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A metafizika aktuális jelentQsége

(A metaizika rekonstrukciójának igénye és feladatai) Jelen tanulmány a metaizika, mint 
ilozóiai diszciplína aktuális jelentQségét vizsgálja egy speciikus metaizikai probléma 
megvilágítása révén. Ezen probléma az abszolútum, vagyis Isten fogalma értelmezésé-
nek kérdése, különös tekintettel Heidegger Hegel-kritikájára. A kortárs ilozóia számára 
a metaizikára irányuló kérdés egyben a Hegelre irányuló kérdést is jelenti, elsQsorban 
ami Hegel metaizikai alapm_vének, A logika tudományának problematikáját illeti. Egy 
jelentQs kortárs szerzQ, Gerd Haeffner így ír errQl:

„Az »idealizmus összeomlása«, amely Hegel 1831-ben történt halála után következett 
be, oly mérv_ zavarodottságba taszította a ilozóiát, amelybQl az mind a mai napig nem 
tudott kikeveredni. […] Az egyetlen lehetQség, hogy a gondolkodás ma ismét szilárd talaj-
ra leljen tehát nem más, mint Hegel megvitatása továbbvitelének és cáfolatának kételyei 
fényében. Itt döntQvé válik, hogy az ember meg meri-e kockáztatni, hogy a ma széleskö-
r_en kommentált »antropológiai« Hegel, a »Szellem fenomenológiája« és a »Jogilozóia« 
Hegelje mellett a tulajdonképpeni Hegelt: a »Logika tudománya« Hegeljét komolyan ve-
gye. Csak a »Logika« révén ismerhetQek és dolgozhatóak fel alkalmasint a Hegel igézeté-
ben álló ilozóia legmélyebb implikációi. […]

Amennyiben tehát a szigorúan ilozóiai értelemben vett gondolkodás ma még egyálta-
lában lehetséges kell legyen, akkor ezen gondolkodás nem nyerhetQ ki másképp, hanem 
csakis a metaizika lényegére irányuló kérdés révén. Az egyetlen személy, akiben ez a 
kérdés felmerült, Martin Heidegger.”1

A metaizika lényegére irányuló kérdés tehát a hegeli Logika, mint metaizika megala-
pozására irányuló kérdés kell legyen. Maga a Logika Hegel szerint Isten teremtés elQtti 
természetének ábrázolása – Heidegger ugyanakkor Hegelnek ezen alapvetését, mint ’lét-
felejtQ’ onto-teológiát2 erQs kritikának veti alá.

„Mi lett a kanti erQfeszítésbQl, ha Hegel imígyen határozza meg a metaizikát mint logi-
kát: »A logikát eszerint mint a tiszta ész rendszerét, mint a tiszta gondolat birodalmát kell 
felfogni. Ez a birodalom az igazság a maga leplezetlen magán- és magáértvalóságában. 
Ezért úgy is kifejezhetjük magunkat, hogy ez a tartalom Isten kifejtése, amilyen örök lé-
nyegében, a természet egy véges szellem megteremtése elQtt.«”3 

A hegeli onto-teológiai metaizika mitikus karaktere magában az abszolútumfogalom 
felfogásában is karakteresen megjelenik. Az abszolútumot, Istent, mint az abszolút szub-
jektumot Hegel ugyanis abszolút tudatként, vagyis feltétel nélküli, önmagában forgó gon-
dolkodásként írja le.4

