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A VILÁG MINT IGAZSÁG

(rendszeres ontológiai Vázlat.)

1) keressük világ, igazság, végtelen és lélek valós alkatát és ebből fakadó összefüggését, melyet kez-
detben úgy vázolhatunk, hogy a világ mint igazság a végtelen megnyilatkozása, melyet a lélek csú-
csa megért.

2) Végtelen alatt értjük a valóság feltételét.
A végtelen a lét ismeretlen forrása, melynek határát értelmi látással látjuk, mélyét nem. a végtelen ha-

tárát értelmi látással látni annyi, mint felismerni, hogy a végtelen minden végest tagad (megsemmisít).
a végtelen azonban csak azáltal lehet minden véges tagadója, hogy ő egyszersmind minden véges lehető-
sége is, a plótinoszi δύναµις πάντων.1 amikor a lélek csúcsa a végtelent értelmi látással mint létreho-
zót és mint megsemmisítőt látja, a végtelen mint szakadék nyílik meg a világ alatt.

Végtelen alatt problematikusan értjük az aktuális végtelent, melynek kimeríthetetlenül sok valós ve-
tületéhez a véges szemlélet végtelen közelítéssel közelít.2

Végtelen alatt dogmatikusan nem az aktuális végtelent értjük, hanem azt a dolgot, melyre a világ va-
lóságossága fel van függesztve. a világ ugyanis abban az értelemben véges (behatárolt), hogy a felfüg-
gesztettség állapotában van. a világ abszolút felfüggesztettsége nem fejeződik ki adekvát módon a logika
nyelvén, például úgy, ahogyan a leibnizi kozmológiai istenérv az elégséges alap elvére hivatkozva dialek-
tikus formában próbálja kifejezni.3 az istenérvek logikája a végtelenben csak az alap-karaktert ismeri fel.
a világnak a végtelenre való felfüggesztettsége adekvátabb módon fejeződik ki arisztotelész kozmológiá-
jának ama paradox, giordano bruno által meg nem értett és kigúnyolt tételében,4 hogy a kiterjedt koz-
mosz határa a kiterjedés nélküli istenség, miáltal a helyben lévő a helyben nem lévőben, az anyagi az anyagtalan
belsejében helyezkedik el. a világ végessége ugyancsak adekvát módon értelmeződik Malebranche te-
remtéskoncepciójában, mely szerint istennek nem kell expliciten akarnia a világ megsemmisülését ahhoz,
hogy a világ megsemmisüljön; elég, ha isten megszűnik expliciten akarni a világ fennállását, és a világ meg-
semmisül.5 ez a création continuée Malebranche-i, erős értelmezése (mellyel szemben a creatio continuata
leibnizi elmélete nagyobb fokú ontológiai függetlenséget tulajdonít a világnak).

3) Valóság logikai szempontból a lét amennyiben egy alanyon jelen van; metafizikai szempontból a
lét hozzáeresztése a világhoz (vagy a lét ‘világra’ jövetele) mint eredmény.

a lét fogalma szükséges mint tartalmi állítmány olyan esetekben, amikor az a kérdés, hogy egy ima-
gináriusként felvett alany a valóság része-e. ezért a valóság jó definíciója az, hogy ‘a lét amennyiben egy
alanyon jelen van,’ de csak logikai definíciója (Nominalerklärung).

a valóság metafizikai definíciója a világ értelmi szemléletén (visio intellectualis) alapul. Értelmi szem-
lélettel látható, amint a végtelen a semmi, illetve a lét világhoz eresztése között mérlegel: felfüggesztve
tartja a semmit és a világot egyaránt a döntés előtti pillanatban, választ a semmi, illetve a lét világhoz
eresztése között. ezzel egyszersmind úgy határoztuk meg a semmi és a végtelen viszonyát, hogy a semmi

1 Vö. Plótinos, V/1:7, 9.
2 Vö. locke, Essay Concerning Human Understanding, ii/17 („Of Infinity”).
3 Vö. leibniz, De rerum originatione radicali.
4 Vö. bruno, De l’infinito, universo e mondi, 1. és különösen 5. dialógus.
5 Vö. Malebranche, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, 7. dialógus.



