
GÁSPÁR ZOLTÁN ERNŐ

A lét, a semmi és az absztrakció 
Az abszolút kezdet fogalma  
mint az abszolút absztrakció fogalma

(Az abszolút absztrakció fogalmi alternatívái) E tanulmány alapvető célja – egyebek 
mellett –, hogy a hegeli metafizika megalapozását jelentő ‚abszolút kezdetet’, mint e 
megalapozó kezdet megalapozását jelentő kulcsfogalmat, illetve e kulcsfogalom alter-
natíváját vizsgálja. E két fogalom a ‚lét’ és a ‚semmi’. Mint az alább következő idézetből 
kiderül, Hegel szerint az abszolút kezdet fogalma mint az abszolút absztrakció fogalma 
a létfogalom; s e fogalom absztrakciós szintjét Hegel a ‚semmi’ fogalma fölé helyezi.1

„[…] Ha ezt nem hagyjuk figyelmen kívül, akkor a léttől a semmihez való átmenetet 
mint valami éppenséggel könnyűt és triviálist akként lehet elképzelni, vagy ahogyan 
még mondják megmagyarázni és érthetővé tenni, hogy a lét, amelyet a tudomány kez-
detévé tettek, persze semmi, mert mindentől lehet absztrahálni, s ha mindentől absztra-
háltunk, nem marad semmi. […] Lehet mármost, ha el akarjuk felejteni a semmi gon-
dolását, azaz a létbe való átcsapását, vagy ha nem tudnánk róla semmit, folytatni ama 
tudás stílusában; tudunk ugyanis (hál’ Istennek!) a semmitől is absztrahálni (mint ahogy 
a világ teremtése is absztrakció a semmitől), s akkor nem a semmi marad, mert hiszen 
éppen ettől absztraháltunk, hanem megint elérkeztünk a léthez.”2

Heidegger e témával kapcsolatban előbb látszólag egyetért Hegellel, hiszen azt írja, 
hogy a tagadás mindig a valami tagadása, tehát először lennie kell valaminek ahhoz, 
hogy aztán később tagadni lehessen.3 Ám végül arra a következtetésre jut, hogy a(z ab-
szolút) semmi eredendőbb, mint a tagadás, vagyis az előbbi nem azonos az utóbbival, 
mint Hegel állítja.4

Hegel állítása szerint a „tiszta semmi” az „absztrakt negativitás”, amely „puszta ha-
tár, vagy korlát”, lényegében a meghatározottság határképző eleme.5 A tiszta semmi 
ekképpen, mint a lét feltétel nélküli tagadása önmaga csupán a lét mint a meghatáro-
zottság mint olyan határvonala, s mint olyan, önmagában a puszta „nemmel” azonos.6  
Heidegger a Mi a metafiziká?-ban tagadja ezt, s hozzáteszi, hogy ekképpen az értelem 
nem is dönthet a Semmi felől.7 Koncepcióm szerint ugyanakkor mégis ki lehet a hei-
deggeri következtetésből csikarni a nyilvánvaló értelmet, ezen értelem pedig a Kabbala 
istenfogalmának irányába mutat.8

A Kabbala mindenesetre nem játszik szerepet Hegelnél. A semmi-fogalommal kap-
csolatban többször is hivatkozik viszont a buddhistákra,9 s ez érthető is, hiszen a vonat-
kozás nélküli semmit a „meghatározatlan ürességgel” azonosítja. Ezen ürességet mint 
puszta határt, vagy korlátot pedig „figyelmen kívül hagyja a tudomány”,10 mint állítja. 
Szerinte e figyelmen kívül hagyás nélkülözhetetlen szükséglet itt.

A kérdés itt tehát az, hogy kikezdhetetlen-e a hegeli argumentáció, vagy sem?11 
Valóban a ‚lét’ a legelvontabb fogalom, elvontabb a ‚semmi’ fogalmánál is – vagy sem?12 
E kérdés megválaszolásán múlik a hegeli metafizika érvényességének sorsa.13

(Hegel egy „kövület”?) Lehet persze itt azt mondani, hogy: na de hát mi múlik a hegeli 
metafizikán egyáltalán, amikor Hegel egy „kövület”?
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A hegeli mű a szakmai konvenció szerint a múlté, történelmi dokumentum,14 s a kor-
társ filozófia számára – már ami az aktuális törekvéseket, kutatásokat illeti – lényegében 
irreleváns. A Hegelben kulminált metafizika halott, érdektelen, hiteltelen, mitikus narra-
tíva, nincs tudományos szempontból értékelhető jelentősége – ezt mondják már jó ideje 
a filozófiai szakmában.15 A filozófia azonban éppen emiatt már a modernitásban elve-
szítette klasszikus státusát, s mára segédtudománnyá vált.16 Személyes meggyőződésem 
szerint azonban – s ebben nem vagyok egyedül – mégis vissza kell találnia a tudomány-
nak a metafizikához.17 E visszaút kezdete pedig csakis a hegeli metafizika megalapozó 
kezdetének felülvizsgálata lehet.