A feltétel nélküli szubjektivitás abszolút tudatként való értelmezettségében, mint a tisz-
ta semmivel (az elvont léttel) közvetlenül nem azonos tehát a ’transzcendentális tárgy’5, 
az ’abszolút fogalom’, amely szemben áll a léttel, az „Egészen Mással” (Heidegger), a 
lényege szerint nem létezQvel. Az abszolút tudat (abszolút fogalom) ’magánvaló’ létként 
való tételezése ekképpen mitikus valóságképet konstruál, amelyben egy ’legfelsQbb léte-
zQ’6 válik a (magánvaló) léttel azonossá; s ezért jelenti a heideggeri értelemben vett meta-
izika – vagyis a metaizikai hagyomány – a ilozóiának azt az útját, amelyen a tudomány 
megmaradt a mitikus gondolkodás mezején. Mivel pedig mitikus volt, lényegében tudo-
mánytalanként leplezQdött le, s a kor követelményének – a tudomány-racionalizáció kény-
szerének – megfelelQen végérvényesen meg is bukott, tekintve, hogy a hegelianizmusok 
lényegében nem alakítottak ki megfelelQen plauzibilis alternatívát a hegeli út továbbvitele 
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lehetQségeinek tekintetében. A poszthegeliánus kor azonban mégis Hegel igézetében ma-
radt, s a ilozóia ezen igézet rabja maradt a mai napig.7 Hegel komolyan vétele, vagyis 
legyQzése tehát a mai napig feladat maradt.8 

A Logika tudományának megfelelQ átértelmezése eszerint új életet lehelhet a szenvedQ 
kortárs ilozóiába. A mitikus legyQzése és a logika metaizikán belüli uralmának plauzi-
bilis újraalapozása a tényleges feladat eszerint. Vagyis nem értek egyet Heideggerrel, aki 
a megoldást a logika uralmának kiküszöbölésében látta9 – s az inplauzibilissé vált speku-
latív dialektikus logikát egy hasonlóan inplauzibilis alternatívával igyekezett felváltani 
a metaizikában –, jelesül az irracionalista misztikába hajló költQi beszéddel. Határozott 
meggyQzQdésem, hogy lehetséges a logikus és demisztiikált út a metaizika rekonstruk-
ciós kísérleteit illetQen. Azt is állítom ugyanakkor, hogy a metaizika centruma csakis 
mint onto-teológia képzelhetQ el – vagyis antropocentrikusan nem lehet megalapozni az 
ontológiát.10 

A mai ilozóiában így újra kérdésként merül fel a metaizika lehetségessége: „Végül: 
egyáltalán lehetséges-e Kant után, ami azt jelenti, ma még, ’metaizika’? […]

Az idealizmus utáni gondolkodás messzemenQkig antimetaizikailag orientált maradt: 
ez éppúgy érvényes az újkantianizmus ismeretelméleti-tudományos orientációjára, mint 
ez utóbbi korrektivumaként létrejött ’életilozóia’ minden változatára, de a ilozóiai 
dezilluzionizációra is, amely magának akadémiai outsiderek, mint Marx, Kierkegaard és 
Nietzsche révén hódított teret. Az antimetaizikai elv a fenomenológiai gondolkodás elsQ 
megnyilvánulásaira is jellemzQ Husserl korai m_veiben. […] Más a helyzet Husserl nagy 
tanítványával, Martin Heideggerrel. A korai idQktQl kinyilvánította Heidegger a metaizi-
ka iránti szenvedélyét – ha némileg burkoltan is.”11

A heideggeri életm_re egészében véve jellemzQ a metaizikával folytatott küzdelem, 
Heidegger hol a metaizika megújításáról, hol pedig legyQzésének szükségességérQl be-
szélt. A metaizikára való rákérdezés csúcspontját ugyanakkor kétségtelenül a „Mi a me-
taizika?” cím_ elQadása jelenti.

„[…] EbbQl kifolyólag saját gondolkodását gyakorta mint metaizikát prezentálta és 
bontakoztatta ki. Ez látható körülbelül az 1928-as esztendQben (GA 26, 196–202), ami-
kor Heidegger a fundamentálontológiát csak mint egy metaizika elsQ részét nevezi meg, 
amelynek második részének egy ’metontológiának’ kell lennie.

