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BEVEZETÉS

Hartmann, Heidegger, Lukács.
Három tekintélyes gondolkodó, három jelentős gondolati erőfe-

szítés, a huszadik század három monumentális kísérlete létünk meg-
értésére és magyarázatára. Három radikálisan eltérő, s ugyanakkor
számos vonatkozásban rokon gondolatkör, melyek különböző érte-
lemben és mértékben váltak hatékonnyá a század során. E radikálisan
eltérő gondolati irányokat mindenekelőtt a mindhármuk részéről
nyíltan vállalt igény köti össze: fellépni az ontológiáért, szembeszállni
a 20. század elején eluralkodni látszó ontológia-ellenességgel (tágab-
ban a filozófia Kanttal kezdődő ismeretelméleti fordulatával), szem-
beszállni a filozófiát mindinkább uralni látszó módszer-filozófiákkal.1

Hartmann óhaja mindenekelőtt „egy összefüggő szemlélet”, a szó
eredeti értelmében vett teória, hogy ezúton ismét láthatóvá tegyük a
világ egységét. A pozitivizmust és az újkantianizmust azért utasítja el,
mert azok képtelenek voltak megküzdeni a szellemi világ problémái-
val, az életfilozófia és a fenomenológia pedig szerinte tökéletesen
kudarcot vallott a fizikai világ problémáival szemben. Hatalmas kor-
szakot ítél terméketlennek Hartmann, amikor arról beszél, hogy
csaknem 130 évvel ezelőttre, a német idealizmus klasszikusaihoz kell
visszamennünk, hogy az utolsó sikeres egységtörekvésekre rábuk-
kanjunk.2 Mindezen intenciók Hartmann gondolkodásában az „on-
tológiára van szükség” tézisében koncentrálódnak.

1 Tekintve az ontológia mai, minden eddiginél súlyosabb mellőzöttségét, ne-
künk itt a 21. század elején ezt az igényt nem csupán fenntartani, hanem minden
eddiginél fokozottabban képviselni lenne feladatunk.
2 KS II: 347. o.
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Lukács késői alkotói korszakában úgy érzékeli, hogy a Kant óta
tartó ontológia-ellenes tendenciák a neopozitivizmusban és az eg-
zisztencializmusban csúcsosodnak ki. A Kant utáni tudomány – de
legfőképp a huszadik századi – fokozatosan megfeledkezik eredeti
feladatáról, a természet egészének felfedéséről és ábrázolásáról, egyre
inkább csak annak manipulálhatóságát tűzi ki célul, ezzel párhuza-
mosan pedig lemond a lét egészét átfogó metafizikáról (ontológiá-
ról), így ennek helyére lassan a mind eredményesebb gyakorlati ma-
nipulációt lehetővé tevő módszer-teóriák nyomulnak.3 A lukácsi
ontológiai erőfeszítés végső soron magának a filozófiai gondolkodás-
nak a megismerés elméleteitől a lét megragadása irányába történő
visszafordítására irányul, s az e törekvés jegyében kidolgozott késői
ontológia (a szerzői intenciók szerint) már erre irányuló konkrét
kísérletként értelmezendő. E megfontolások a „mostanáig nincs az
ontológiának története” lukácsi tézisében rekapitulálódnak.

Heidegger igénye egy „radikális ontológia”, mely tárgyát tekintve
a létezőtől elválasztott lét megértésének útjait keresi, s azok racionali-
zálását tűzi ki célul. Ezért kell egyben radikálisan új ontológia is,
amely, miközben tárgyát tekintve ontológia („a létről szóló tudo-
mány”), módszerét illetően nem más, mint fenomenológia („az onto-
lógia módszerét… a lét struktúráinak kidolgozását… nevezzük fe-
nomenológiának”), ám oly módon konstituálódik, hogy az ittlét
hermeneutikájából indul ki és oda is tér vissza – ennyiben pedig
hermeneutika, közelebbről nem más, mint „a fakticitás hermeneuti-
kája”. Emez igények radikalitását Heidegger részéről a filozófia ha-
gyományos és „terhelt” fogalmaival, illetve magukkal a „terhelt” on-
tológiákkal való leszámolás szándéka is jelzi.

