseményével való összetartozás és 

találkozás  kitüntetett  helye  nem a  múlt  és  nem a  jövő,  hanem:  a  pillanat.  E  két  idő-

szerkezet  Heidegger  időfelfogásán  belül  azonban  nem  érvényteleníti  egymást,  mivel 
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egészen más dimenziókat érint. A késői Heidegger mindezzel arra mutat rá, hogy a Lét 

igazságának működése mint ontológiai történés a legbensőségesebb viszonyban áll azzal a 

létezővel, amely mi magunk vagyunk.

A disszertáció végül egy epilógussal zárul, mely arra mutat rá, hogy a Heidegger és 

Medard  Boss  (svájci  orvos,  docens,  pszichoterapeuta)  között  létrejövő  gyümölcsöző 

szakmai és baráti együttműködés tekintetében is az idő-probléma volt a gyújtópont. Boss 

és  Heidegger  találkozása  óta  már  nem kerülhető  meg  a  hermeneutikai-fenomenológiai 

gondolkodás  és  a  pszichoanalitikus  felfogás  viszonyára  történő reflexió.  A disszertáció 

kifejti,  hogy  Heidegger  természetesen  nem  a  pszichoterápiára  vagy  pszichoanalízisre 

vonatkozó  nézeteit  fejtette  ki,  hanem  újra  és  újra  fiatalkori  főművéhez,  a  Lét  és  idő 

problémaköreihez  tért  vissza,  amely a 60-as években már  a  filozófiai  körökön kívül  is 

ismert volt. Az átjárhatóságot mégis megteremtette, mivel a lelki fenoméneket megpróbálta 

a  Lét  és  idő ittlét-analitikájának  alapfogalmaival  megvilágítani.  Heidegger  kritikája 

(különösen  a  freudi  pszichoanalízis  és  az  ittlét-analitika  biswangeri  félreértése)  a 

pszichodinamikai  és  ittlét-analitikai  szemlélet  vitájaként  jelenik  meg.  Heidegger  a 

tapasztalat  olyan  megközelítését  nyújtja,  amely  az  emberi  egzisztenciát  nem tárgyként 

kezeli, hanem a létére tekintettel világítja meg. Arra mutat rá, hogy az ontológiai dimenzió 

beemelése,  vagyis  az  ember  világban-való-létként  való  értelmezése,  amely  az  idő-

tapasztalatot  állítja  középpontba,  új  perspektívát  adhat  az  emberrel,  betegséggel  és 

terápiával kapcsolatos kérdésfeltevésekben. A disszertáció arra mutat rá, hogy a zollikoni 

szemináriumok ittlét-analitikájának egyik legfontosabb mozzanata, hogy az idő-tapasztalat 

pszichoterápia  számára  releváns  dimenzióit  is  bevonta  a  tárgyalásba.  A dolgozat  azt  a 

kérdést  járja körül,  hogy Heidegger  miként  tette  ezt.  Az ittlét  idői  analitikája,  abban a 

formában,  ahogy Heidegger  a  zollikoni  szemináriumokban  beszélt  róla,  értelmezhető-e 

„terápiaként”? 

3. Eredmények

1. A  disszertáció  módszertani  fejtegetések  keretében  mutatta  meg,  hogy  az  idő  a 

fenomenológiai-hermeneutikai  gondolkodás számára  ott  is  alapvető,  ahol  nem lép a 

vizsgálódás  előterébe,  nem kerül  sor  a  „dologszerűsítésére”,  hanem az  időhöz való 

viszony a tapasztalás „miként”-jeként válik tanulmányozhatóvá.
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2. A disszertáció levezette, hogy miként néz ki az időfilozófia meghatározó tradíciója 

Heidegger felől szemlélve. Szemügyre vette, hogy miként reflektált Heidegger önmaga 

felől e tradíció kezdetére s az általa befutott útra. 

3. A  fiatal  Heidegger  legelső  munkái  (1910-1916)  alapján  láthatóvá  vált,  hogy 

Heidegger kezdettől fogva lényegi összefüggést látott időbeliség és aprioritás (avagy az 

érzéki és kategoriális, a pszichikai és logikai mozzanatok) között.

4. A dolgozat bemutatta, hogy 1919 és 1923 között még bármennyire is hiányzott az 

idő  explicit  interpretációja,  Heidegger  szemléleti  horizontját  már  ekkor  is  az  idő-

tapasztalat implicit megértése határozta meg.

4.1.A  fenomenológia  hermeneutikai  fordulata  felől  megmutatkozott,  hogy  a  husserli 

fenomenológia Heidegger szerint  nem tette lehetővé,  hogy a történeti-időbeli  léthez eredeti 

viszonyt alakítsunk ki.

4.2. A disszertáció elemzései feltárták, hogy Heidegger számára elsősorban Arisztotelész és Pál 

apostol időről szóló fejtegetései tették lehetővé, hogy a tényleges élet a rá jellemző sajátos 

időstruktúrában táruljon fel.

4.3.  A  disszertáció  elemzései  kiemelték,  a  fiatal  Heidegger  számára  az  időprobléma  abból  a 

szempontból  fontos, hogy választ találjon az egzisztencia-kérdésre. Arra a kérdésre, hogy a 

tényleges élet különböző viszonyulásmódjaiban hogyan alakul ki az emberi ittlét önmagához 

fűződő viszonya, és tényleges önazonossága.

5. A disszertáció  ezt  követő fejezete  arra  mutatott  rá,  hogy 1925-től  kezdődően,  a 

marburgi  előadásokon  Heidegger  számára  egyre  inkább  az  ontológiai  problematika 

kerül  előtérbe,  így  az  időkérdés  hangsúlya  is  megváltozik.  Ebben  az  időszakban 

időbeliség  és  aprioritás  lényegi  összefüggése  ismét  előtérbe  kerül,  és  Heidegger 

figyelmét  Husserl  és  Kant  transzcendentálfilozófiai  megközelítésének  újragondolása 

köti le. 

6. A Lét és idő idő-elemzései alapján megerősítést nyertünk abban, hogy Heidegger 

nem  filozófiai  antropológiát  művel,  hanem  egy  fundamentálontológiai  alapvetés 

előkészítéseként és kulcsaként végzi el az ittlét idői analitikáját.

6.1.  A  dolgozat  a  temporalitás-probléma  kapcsán  alternatív  értelmezést  dolgozott  ki,  melynek 

lényege, hogy Heidegger Kant-értelmezésében a transzcendentális képzelőerő a szubjektivitás 

egységének és egészlétének számára csak ideiglenes fogalom, ami végső soron az időn mint 

önaffekción alapul.  
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6.2. Levezetést  nyert,  hogy  a  Heidegger  által  kidolgozott  temporális  sémák  fenoménként 

rendkívül problematikusak. Heideggernél megválaszolatlan marad, hogy az idősémák, melyek 

meghatározzák tapasztalatainkat, miként válhatnak egy tapasztalat-analízis részévé.

7.  A disszertáció utolsó fejezete bemutatta, hogy a késői Heidegger idő-elemzései jelentős 

pontokon árnyalják Heidegger hermeneutikai időfelfogását.
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