Még impozánsabban látható ez a »Mi a metaizika?« elQadásban, ahol Heidegger saját 
kérdezését mint metaizikait adja nyilvánosan elQ (»Egy metaizikai gondolkozás kibon-
takoztatása«). A ’metaizika’ ott távolabbról – impozánsan és nyilvánvalóan – mint »az 
alaptörténés a jelenvalólétben« (GA 9, 120) kerül megnevezésre, amennyiben a metaizi-
kát mint a »létezQrQl való kikérdezést« (GA 9, 117) ragadja meg és gyakorolja. A »jelen-
valólét metaizikájáról« szól ezekben az években (tehát 1928–1932-ben) elQadásaiban a 
beszéd (vgl. GA 28, 235).”12

Heidegger számára tehát a ’kitüntetett létezQ’ ilozóiai megértését jelentette a meta-
izikai újrakezdés – szemben Hegellel, akinek számára a középpontban az abszolútum, 
vagyis Isten állt. Így a heideggeri metontológia egyfajta negatív teológia, amelyet a kései 
Heidegger – Hölderlin segítségével – mint Isten hiányát próbál meg elgondolni.

Heidegger theos nélküli teológiája tehát a metaizika legújabb eredményének tekint-
hetQ. Ezen igyekezetbQl tételezQdik ugyanakkor az etika alapproblémája, a nihilizmus-
probléma. A heideggeri igyekezet ekképpen számos kérdést vet fel. Például a – bizonyos 
tekintetbeni – Hegelhez való visszatérés jogosságának kérdését.

Hegel metaizikájának megalapozó kezdetét a ’magánvaló’ lét fogalma adja. Hogyan is 
értelmezQdik ezen hegeli gondolat a kortárs kritika fényében?
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A ’magánvaló lét’ nem az abszolút tudat, mint abszolút fogalom, vagy abszolút szel-
lem. A hegeli tételezés inplauzibilissé vált. Továbbra is kérdés marad azonban, hogy a 
kései Heidegger írásaiban már sajátlagos istenfogalomként funkcionáló létfogalmat nem 
lehet-e valamilyen módon mégis a TeremtQvel azonossá tenni, hogy így bezáruljon a kör: 
a Semmi, mint a (magánvaló) léttel és az abszolútummal (Istennel) egyformán azonos, 
a feltétel nélküliségben feloldódó szubsztancialitás-szubjektivitás végsQ, adekvát meg-
nevezettsége. (Tehát, hogy a feltétel nélküli szubjektivitásnak lehet-e nem az „abszolút 
tudattal”, hanem a „tiszta semmivel” azonos értelmet adni.) Ez az a gondolat, amely elQtt 
mindkét gondolkodó megállt. A Semmi, a tiszta semmi fogalma Hegel számára mint „egy-
oldalú közvetlenség”, „üres absztrakció”, „üres gondolati dolog” jelenik meg, amelyet 
mint lényegtelent „igyelmen kívül kell hagynia a tudománynak”; Heideggernél pedig a 
Semmi a halállal azonos misztikumot jelenti, s mint a létezQ jelenvalólét idQbeli határa ké-
pezi meg annak valóságát. Egy olyan feltételezés mindkettejük számára nonszensz, hogy a 
Semmit általában a ’magánvaló’ léttel, nemhogy Istennel azonossá tegyék.

(A metaizika hatása a kortárs ilozóiára) Gondolati kutatómunkám során arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy az említett kérdés újragondolása révén olyan átfogó koncepció 
jöhet létre, amely az egyetemes vallási és politikai eszmetörténet-értelmezés számára is 
jelentQséggel bír. Világossá lehet általa, hogyan válhat a ilozóiai absztrakció fogalmi 
narratívája a hétköznapi valóság számára hasznossá, hogy tehát miért van szükség a tradi-
cionálisan metaizikainak nevezett ilozóiai problematika tárgyalására.