(A filozófia tulajdonképpeni optikája ignorálásának globális politikai következményei) 
Azért kell rászánnunk magunkat e munkára, mert már most érzékelhető, hogy igaza volt 
Heideggernek, és a filozófia valóban nem nélkülözheti hosszú távon tulajdonképpeni 
optikáját, a metafizikát.18 Azért mondom ezt, mert szükségtelen, sőt értelmetlen önál-
ló filozófiai tudományos tevékenységnek nevezni a „metafizikátlan” filozófiát, amely 
utóbbi esetében bizony valóban elmosódnak a határvonalak a filozófia és az irodalom 
között.19 Ám a filozófia ezen önfelszámoló tevékenysége öngyilkos merénylet az em-
beriség ellen, s a nyugati civilizáció arcul köpése.20 A tradíció felszámolása, s az igno-
rálásának szükségességébe vetett hit jól mutatja korunk szellemi nihilizmusát, s azon 
korlátolt naivitást, amelyet leginkább talán F. Fukuyama műve, „A történelem vége” 
fémjelez.21 De talán még ennél is karakteresebb itt R. Rorty, aki direkten hirdeti a fentebb 
hangsúlyozottakat.22

A fentebbiek szerint tehát a metafizika új életre keltése23 rendkívül fontos társadalmi-
politikai szükségletté vált korunkban, a civilizációk összecsapásának korában.24 Így – bár 
ez a legtöbbek számára elég meglepően hangozhat – a metafizikára ma már nemcsak hogy 
szükség van, de egyenesen a nyugati civilizáció fennmaradásának kvázi feltételévé vált 
egy metafizikai reneszánsz. A metafizika nélkül ugyanis elérhetetlen marad korunk globá-
lis politikájának legégetőbb problémája, a vallás kérdése, mint olyan – kicsit konkrétabban 
pedig az iszlám kérdés és a hozzá kapcsolódó egyéb vallási-metafizikai kérdések.25

(A hegeli argumentáció kikezdhetetlensége és a hegeli metafizika életidegensége26) A 
metafizika viszont Hegel halála után gyakorlatilag vitrinbe került, s vele együtt lassan 
a filozófia általában is erre a sorsra juthat.27 A fő ok pedig a filozófiai tudomány rend-
kívül furcsa természete, hogy tudniillik zsenifüggő tudomány, hosszabb távon csakis a 
lángelmék képesek továbbvinni, életet lehelni belé. Heidegger is – Hegelhez hasonló-
an – lángész volt, s küzdött is a metafizikával, valamiért azonban mégsem boldogult 
vele.28 A hegeli rendszer, a hegeli argumentáció immanens cáfolatára lett volna szükség 
Heidegger írásaiban ahhoz, hogy rendszerszinten, vagyis szigorúan tudományos érte-
lemben boldoguljon Heidegger Hegel kritikai felülvizsgálatával – ami voltaképpen a 
metafizika újjáélesztését jelentette volna.29 Heidegger ‚új metafizikája’ „escheri elren-
dezésű”, vagyis inkonzisztens, logikai önellentmondásokkal terhelt.30 Mint Haeffner 
írja azonban, mégis, Heidegger volt az egyetlen filozófus az egész XX. században, sőt, 
tulajdonképpen Hegel halála óta, aki egyáltalában közel tudott kerülni a metafizikához, 
ami azt jelenti, Hegelhez.31 Heidegger ugyanis megtalálta a hegeli metafizika feltörésé-
nek kulcsfogalmát, e fogalom pedig a „Semmi” fogalma.

„A Semmit a tudomány egy fölényes gesztussal fel szeretné adni. […] A tudo-
mány állítólagos józansága és fölénye nevetségessé lesz, ha nem veszi komolyan 
a Semmit. Csak azért teheti a tudomány vizsgálódás tárgyává magát a létezőt, mert a 
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Semmi megnyilvánul. A tudomány csak akkor képes ismét újból és újból elnyerni lé-
nyegi feladatát, ami nem az ismeretek gyűjtéséből és rendezéséből, hanem a természet 
és történelem igazsága egész terének állandóan újra és újra végrehajtandó feltárásából 
áll, ha a metafizikából egzisztál.”32 