3 ONT I: 39. skk.
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Legtágabban fogalmazva ezen ontológiák specifikumait keresem, s a
specifikumok sorában fontosnak tekintem megértésre orientáltságu-
kat, ennek mikéntjét vagy éppen hiányát. Miként ontológia Heideg-
geré, Hartmanné vagy Lukácsé, s e kérdést világosan megkülönböz-
tetem a „miként lehetséges ontológia?” ugyancsak érvényes, ugyan-
csak feltehető kérdésétől.4 Kérdésem szemszögéből tekintve lét és
megértés magyarázatára a mai filozófiában két alapvető irány kínál-
kozik: A hagyományos ontológiák lényegében a klasszikus német
filozófia Kanttól Hegelig ívelő útjait kísérlik meg újrajárni, ameny-
nyiben a német filozófiában honos szubjektum-objektum viszonyt
tekintik a lét (és a létmagyarázat) alapviszonyának, s teszik ismét ha-
tékonnyá a huszadik századi gondolkodás talaján. Ilyen Lukács
György ontológiai alapállása a fiatalkori gondolkodást lezáró Történe-
lem és osztálytudatban, s másként ilyen a gondolkodói életpályát lezá-
ró Ontológiában. Az 1923-ban keletkezett szintézis döntő filozófiai
aspektusa kétségkívül az ontológiai. A Lét és idő Heideggere számára
is kardinális feladatot jelentő módszer-probléma5 a Történelem és osz-
tálytudatnak még ugyancsak középponti eleme, s Lukács számára már
itt evidencia, hogy a lét megismerésének lehetetlen úgymond „kü-

4 Ez utóbbi kérdéshez a három gondolkodó közül egyedül Heidegger jut el. Ő
az ontológia ontológiailag történő megalapozhatóságára kérdez rá, s a maga
kísérletének ez irányban belátott kudarcát általánosítva jelenti ki: Az ókor óta
minden nagy filozófia ontológiaként érti meg magát, s a filozófiának nincs is
más útja, mint univerzális ontológiaként igazolnia önmagát. Ez a kísérlet azon-
ban mindeddig újból és újból meghiúsult, s amennyiben a megalapozás emez
újabb kísérlete [ti. maga a heideggeri] fundamentál-diszciplínaként az ittlét
analitikáját [azaz valami ontikusat, s nem pedig ontológiait – a megkülönbözte-
tést ld. később] jelöli ki, úgy tűnik, az ontológiát nem is lehet tisztán ontológiai-
lag megalapozni. (Ld. különösen GA 24: 16. o. és 26. o.)
5 A feladat több értelemben is kardinális: Közvetlenül, mint a fenomenológia
mibenléte, közvetve, mint az ontológia tágabb értelemben vett módszerproblé-
mája, még tágabban, mint a lét megközelítésének lehetséges módja jelenik meg.
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lön” módszerre támaszkodnia, hogy a megismerési viszony egy kö-
vetkezetes ontológiában csakis létviszonyként lehetséges. A Lukács
által lényegében változatlanul továbbvitt hegeli totalitás-szemlélet, a
német idealizmus dialektikája, valamint az ugyancsak a német filozó-
fiai hagyományból származó „azonos szubjektum-objektum” föltevé-
se segítik hozzá a magyar gondolkodót, ha nem is a lét egésze, de
legalább a társadalmi lét filozófiai megragadásához.6 A század közép-
ső harmadában átmeneti problémaként bukkan föl Lukács számára a
racionalitás, és a megértés, mint a lét megértése. A világháború évei
alatt keletkezett, Az ész trónfosztása című művében, a racionalitás és
a lét terjedelmi azonosítását posztuláló hegeli gondolattal egy több-
szörösen paranoiás világban azonosulva (– a filozófia föladata, hogy
megértse azt, ami van, mert ami van, az az ész –)7 próbál tájékozódni a
lét általánosságának és rendszerezési lehetőségeinek irányába, e tájé-
kozódás azonban átmenetinek bizonyul, és sem itt, sem a későbbiek-
ben nem tematizálódik Lukács gondolkodásában. Részben e gondol-
kodás eredményeként, részben korai, heidelbergi, torzóban maradt
esztétikai kísérletének reflexívumaként, a tágasan értett lét-megértés
probléma a későbbiekben szűkebben vett megismerési kérdéssé
transzformálódik, s kifejtése immáron csak az esztétikai szférára irá-
nyultan történik meg.8 Történetileg utolsó álláspontját A társadalmi
lét ontológiájáról című művében rögzíti Lukács. Ez a – korai szinté-
zishez képest sok szempontból fordulatot jelentő, s szándéka szerint
legalábbis a lét egészét tárgyaló, ám döntően mégis a társadalmi lét