„A metaizika hagyományos értelemben mint egységes diszciplína halott, de a metaizi-
kai mint problémák és érdeklQdések összessége tovább él. […] A metaizikai hagyomány 
nagyon is velünk van, és nem csak mint a múlt holt terhe, régi fogalmak halmaza, melyet 
nem kerülhetünk ki, mert a ilozóiai gondolkodáshoz nincs egyebünk. Velünk van, mint 
egy sor, ma is meggondolásra késztetQ probléma és ezek meg- vagy feloldásának néhány 
paradigmatikus alternatívája.”13

Mint Márkus György fogalmaz, ha ma metaizikáról beszélünk, nem egy egységes disz-
ciplínáról beszélünk, amely a hegeli rendszer összeomlása óta megsz_nt létezni; hanem 
velünk tovább élQ problémák és érdeklQdések összességérQl, amely problémák tárgyalása 
a metaizikai tradícióhoz kénytelen viszonyulni, hiszen ez a tudomány múltja, amelynek 
értelmezése révén önmagát és mindenkori tárgyát értelmezheti. 

Hegel kísérlete az abszolút tudás megszerzésére az utolsó erQfeszítésnek tekinthetQ a 
ilozóia mint metaizika kognitív státusának megQrzésére, amelyet Kant kétségbe vont. A 
hegeli rendszer összeomlása ugyanakkor azt is jelenti, hogy a metaizikáról a tizenkilen-
cedik század közepe óta már nem lehet a német idealizmus által használt értelemben be-
szélni – amely értelem lényegében azonos a középkori skolasztika metaizikafogalmával 
–, de ez nem jelenti azt, hogy nem is kell beszélni róla.

„Nem a metaizika fájó hiánya vagy uralmának leáldozása kiált történeti megértés után, 
hanem hagyományának szó szerint kísérteties jelenléte, melyet sem el_zni, sem teljes élet-
re kelteni nem lehet. […]

A ilozóia fogalmi narráció marad, továbbra is ki van téve az ellentmondás-mentesség 
és a fogalmi világosság követelményeihez igazodó racionális kritikának, sQt az is elvárha-
tó, hogy mindaz, amit tényként állít, empirikusan igazolható legyen. De lényegi teljesít-
ménye (és jelentQségének kritériuma) abban áll, hogy mennyire releváns és milyen meg-
világító erQvel bír mint jelen gondjaink, dilemmáink és alternatíváink interpretációja.”14

A ilozóia talán nem várhatja el önmagától, hogy a matematikai alapú tudományok 
egzaktsági szintjére emelkedhessék, de abban bizonyos vagyok, hogy igenis lehet olyan 
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színvonalú szakmai tevékenységet folytatni ebben a sajátlagos diszciplínában is, amely 
kétségkívül tudományos munkának nevezendQ. Ebben az esetben pedig a ilozóia el is 
várhatja, hogy komolyan vegyék. A komolyságnak magában a ilozóiában kell jelen len-
nie, úgy kell tehát a „ilozofálásnak” m_ködnie, mintha mégis azt hinné magáról a ilo-
zófus, hogy Q tulajdonképpen tudós, a szó konvencionális értelmében; s az, amit csinál 
pedig tudomány, hiszen a ilozóiát a ilozófus hívja életre, amint felfedi a létezQt önnön 
természetes elrejtettségébQl. 

(A ilozóia egyetlen témája a lét) „A ilozóia – így tudjuk felszínesen – nem tetszQleges te-
vékenység, mellyel kedvünk szerint töltjük el az idQt, nem olyan ismeretek puszta felhalmo-
zása, melyekre könyvekbQl bármikor könnyedén szert tehetünk, hanem – csak homályosan 
tudjuk ezt – valami az egészben és a legnagyobban [im Ganzen und Äußersten] végbemenQ, 
melyben az ember végsQ kimondása és párbeszéde [Aussprache und Zwiesprache] történik 
meg. […]

Azt állítjuk: a lét a ilozóia valódi és egyetlen témája. Ez nem a mi kitalálásunk; a téma 
ilyen felvetése az ókorban a ilozóia kezdetével válik elevenné, s leggrandiózusabb formá-
jában a hegeli logikában mutatkozik meg. […] Mármost hogyan áll ez a ilozóia tárgyával? 