a végtelen hatalmában van. a lét világhoz eresztése eredményezi a valóságot, ezért a valóság eredményka-
rakterű.

a lét hozzáeresztése a világhoz a lélek szempontjából nézve nem teljesen objektív esemény, de nem is
teljesen szubjektív. nem teljesen objektív, mert a lét hozzáeresztése a világhoz a lélek tekintete előtt játszó-
dik le. a lét továbbá olyan közeg, amelyben minden elkerülhetetlenül mint jelentést hordozó jelenik meg,
márpedig a jelentés a lélek csúcsa számára van. a világnak nem véletlenül van jelentése, hanem ez a jelentés
célzott jelentés, mely az egyetlen megértőt úgyszólván a maga nevén hívja. Másfelől azonban a lét hozzá-
eresztése a világhoz nem is teljesen szubjektív esemény, mert a lélek a világot annak léthez jutása során mint
kikerülhetetlent tapasztalja meg.

4) a végtelen ezért az, ami hozzáereszti a létet a világhoz, és ezzel létrehozza a valóságot mint ered-
ményt.

a ‘lét világhoz eresztését’ azonban nem úgy értjük, mintha a végtelen a létet mint létező dolgot kez-
detben mintegy a markában tartaná, azután hozzáadná a világ ideájához. a ‘lét világhoz eresztése’ az az
esemény, melynek folytán a világ kikerülhetetlen karaktert vesz fel; a világ nemléte pedig a kikerülhetet-
len jelleg megszűnése. a valóság (a kikerülhetetlen karakterű világ) annyiban kikerülhetetlen, hogy ami-
kor kikerülnénk, nemcsak a világ dezintegrálódik (azaz kezdi elveszíteni létét), hanem a lélek is.

5) Létezni annyi, mint kikerülhetetlennek lenni.
kikerülhetetlennek lenni nem annyi, mint megtapasztalva lenni (expertum esse). ez az esse est percipī

tézisével lenne azonos. nem is annyi, mint megtapasztalhatónak lenni (expertum esse posse), hanem annyi,
mint megtapasztalandónak lenni (non posse non esse expertum). a létezés lényegét azért keressük a kike-
rülhetetlenségben, mert amikor a valóság kikerülhetetlensége megszűnik, akkor jelenik meg a semmi.

Más oldalról nézve, ami létezik, az adatik (darī) vagy adva van (datum esse). Mivel a lét hozzáeresz-
tése a világhoz folyamatosan történik, ezért létezni inkább darī, mint datum esse.

Ontológiatörténeti kitekintés:

Arisztotelész lételmélete nem annyira a létezés tartalmi meghatározását nyújtja, mint inkább a lét hor-
dozóját azonosítja a szubsztanciában (οὐσία), ami közelebbről mindenekelőtt az ‘anyag és forma együt-
tese’ értelmében vett, rámutatással megjelölhető, egyedi létező (τόδε τι). a lét hordozója a konkrét dolog,
és ennek meghatározó része a belső forma, a mivolt (τὸ τί ἦν εἶναι, essentia), a mivolt pedig lényegileg
a faji jelleg, végső soron a definíció (ὅρος, λόγος), melyet a genus proximum és a differentia specifica ha-
tároznak meg. ilyen módon az arisztotelészi ‘létező’ a szubsztancia mint a faj egyedi megnyilvánulása, a faji
jelleg megmutatkozása (megjelenése) egy individuumban. a létező e koncepciójában tehát a belső forma
vagy természet képzete a döntő. e belső forma (ἰδέα) jellegzetesen meghatározza a külső megjelenést, a
külalakot (ἰδέα), mely a faj (ἰδέα, εἶδος) jellemzője. a belső természet által karakterisztikusan deter-
minált külalak a signatura, az ad extra aktívan megnyilvánuló lényeg. arisztotelésznél az ilyen értelemben
vett lényeg fogalma határozza meg a lét fogalmát, amely önmagában véve tisztázatlan marad.6