6 E mű gondolatvilágával kapcsolatban lásd tanulmányomat: A késői Lukács
szemléletének kialakulásához. Magyar Filozófiai Szemle, 1996. 4-5-6. szám.
7 G. W. F. Hegel: A jogfilozófia alapvonalai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. i.
m. 21. o.
8 A monumentális vállalkozás terméke Az esztétikum sajátossága (1963), illetve
számos e korszakban keletkezett esztétikai mű.
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problémáját centrumba állító – mű a létet először is egészében történe-
tiként kísérli meg fölfogni, ugyanakkor látványosan átlépi a Heideg-
ger és Hartmann számára kardinális problémát jelentő kérdést, a lét
megközelíthetőségének kérdését. Ha csupán a késői gondolkodás ver-
bális megoldásait tekintjük, a léthez való hozzáférés, és ezzel össze-
függésben az ontológiai módszer Lukács számára nem jelent problé-
mát. Sem a megismerés, sem a megértés nem minősül immáron filo-
zófiai problémának, a hermeneutika pedig – érthetően – az ő gon-
dolkodói horizontján említésre sem méltó terminus. Részünkről ezért
oktalanság lenne az ott nem lévő keresésére indulni, ugyanakkor ígé-
retes vállalkozásnak tűnik, s egyben a lukácsi ontológia egyik szem-
beötlő specifikumának felmutatását jelenti a megismerés-megértés
probléma megkerülése mikéntjének feltárása. Lukács a hegeli fenome-
nológiai gondolkodás módszertanát ez időre (formálisan és csakis
formálisan) már elvetette, a fenomenológia husserli illetve heideggeri
alakzatát pedig több-kevesebb tisztelettel kezeli. Jobbára különösebb
mérlegelés és mélyreható teoretikus számvetés nélkül ugyancsak el-
veti azokat, mindvégig „gondolkodói önkényt” emlegetve velük
kapcsolatban. Az öregkori gondolkodást, kiváltképp az „ontológiai
módszert” megkísérlem abból a szempontból interpretálni, melynek
nyomán nyilvánvalóvá válik, hogy a késői gondolkodás valójában
nem áll távol sem a Husserl által, sem a Heidegger által prezentált
fenomenológiai eljárástól, sem pedig a hegeli fenomenológiai gon-
dolkodástól – az ezekkel való látványos, ám legtöbbször csupán ver-
bális konfrontálódás ellenére sem.

Mindezekkel szemben, az ugyancsak komoly előzményekkel bíró,
ám mégiscsak a huszadik századi filozófiai gondolkodás igazi nóvu-
mát jelentő, s a hagyományos elméletekkel szemben kiépülő feno-
menológiai ontológiák kifejezetten a lét önmegértéséről beszélnek, és