Elképzelhetünk-e olyasvalamit, mint a lét? Nem fog el valakit a szédülés az erre irányuló 
kísérletnél? Valóban, kezdetben tanácstalanok vagyunk, és az ürességbe nyúlunk. A létezQ – 
az valami: asztal, szék, fa, ég, test, szavak, cselekvés. A létezQ igen – de a lét? Az efféle úgy 
fest, mint a semmi – és nem kisebb személy, mint Hegel mondta: a lét és a semmi ugyanaz. 
A ilozóia mint a lét tudománya a semmi tudománya? Vizsgálódásunk kiindulásakor min-
den látszatkeltés és megszépítés nélkül be kell ismernünk: léten közvetlenül semmit sem 
gondolhatok… A ’van’ és ezzel az általában vett lét megértése annyira magától értetQdQ, 
hogy máig is a kétségbevonhatatlan dogma erejével bír a ilozóiában: a lét a legegyszer_bb 
és legmagátólértetQdQbb fogalom; nem lehet és nem is szükséges meghatározni… S ha a lét 
mégis a legkuszább és a legsötétebb fogalom lenne? S ha a létet fogalmára hozni a ilozóia 
legsürgQsebb, újból és újból újonnan megragadandó feladata lenne? (Kiemelés tQlem G. Z. 
E.)”15

A lét [Sein] általában a létezést, mint a m_ködQ valóságot jelenti, s noha a hegeli abszt-
raháló gondolkodásnak lehettek olyan következtetései, hogy ezen m_ködQ valóság végsQ 
azonosságát a dolog tagadásának fogalmában lelje fel, ragaszkodni nem tudott hozzá, mert a 
lét fogalmán végsQ soron nem a feltétel nélküli azonosságot, a „tiszta semmi” tulajdonkép-
peni meghatározását, hanem a lényeget [Wesen], mint fogalmat [Begriff] értette. A lényeg 
[Wesen] képezi a dologi lényt [Wesen], azaz a létezQt [Seiende-Daseiende], mint létezést 
[Sein-Dasein], mint komplex önvalót, s így a szellemi kifejezQdéssel, mint tulajdonképpeni 
értelemmel lehet csak (feltétel nélkül) azonos a létezQ valósága – gondolta Hegel.16 Ekképpen 
tette valóságossá a valóság feltétel nélküli feltételét; valamivé, dologgá, létezQvé a létet.

Heidegger feltárja ezen nézet mitikus, tudománytalan karakterét, de mítosz és logosz, 
vallás és tudomány összeegyeztethetQsége maga is mítoszként t_nik fel elQtte, nem látja be 
ezen aktus elkerülhetetlenségét. Rámutatott a mitikusra az ontológiatörténetben, ám maga is 
mitikus-misztikus operációban végzi. 

A tulajdonképpeni ok pedig nála is ugyanaz: ugyan hogyan lehetne komolyan ven-
ni, tudományosan értelmezni olyan gondolatot, hogy a magánvaló lét (a Semmi) Isten? 
Konzekvensen még a tiszta semmi fogalma sem válik képlékeny és absztrakt létfogalmával 
azonossá. A „lét” hol ezt jelenti, hol azt, nem tudja, nem is akarja világossá tenni, mire gon-
dol, amikor azt a szót mondja: „lét”, sQt késQbb ki is jelenti: a létet nem fogalmilag, hanem 
az egzisztenciális történés komplexitásában kell megragadni. T_nhet úgy is, meghaladja a 
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ilozóia tudományának lehetQségeit, hogy itt az i-re pontot tegyen, a „lét” és a „Semmi” 
olyan elvont fogalmak, amelyekkel nem lehet nem mitikusan vagy költQi-metaforikusan 
operálni. Egyetlen tételt tart fontosnak, az ontológiai differencia tételét: a lét nem létezQ. E 
tétel elsQrend_ fontosságával jómagam is egyetértek. Ezen tétel nélkül nem válik világossá, 
hogy a valóságértelmezés kísérletei – noha mindig a végsQ egységet keresték – mégis min-
dig elvétették azt, mert nem ismerték fel a valóság szubjektív (nem-objektív) természete 
leírásának legfQbb kritériumát: a valóság feltétel nélkülisége nem válhat objektummá, nem 
tárgyiasulhat el. A lét, mint ’tiszta lét’ eszerint az abszolút szubjektum, mint a feltétlen azo-
nosság; s nem mint az ’abszolút tudat’, hanem mint a ’tiszta semmi’.17 
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JEGYZETEK