a koraújkori-újkori metafizika (leibniz, Wolff, baumgarten, kant) talán inkább törekszik a létezést
mint olyat tartalmilag is meghatározni. leibniz descartes nyomán a létet mint tökéletességet, perfectio-t
látja. Minden egyes, az isten elméjében ideálisan tételezett világ a maga tökéletességi fokával arányosan
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törekszik létezni („ad existendum tendunt”).7 Végül isten a végtelen sok lehetséges világ világos megisme-
rése és kimerítő összehasonlítása után szabad akarati döntéssel választja ki a legtökéletesebb világot, me-
lyet létre hív. itt a létezés tehát a tökéletesség korrelátuma, a tökéletesség pedig a lényeg, az essentia
mennyisége („essentiae quantitas”). a létezés így végső soron újfent a lényeg függvényévé redukálódik.
a leibnizi elmélet erénye azonban, hogy a lényeg tökéletessége nem determinálja teremtésre az isteni aka-
ratot, hanem csak inklinálja. isten, la Raison Universelle, annak ellenére a lét szuverén osztója (a valóság
feltétele) marad, hogy az isteni természet pervazív racionalitása csak racionális választást enged meg, csak
a lehető legjobb világ választásával fér össze. leibniz ontológiájának ugyanakkor idealista eleme, hogy a
világtörténelem egyetlen, kitüntetett pillanatában: a teremtés alkalmával tekinti istent ténylegesen a való-
ság feltételének.

a nagy tanítvány, Wolff a leibniz által lefektetett metafizikai alapokon a ‘lehetőség kiegészítésé’-nek
(complementum possibilitatis) fogja fel a létet:� a lehető legjobb világ ideájához isten mintegy még hozzá-
adja a valóságosság többletét. baumgarten Metaphysica-ja, melyet kant is használt, ezt teljeskörű megha-
tározottságként (omnimoda determinatio) értelmezi tovább.9 egy pusztán ideális alany, mondja
baumgarten, nem minden tulajdonságában meghatározott. csak egy reális alany mondható teljeskörűen
meghatározottnak. Míg baumgarten létfogalmára érvényes kant kritikája (mely szerint egy imaginárius
alany is felvehető teljeskörűen meghatározottként), Wolff álláspontja megőrizni látszik mestere pozíció-
jának erényeit és hibáit.

kant saját létfogalma azonban, a positio absoluta (absolute Setzung, abszolút tételezés) kizárólag mint
tételezési moduszt ragadja meg a létezést: ‘lenni’ nem más, mint egy tudat által feltételek nélkül tételezve
lenni.10 ami van, azt egy tudat feltétlen logikai modalitásban állítja. fontos újdonság, hogy a tudat itt té-
telező (pozícionáló) szerepet kap. ahogyan a világ csupán az egyedi tudat tapasztalati szűrőjén (a priori
szemléleti formáin) keresztül mutatkozhat meg, mint a magánvaló dolog világát eltakaró jelenségvilág, úgy
a létezés is az egyedi tudat (valamely személyes tudás) általi tételezettség lesz. ez a létfogalom fenomeno-
lógiai irányba való elmozdulásának kezdete, s a sartre-i ‘pozícionáló tudat’ (conscience positionnelle) fo-
galmának egyik forrása.

a külvilág létének nevezetes bizonyításában (A tiszta ész kritikája, 2. kiadás, Bevezetés) kant a tuda-
tot mint fenomént köti a világhoz mint fenoménhez. kant metafizikai alapintuíciója szerint e tudat–
jelenségvilág–binóm kiváltképpen nem a létezés, hanem a tapasztalás (és morális cselekvés) közegében
mozog.

a Lét és időt író heidegger különösen a kantiánus, a karteziánus és az antik görög ontológiával szem-
besül kritikusan.11 ehhez hozzátehetjük, hogy a viszonylag kései Parmenides a Lét és idő ontológiáját az
onto-teológia irányába mozdítja el (az istenség mint ‘a lét nyílásába betekintő’). az ontológia heideggeri
reformjának lényege a dologi létezés mint univerzális ontológiai paradigma elvetése, az emberi lét fun-
damentálontológiává emelése. a jelenvaló lét fogalma nem redukálódik valamely lényegfogalomra, hanem
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7 Vö. leibniz, De rerum originatione radicali: „Sicut enim omnia possibilia pari jure ad existendum tendunt pro ratione realitatis,
ita omnia pondera pari jure ad descendendum tendunt pro ratione gravitatis…” (a realitas a leibnizi elmélet szerint lényegileg
a perfectioval azonos).