(Konklúzió) A Semmi (az abszolút semmi) tehát metafizikai (és nem nyelvi-logikai) 
fogalom.33 Ezen utóbbi megfontolást rendkívül fontosnak tartom. Carnap ez utóbbiak 
szerint tehát emiatt nem tudott mit kezdeni Heidegger Mi a metafizika? című székfog-
laló előadásával.34 A Semmi, azaz az abszolút semmi fogalmának értelmét ugyanakkor 
nem amiatt nem lelhetjük fel a predikátumlogikában, mert e kifejezés értelme úgymond 
túl van a logikán, kvázi misztikus fogalom, hanem azért, mert e fogalmat eleddig nem 
megfelelően értelmezték, már maga Hegel sem. Hegel ugyanis a szimpla negációval, a 
„nem” tagadószóval azonosította a semmi vonatkozás nélküli, azaz abszolút fogalmát.35 

Ezenkívül magyarázza még az „üresség” fogalmával is.36 Az abszolút semmi legalapve-
tőbben pedig az „absztrakt negativitás” kifejezésként jelenik meg nála, s egy fölényes 
gesztussal fel is adja.37

A heideggeri mű viszont jogosan mutat rá, hogy ez nagy hiba volt Hegel részéről, ám 
ugyanakkor Heidegger nem tudta kellőképpen bizonyítani álláspontját. Meggyőződésem 
szerint a hegeli metafizika életidegensége és magába zárultsága – amelyet jogosan rótt 
fel Hegelnek a poszthegelianizmus, s velük Heidegger is – igenis feloldható, mégpedig 
a következőképpen:

Hegel létfogalma a lényegfogalommal azonos. A lényeg pedig a létező mint alany 
(szubsztancia).38 Tehát az absztrakt (lényegi)39 negativitás az alanyi (szubjektív) 
negativitás. A Lét (abszolút lét – abszolút semmi) mint az absztrakt negativitás tehát 
az alanyi tagadás, vagyis az alanyi meghatározatlanság, mert a negáció önmagában 
(vagyis mint absztrakt, lényegi, magánvaló) mint unaffirmatív determináció a negatív 
determináció vagyis a meghatározatlanság mint olyan, mégpedig alanyi identitásában. 
A fentebbiek szerint tehát az abszolút lét a (relatív) lét abszolút tagadásaként értel-
mezendő, s mint ilyen azonos az abszolútummal, Istennel. Az abszolút identitás tehát 
– Hegel állításával ellentétben – nem a meghatározottság totalitása, hanem a totális 
indifferencia. Persze nem a schellingi, hanem a heideggeri értelemben, mint az abszolút 
semmi teljes különbségnélkülisége.40
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JEGYZETEK

1 „Amennyiben Hegel a ‚tiszta létet’ a ‚tiszta sem-
mi’ elé helyezi, annyiban a pozitív (5,86) abszt-
rakt alapját a negatív absztrakt alapja elé helyezi, 
még ha azt is mondja, hogy e kettő »elválasztha-
tatlan«, tudniillik »a tiszta meghatározatlanság és 
üresség« (5,82).” (Thomas Collmer: i. m.)

 Az affirmatív negáció eszerint kezdetibb volna, 
mint az unaffirmatív. A meghatározottság kez-
detibb volna, mint a meghatározatlanság. Vajon 
hihető ez? Hiszen a kezdet mégiscsak a Semmi…

2 G. W. F. Hegel: A logika tudománya [Wissenschaft 
der Logik], i. m. II. rész, 75. o.

3 „Ahhoz, hogy mint olyan teljességgel tagadható-
vá váljék a létező mindensége, mely tagadásban 
azután maga a Semmi megmutatkozhatnék, a 
létező mindenségének előzőleg adottnak kell len-
nie.” (Martin Heidegger: Mi a metafizika? [Was 
ist Metaphysik?], i. m., 19. o.)

 A létező mindensége a valamiség totalitása, a 
mindenség mint olyan. Ennek tagadása lenne a 
Semmi?… Amiről Heidegger a fentebbiekben be-
szél a Semmivel kapcsolatban, az a Semmi, mint 
a ‚nem’, azaz a negáció mint logikai művelet. E 
logikai műveletet valóban meg kell előznie azon 
predikátumnak, amelyet negál. A Semmi metafizikai 
fogalma viszont az „ex nihilo omne ens qua ens fit” 
(a semmiből jön létre minden létező mint létező) 
keresztény-platonikus tételének értelmében fogandó 
fel. A fentebbiek értelmében tehát valóban igaza van 
Heideggernek itt, s a Semmi valóban eredendőbb, 
mint a tagadás. A Semmi ekképpen azon entitás (az 
abszolút szubjektum), amelyből a mindenség ered.

 Így áll szemben Heideggernél a semmi logikai és 
metafizikai fogalma. Heideggernél viszont nem 
artikulálódik megfelelőképpen e kettőség, s e 
kettősség ellentéte.