1 Gerd Haeffner: Heideggers Begriff der Metaphysik, 
Berchmanskolleg Verlag, München, 1974, 7. o.

2 „[…] Heideggernél ez utóbbi a nyugati metafizika 
kritikáját jelenti, amely szerint a lét és a létezQ 
ontikus-ontológiai differenciája a létezQ meghatáro-
zott fogalmának javára simítódik el. A »lét és a létezQ 
közötti differencia« mögékérdezetlen marad. Maga a 
differencia mint az elgondolatlan jelenik meg. EbbQl 
az »elgondolatlanból« kerül az »elgondolandóba« a 
»differencia elfeledése« (ebd., 40). Ez pedig a hegeli 
Logikánál kerül demonstrálásra.” (Harald Kerber: 
Zum Begriff der Differenz bei Hegel, Derrida und 
Deleuze, forrás: http://web.fu-berlin.de/postmoderne-
psych/colloquium/kerber.htm) 

3 Martin Heidegger: Kant és a metafizika problé-
mája [Kant und das Problem der Metaphysik], 

ford. Ábrahám Zoltán és Menyes Csaba, Horror 
Metaphysicae, Osiris Kiadó, 2000, 154. o.

4 „Ehelyütt jelenik meg Hegel istenfogalma. 
Heideggeri értelemben a hegeli filozófia ennyi-
ben »onto-teológia« (ebd., 45), a »magát elgon-
doló gondolkodás, mint a magában forgó lét« 
értelmében (ebd., 44). Az efféle onto-teológia – és 
Heidegger itt találkozik az egész posztmetafizikai 
gondolkodással – »a gondolkodás számára kér-
désessé vált« (ebd., 45).” (Harald Kerber: Zum 
Begriff)

5 A transzcendentális tárgy, vagyis a kanti ’magán-
való dolog’ Hegel értelmezésében a ’fogalom’: 
„Megjegyezhetjük, hogy itt kapjuk meg a magán-
való dolog (Ding an sich) értelmét. A magánvaló 
dolog igen egyszer_ absztrakció, de egy ideig 
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igen fontos meghatározás volt, úgyszólván valami 
elQkelQ, mint ahogy az a tétel is, hogy nem tudjuk, 
mik a dolgok magánvalóságuk szerint, sokak által 
érvényesnek tartott bölcsesség volt.
– A dolgokat annyiban mondjuk magánvalóknak, 
amennyiben absztrahálunk minden másért-való-
léttQl, azaz általában, amennyiben minden megha-
tározás nélkül mint semmiket gondoljuk Qket. […] 
Nagyon jól tudjuk tehát, hogyan állunk ezekkel a 
magánvaló dolgokkal, mint ilyenek csupán igazság 
nélküli, üres absztrakciók. Ami azonban valójában 
a magánvaló dolog, ami valóban magánvalósá-
ga szerint van, azt kifejti a logika, itt azonban 
magánvalón valami jobbat értünk az absztrak-
ciónál, nevezetesen azt, hogy micsoda valami a 
fogalmában; ez azonban magában konkrét, mint 
fogalom általában felfogható, s mint meghatáro-
zott és meghatározásainak összefüggése magában 
megismerhetQ.” (G. W. F. Hegel: A logika tudomá-
nya [Wissenschaft der Logik] ford. Szemere Samu, 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979, 95–96. o.)