� Vö. Wolff, Ontologia, § 174: „Hinc Existentiam definio per complementum possibilitatis… Dicitur existentia etiam Actualitas.”
9 Vö. bauMgarten, Metaphysica, § 55.
10 Vö. kant, Isten léte demonstrációjának egyetlen lehetséges bizonyítási alapjáról, Vorlesungen über die Metaphysik és A tiszta

ész kritikája (transzcendentális teológia).
11 Vö. § 6: az ontológiatörténet destrukciója.



épp fordítva, az essentia veszi eredetét az existentiaból (§ 9: “Das Wesen des Daseins liegt in seiner Exis-
tenz”). az egzisztencia pedig végső soron működések, funkciók (egzisztenciálék) rendszere lesz, nem tulaj-
donság. – kiindulási tézisünk (1.) következő definiálandó fogalma a megnyilatkozás.

6) Megnyilatkozás általában a kezdetben rejtett dolog megmutatkozása, különösen felnyílása.
Megnyilatkozás lehetséges egyrészt úgy, hogy az eddig még nem tapasztalt dolog egyszer csak meg-

mutatkozik, felüti a fejét, mint egy új jelenség, mely eddig rejtve volt, és csak egy bizonyos koncentráció
után válik hirtelen észlelhetővé. Megnyilatkozás másrészt az is, amikor egy alany eleve észlelhetően van
jelen, csak nem ad jelt arról, ami benne egy nem transzparens helyen lejátszódik – mint amikor egy tár-
saságban valaki egy ideig némán hallgatja a többiek vitáját, de egy adott pillanatban hirtelen mond vala-
mit („megnyilatkozik”), amiből kiderül, hogy eddig mi játszódott le benne. Megnyilatkozás még a szó
etimológiai értelmében a zárt dolog felnyílása, amely megmutatja az illető dolog mélységét.

a végtelen megnyilatkozása az első típusba tartozik, a nem várt, nem sejtett megjelenések közé, de ez
a jelentés kiegészül a harmadik, szó szerinti vagy etimológiai értelemmel.

fentebb mondtuk (3.), hogy a végtelen a lélek tekintete előtt (értelmi szemléletet hordozó érzékszervi
látása előtt) cselekszik. a végtelen e megnyilatkozásakor a lélekben megjelenik a megértés mint állapot,
mely a világot közvetlenül érti. a világ ekkor a lélek csúcsa számára világosságnak és megvilágosodásnak
mutatkozik, megértett létezés lesz. ezt az eseményt a lélek szempontjából megszólításnak is nevezhetjük.

ugyanakkor félrevezető is ezt ‘megszólítás’-nak nevezni, mert ez nem nyelven van. ha nem nyelven van,
akkor nem egyszerűen jelentés. de nem is egyszerűen jelenlét (a végtelen jelenléte), mert a végtelen nem úgy
van jelen (nyilvánul meg), mint egy tárgy. a végtelen megmutatkozása megnyilatkozás, és ez a megnyílás (fel-
nyílás) nem egyszerűen jelentés és jelenlét, hanem esemény. a végtelen mindenekelőtt úgy nyilatkozik meg,
ahogyan egy végtelen szakadék felnyílik. a végtelen szakadék, mely a személyes megszólításban megnyilatkozik,
nem úgy beszél, mint ember, hanem mindenekelőtt megszünteti a világot mint valóságot. a világ folytonosan
belehull a végtelen szakadékba, mely a világ közegén keresztül megnyilatkozik. a világ ezért olyan alapon
(Grund) áll, amely szakadék (Ungrund).12 – kiindulási tézisünk következő definiálandó fogalma az igazság.

7) Igazság elsősorban (az igazság metafizikai fogalma) a végtelen ama vetülete, mely megmutatja a
világot, és a világ ama vetülete, mely megmutatja a végtelent. Másodsorban (az igazság logikai fo-
galma) az, ha egy kijelentés tartalmilag megfelel az ilyen értelemben vett valóságnak (correspon-
dentia rei et intellectus).

az igazság metafizikai fogalma tehát kétfelé orientált aspektusfogalom. az igazság mint vetület tá-
gabb, ontológiai értelemben kifejezés.