6 Heidegger nemcsak az ontológiatörténetet, hanem 
az általa a platonizmus továbbfejlesztésének tekin-
tett keresztény teológiát is „létfelejtéssel” vádolja: 
„»Istenre nézve nem az a legkeményebb csapás, 
hogy kimutatható egzisztenciájának bizonyíthatat-
lan volta, hanem az, hogy a valóságosnak tartott 
istent legfelsQbb értékké emelik. Mert ez a csapás 
nem azoktól jön, akik nem hisznek istenben, hanem 
egyenesen a hívQktQl és azoktól a teológusoktól, 
akik minden létezQk leglétezQbbjeként beszélnek 
róla, bár soha nem jut eszükbe, hogy magára a létre 
gondoljanak, és hogy közben erre rádöbbenjenek; 
ez a gondolkodás, ez a beszéd a hit szempontjá-
ból nézve éppenséggel istenkáromlás.« (Martin 
Heidegger: Holzwege. Id. kiad. 203. l.)” (Suki 
Béla: Martin Heidegger filozófiájának alapkérdései, 
Gondolat Kiadó, Budapest, 1976, 274. o.)

7 „[…] Hegel rendszere azonban annyira teljes és 
körkörösen védett volt, hogy egyaránt hiányzott 
az erQ mind ahhoz, hogy a gondolkodás új életet 
leheljen bele, mind pedig ahhoz, hogy a rendsze-
ren rést találjanak, és így feltörhessék és tovább 
vezethessék. Némi külsQségekben kimerülQ, is-
kolás hagyományQrzés mellett csak arra maradt 
lehetQség, hogy egyszer_en annyiban kell hagyni a 
dolgot, illetve, ahogy ez Marx és Kierkegaard ese-
tében történt; úgy küzdjenek ellene, hogy közben 
alapjában véve mégis a b_vkörében maradnak. Az 
akadémiai filozófuscéh részérQl azonban; amely 
számára egy efféle elhagyást nem igazolhatott 
valamely sajátlagos társadalomutópiára irányuló, 
vagy vallási meggyQzQdés; az idealizmus speku-
latív határátlépéseire való tekintettel hamarosan 
elhangzott a »vissza Kanthoz!« – felkiáltás. De 
mivel a filozófia egyszer már bejárta a Kanttól 
Fichtéhez, Schellinghez és Hegelhez vezetQ utat, 
így minden Kant-restauráció tehetetlennek mutat-
kozott, amennyiben csupán egy Hegelhez vezetQ 

új út kezdetének bizonyult. Ez az ide-oda Kant és 
(a részben Marx által felfrissített) Hegel között a 
kontinentális filozófiai élet nagy részét a mai napig 
uralja.” (Haeffner 1974, uo.)

8 „A probléma addig nem mozdul ki a helyérQl, 
amíg a logikát ismét vissza nem helyezzük az 
ontológiába, azaz amíg Hegelt, aki éppen fordítva 
a logikát az ontológiában oldotta fel, nem értjük 
meg, és ez annyit jelent, hogy a kérdésfeltevés 
radikalizmusával legyQzzük és elsajátítjuk. Hegel 
e legyQzése a belsQleg szükségszer_ lépést jelenti 
a nyugati filozófia fejlQdésében, amelyet meg kell 
tennünk, hogy a filozófia egyáltalán még életben 
maradjon. Hogy sikerül-e, hogy a logikát ismétel-
ten filozófiává tegyük, nem tudjuk; a filozófiának 
nem szabad jövendölnie, de aludnia sem.” (Martin 
Heidegger: A fenomenológia alapproblémái, [Die 
Grundprobleme der Phänomenologie] ford. Demkó 
Sándor, Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 224. o.) 

9 „De vajon kikezdhetjük-e a »logika« uralmát? 
Vajon valóban nem az értelem-e az úr a Semmire 
vonatkozó kérdésben? Hiszen egyáltalában csak az 
Q segítségével tudjuk a Semmit meghatározni és 
mint problémát megközelíteni, még ha e probléma 
fel is emészti önmagát. Mert a Semmi a létezQ 
mindenségének tagadása, az éppenséggel nem-lé-
tezQ. […] Mi azt állítottuk: a Semmi eredendQbb, 
mint a Nem és a tagadás. 