8) a világ egyfelől, mint nem létező, minden véges dolog szerves egysége; másfelől, mint valóság, vég-
telen többlettel bír minden véges dolog szerves egységéhez képest.

a világnak nem tulajdonítunk előbb (mintegy a végtelen tudatban) ideális, utána reális létezést.
a világ mindazonáltal elgondolható mint nem létező, és ebben az esetben mutatkozik minden véges dolog
szerves egységének. a világba mint valóságba ezzel szemben átered a végtelen végtelensége.

9) a dolog (res) körülírt-strukturált egész.
ebből következően a dolog fogalma nem tartalmaz létezésre való utalást. Miben különbözik akkor a

tárgy (obiectum) fogalmától? a tárgy olyan dolog, amelyre mint célra irányul egy alany. ezért a tárgy is
dolog, csak egy bizonyos szempontból meghatározva: dolog mint amit kiválaszt (kijelöl) egy alany inten-
cionalitása; dolog annyiban, amennyiben alanyra utal, röviden alanyorientált dolog. a dolog ellenben az
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alany és a létezés szempontjából semleges fogalom, hiszen lehet kutatni (vitatni), hogy egy dolog létező-
e vagy sem, létezett-e vagy sem, a valóság része-e vagy sem. ezért a dolog fogalmának döntő mozzanata
csak a meghatározottság lehet, hisz dolog nem lehet az, ami lényeg és szám tekintetében meghatározatlan.
Dolog így végül is a konkrét individualitás (essentia et numero definitum): dolog a létezés tekintetében meg-
határozatlan individuum.

10)a világon megnyilvánuló végtelen többlet (az igazság) felismerése annak felismerése, hogy a világ
lehet is meg nem is, tehát hogy a világ a semmiben áll.

a világ abban az értelemben áll a semmiben, hogy a végtelen folyamatosan megsemmisíti a világot:
nemcsak adja, hanem minden pillanatban vissza is veszi a világtól a létezést. a világon megvilágosodó vég-
telen megértése ezért annak megértése is, hogy a világ önmagában véve nincs; vagy hogy a semmiben áll.

a lét minden pillanatban való adása és visszavétele adhatja az idő sajátos természetét. az idő valójá-
ban nem tagolódik jól elkülöníthetően elmúlt múltra, jelen lévő jelenre, és jövőben lévő jövőre. egy szi-
gorú értelemben vett jelen sohasem múlhatna el (Parmenidész nyomán logikusnak tűnik a gondolat,
hogy annak, ami ténylegesen van, mindig és változatlanul kell lennie).13 a jelen elmúlását csak az ma-
gyarázhatja, hogy a jelen már eleve tartalmazza magában a múltat, az elmúltság aspektusát. a jelen ezért
nem ‘tiszta most’ (nunc purum), hanem lényegében ‘már elmúlt’ is. a jelen másfelől állandó megérkezés
is. a mindenkori jelen ezért mindig egyszerre múlt is és jövő is, különben hogyan válhatna a jövő jelenné,
a jelen múlttá, ennek során pedig a nem létező létezővé, azután újra nem létezővé? ha a ‘most’ folytono-
san átmegy múltba, és folytonosan érkezik a jövőből, akkor már eleve nem ‘tiszta most,’ hanem a múlt és
a jövő kombinációja (nunc mixtum).

a populáris értelemben vett ‘lineáris idő’ viszont elgondolhatatlan eszme. az idő múlása nem a világ
előrehaladása egy úton, a világ nem méretkezik az idő egyeneséhez mint külső mértékhez. az idő végső
soron abból fakad, hogy a lét mindig a világhoz jön, de mindig el is vétetik a világtól. – a világ semmi-
ben állására visszatérve, az előző tételt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy

11) az igazság megnyilvánulása nem szükségszerű: az igazság a semmi ellenállása ellenére nyilvánul
meg.

az igazságnak nem kell megnyilvánulnia. az igazság megnyilvánulása ‘mégis’-karakterű, és fölveti a
leibnizi metafizika alapkérdését: miért a világ van, miért nem inkább a semmi?

12) Semmi alatt értjük a lét visszavevését a világtól; a semmi a végtelen dolga, amennyiben a végte-
len a megsemmisítő.

Semmi alatt azt értjük, amikor a világ megjelenésének feltétele nincs adva, tehát amikor a lét nem
jöhet a világhoz, amikor a világ nem valóság. a semmi fontolóra vehető önmagában (secundum essentiam),
illetve hozzánk való viszonyában (quantum ad nos). Secundum essentiam nem elgondolható, csak feltéte-
lesen (hypothetice). Quantum ad nos azonban nemcsak elgondolható, hanem észlelhető is a látás magasabb
érzékenységével, melyet látás-mint-közvetlen-megértésnek (visio intellectualis-nak) foghatunk fel.

a semmi más oldalról nézve a világ dezintegrációja, melyet a lélek dezintegrációja kísér. a lélek ugyanis
nem tudja úgy megszüntetni a világ valóságosságát, hogy ne szüntetné meg önmaga valóságát is. állás-
pontunk szerint ez adja a valóság objektivitását.

13)az igazság nem-szükségszerű megnyilvánulásából következik, hogy az igazságot megmutatja va-
lami; és hogy a világ a semmiben nyíló rés, melyben valami megmutatja az igazságot.
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a világ úgy nyilvánul meg, mint egység, és mint ami kifejezetten egy ‘arcot’ akar megmutatni az
ember számára érthető módon. Másként szólva, a világ eleve úgy mutatkozik meg (preformált), hogy az
ember mint az a lény, amely megért, a világ végtelen jelentéstartalmának egy valós vetületét is megértse,
mintegy a végtelen perspektívájába állva. a világ mint amely egy ‘arcot’ akar megmutatni az értő lény
számára érthető módon a világ mint igazság, tehát a világ amennyiben megmutatja a végtelent.

14)a világ az igazság megmutatójának négy vetületét nyilvánítja ki: a) végtelen szakadék; b) végte-
len parancs; c) végtelen öröm (végtelen ígéret, amely lényegileg a megváltás); d) a végtelen mint
a jelentés feltétele.

15)a végtelen mint végtelen szakadék az az alap, melyen a világ eleve áll, úgy, hogy szilárdabban nem
lehet állni.

Végtelen szakadék az, ami bizonyos értelemben megsemmisít minden végest, ami kihúzza minden
véges lába alól a talajt, ami tagad minden végest, ami elvet minden végest, ami bizonyos értelemben meg-
semmisíti a szemlélőt is. a végtelen mint szakadék az a szakadék, melybe a világ örökké zuhan. a végte-
len felforgató természetű. a végtelennek ez az arca megsemmisíti a világot, de a világ csak ezáltal van.

16)a világ közegében a lélek tekintete előtt felnyíló végtelen további vetületei a végtelen parancs és
a végtelen ígéret.

a végtelen végtelensége átered a véges létezésbe, ahol a véges létezőnek feltett végtelen kérdésben (pa-
rancsban) és végtelen ígéretben nyilvánul meg. ez a végtelen kérdés és végtelen ígéret a közvetlen értelmi
szemlélettel felfogott jelentés végtelen eleme. a véges lénynek feltett végtelen kérdés folyománya a véges
oldalon a bűn, a végtelen oldalon a megváltás (melynek szubjektív vetülete az öröm). közelebbről a vég-
telen okból a világba áteredő végtelen feladat végtelen megoldása a megváltás. tehát nemcsak a feladat vég-
telen, hanem a megoldás is. a világ világos jelentése a végtelen feladat végtelen megoldása; a végtelen
parancs mellett a végtelen ígéret (kegyelem).