 Ha ez az állítás helyes, akkor a tagadásnak mint 
értelmi tevékenységnek a lehetQsége s ezzel maga 
az értelem is valamilyen módon a SemmitQl függ. 
Hogy is akarhat akkor az értelem a Semmi felQl 
dönteni?” (Martin Heidegger: Mi a metafizika? 
[Was ist Metaphysik?], „KöltQien lakozik az ember” 
– Válogatott írások, ford. Bacsó Béla, Vajda Mihály, 
Budapest, T-Twins Kiadó, 1994, 17–18. o.)

10 MeggyQzQdésem szerint a heideggeri fenome-
nológiai-egzisztencialista metafizikai újraépítke-
zés a végesség metafizikájának létrehozása révén 
zsákutcának tekinthetQ. Annál is inkább hihetem 
ezt, mivel Heidegger maga is igényelte az általa 
onto-teológiaként elutasított végtelenségmetafizi-
ka központi szereplQjét, az abszolútumot, mint 
olyant. „[…] A Lét és idQben kifejtett koncepci-
óhoz képest, amelyben a filozófus nem hagyott 
helyet Isten számára – bár a lét misztifikált fo-
galma implicite már akkor is magába foglalta 
Istent –, késQbbi m_veiben fokozatosan közeledik 
egy sajátságos vallási misztikához. Ez a közele-
dés objektív szükségszer_ség, hiszen minél in-
kább elfordul Heidegger a rációtól, annál inkább 
kénytelen a valláshoz közeledni. A hagyományos 
vallásokkal szembeni fenntartását természetesen 
továbbra sem adja fel, a lét fogalmát igyekszik 
az Isten fogalmánál általánosabb és mélyebb fo-
galomként megQrizni. […] Heidegger késQbbi 
írásaiban […] visszatér a lét kérdésére, azonban 
az eddig elmondottakhoz viszonyítva lényegesen 
újat már nem mond, pusztán a »lét« fogalmának 
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egyes aspektusait változtatja oly módon, hogy ez a 
fogalom mindinkább alkalmassá válik a teológiai 
használatra, mindinkább egy sajátos istenfogalom-
má lényegül.” (Suki Béla 1976, 277–280. o.)

11 H. Seubert: Heideggers Zwiegepräch mit dem 
deutschen Idealismus, Köln/Weimar/Wien, 
Böhlau Verlag, Collegium Hermeneuticum, Band 
7, 2003, 42–43. o.

12 Uo. 48. o.
13 Márkus György: Metafizika – mi végre?, ford. Farkas 

János László, Karádi Éva, Kis János, Mezei György 
Iván, Módos Magdolna, Horror Metaphysicae, 
Osiris–Gond, Osiris Kiadó, 1998, 152., 158. o.

14 Uo.
15 Martin Heidegger: A metafizika alapfogalmai [Die 

Grundbegriffe der Metaphysik], ford. Aradi László és 
Olay Csaba, Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 23–27. o.

16 Elfogadom a hegeli abszolút idealizmusnak azon 

érvelését, amely szerint azonos a létezés és a gon-
dolkodás – éspedig azon értelemben, amely szerint 
a dolgok, vagyis a létezQk, tehát a lét, mint általá-
ban vett lét, valóság mindenkori számunkra való-
sága az észleltséget, s végsQ soron annak tudatos 
alakját, a gondolatot jelenti. Vagyis, hogy a létezQ, 
a dolog, a valóság mint valóságos mindenkor egy 
értelem, egy felfogás számunkra.

17 Még egyszer hangsúlyoznám: a heideggeri ontoló-
giai differencia tételét csak specifikus korlátozott-
ságban ismerem el, s ez a csavar és az újdonság 
az ontológiai differenciával kapcsolatos koncep-
ciómban; a lét nem létezQ tétele egyetlen érvényes 
értelmezettségének az ’Isten nem teremtmény’ ki-
jelentéssel való közvetlen megegyezQséget tartom. 
A lét általában ui. megegyezik a létezQvel, mert 
a lét a valóság, a létezQ pedig egy valóság, mint 
valóság-os.