17) a végtelen mint a jelentés feltétele is megnyilatkozik a világon keresztül.
a világ mint nem létező az a hely, ahol kérdés (állítás) nem fogalmazható meg. a világ mint létező (a való-

ság) pedig az a hely, ahol kérdés (állítás) egyáltalán megfogalmazható. sőt, az a hely, ahol nem lehet úgy lé-
tezni, hogy jelentés ne mutatkoznék meg, és hogy kérdés ne fogalmazódnék meg e jelentéssel kapcsolatosan.
Maga a lét értelmére irányuló kérdés felvetése is csak azért lehetséges, mert a világ közegében jelentés nyilvá-
nul meg. a világ tehát nem egyszerűen az a hely, ahol adva vannak a jelentésmegnyilvánulás feltételei, hanem
az a hely, ahol nem lehet jelentés nélkül megjelenni, tehát ahol a dolgokat a jelentés feltétele kényszeríti jelen-
tés felvételére. Másként szólva, a jelentés feltétele úgy ereszti a dolgokat a világba, hogy azok elkerülhetetlenül
jelentést vesznek fel léthez jutásuk során. semmi, ami létezik, nem jelenik meg úgy, hogy ne lenne jelentése,
és ezen egyetemes jelentésességnek feltétele van. ez a végtelen. – utolsó vizsgálandó fogalmunk a lélek.

18)a lélek energiaforrás, melynek centruma ismeretlen, perifériája a tudat és annak moduszai. a lélek
csúcsa a visio intellectualis, a közvetlenül értő látás vagy értelmi szemlélet.

a lélek hierarchikusan egységprincípium alá rendelt, de szubsztanciálisan képes a sokaság befogadására
az álom moduszában. Egységprincípiuma a reflexív-morális öntudat, mely ébredéskor tevődik a lélek ala-
csonyabbrendű, a test tökéletességeként működő részéhez, és organizálja azt. az egységprincípium az éb-
renlét állapotában spontán, megszakítás nélkül tevékeny diszkurzió formájában nyilvánul meg. a lélek
csúcsa mintegy az egységprincípium fölötti képességnek, alkalmi, de személyes kiegészülésnek mutatkozik.
funkciója az értelmi látás. nincs állandóan működésben. a lélek az alacsonyabbrendű részek, az egy-
ségprincípium és a lélekcsúcs együttese. energiaforrás, mely egy ismeretlen vagy sötétben maradó cent-
rumból folyamatosan a megjelenő és megjelenítő perifériába megy át.
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19)a végtelen megnyilatkozását a világ közegén keresztül a lélek csúcsa érti meg.
20)a lélek csúcsa felismeri, hogy a világban mint igazságban a végtelen nyilatkozik meg. szembesül

a végtelennel, felismeri, hogy kezdettől fogva annak mérlegén áll, és egyszerre látja a világba áteredő
két végtelent: a végtelen parancsot és a végtelen ígéretet maga előtt. a lét értelmére irányuló kér-
désre adott válasznak ezek erőterében kell mozognia. a végtelen parancsot nem tudjuk teljesí-
teni, de ez szigorúan véve kimondhatatlan tézis: a végtelen parancsot teljesíteni kell. a világban
megnyilvánuló végtelen ígéret ‘éleszti’ bennünk azt a meggyőződést, hogy még nem vesztünk el.

a rendszeres ontológia így vezet rendszeres, mintegy a végtelenre felfüggesztett moralitáshoz.
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abstract

The World Qua Truth. An Essay in Systematic Onto-Theology

This essay in systematic onto-theology endeavours to bring to light the logical and ontological relations there are
between what is called, respectively, the world, truth, the Infinite, and the soul. In an initial stage, this system of
relations is adumbrated with the proposition that ‘The world qua truth is an opening up of the Infinite, which
is understood by the apex of the soul.’ In this statement, the Infinite is defined as ‘the condition of reality,’ which
is intuited by intellectual vision. The Infinite is hence that on which the reality (actuality) of the world is
suspended. In a metaphysical acceptation, ‘reality’ is ‘the result of an act of allowing existence to come to the
world.’ The Infinite is, then, that which allows existence to come to the world, and thereby produces reality as a
result. This presupposes that the Infinite deliberates between naught and the act of allowing existence to come to
the world; it keeps both nothingness and the world in suspense before the act of decision. In this context, ‘existence’
is seen as the quality that something is impossible to evade, i.e., as an ‘inevitability.’ On account of the definition
of existence, the essay very briefly passes in review the relevant concepts of Aristotle, Leibniz, Kant and Heidegger.
The rest of the text attempts to interpret the concept of ‘opening up’ as a ‘manifestation,’ and comes to a close with
a delineation of the concepts of ‘truth’ and ‘the apex of the soul.’
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