4 Vö. előző lj.

5 Hegel felfogása szerint az absztrakt semmi a 
(határ)vonallal egyenlő. Vagyis a Semmi képezi a 
dolgot, mint meghatározottságot, ám önmagában 
nem dolog, hanem a dolog mint képzet képzője. A 
dolog az ειδος mint kinézet – mint Heidegger írja 
– ám a Semmi nem néz ki sehogy, mert a Semmi 
maga az abszurditás, a kép-telen-ség. Hegel ódz-
kodott a Semmi entitásként, egyedként való felfo-
gásától, nehogy képtelenség állításával vádolják, 
s mert prekonceptív volt, mégpedig a keresztény-
platonikus metafizikai tradíció irányában.

6 „[…] Ámde elsősorban nem a szembehelyezésnek, 
azaz egyúttal a vonatkozásnak a formája a fontos, 
hanem az elvont, közvetlen negáció, a tisztán 
önmagáért-való-semmi, a vonatkozás nélküli taga-
dás – amit, ha úgy akarnók, a puszta nem-mel is ki 
lehetne fejezni.” (Hegel 1979: 59. o.)

7 „Mi azt állítottuk: a Semmi eredendőbb, mint a 
Nem és a tagadás. Ha ez az állítás helyes, akkor 
a tagadásnak mint értelmi tevékenységnek a 
lehetősége s ezzel maga az értelem is valamilyen 
módon a Semmitől függ. Hogy is akarhat akkor 
az értelem a Semmi felől dönteni?” (Heidegger 
1994: 18. o.)

8 „[…] Heidegger kérése az volt, hogy Welte 
beszéljen a sírjánál. A beszélgetés közben »a le-
vegőben lógott Eckehartnak az a gondolata, hogy 
Isten és a Semmi azonos« (247).” (Vásárhelyi 
Szabó László: i. m.)

9 „[…] vagy hogy Isten csak a legfőbb lény és 
egyéb semmi, mert mint ilyen épp ugyanazon 
negativitásként van kifejezve; a semmi, amelyet a 
buddhisták mindennek elvévé, valamint mindennek 
végcéljává tesznek, ugyanaz az absztrakció.” (G. W. 
F. Hegel: A logika, Enciklopédia I., i. m., 154. o.)

10 „Azt, hogy a lét mint amaz egyszerű, közvetlen 
a tökéletes absztrakciónak eredménye, tehát már 
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ezért elvont negativitás, semmi, figyelmen kívül 
hagyja a tudomány, amely önmagán belül, kife-
jezetten a lényegből kiindulva, amaz egyoldalú 
közvetlenséget mint közvetettet fogja bemutatni, 
ahol a lét mint egzisztencia és e lét közvetítője, 
az alap, tételezve van.” (Hegel 1979: 75. o.)

 Hegel létfogalma a tárgyiságfogalom, vagyis a lét 
nála a lényeggel, mint a valóság felfogottságával, 
ész-lelt-ségével (fogalmával) azonos.

11 „[…] Hegel rendszere azonban annyira teljes és 
körkörösen védett volt, hogy egyaránt hiányzott 
az erő mind ahhoz, hogy a gondolkodás új életet 
leheljen bele, mind pedig ahhoz, hogy a rendsze-
ren rést találjanak, és így feltörhessék és tovább 
vezethessék.” (Gerd Haeffner: i. m., 1. o.)

 Két évszázada folyik az eredménytelen diszkusz-
szió Hegel felett. Mégis, meggyőződésem szerint 
Heideggernek mindenképpen igaza volt, s Hegel 
legyőzése nélkül valóban nincs esély a nyugati 
filozófia továbbélésére.

12 Meggyőződésem szerint a semmi fogalma va-
lójában elvontabb a lét fogalmánál, mert itt a 
semmi metafizikai és nem logikai fogalmáról van 
szó, vagyis nem a ‚nem’-ről, hanem az abszolút 
identitásról.

13 A hegeli metafizika érvényességének sorsán mú-
lik a filozófia sorsa – ez utóbbin pedig ki tudja 
még mi minden múlhat…

14 „[…] Itt válik nyilvánvalóvá valami lényegi: 
Amennyire Hegel az abszolút tudásra koncentrál 
(A logika tudománya), éppoly távol kerül a filozófia 
a tudományoktól a szokásos értelemben.” (Martin 
Heidegger: Der deutsche Idealismus…, i. m., 230. o.)

 Heidegger határozottan a hegeli filozófia és a 
tudományosság mint olyan ellentétességét vallja, 
szemben Düsinggel, aki éppen ellenkezőleg, Hegel 
filozófiáját tudományos teljesítménynek tekinti: 
„[…] A kritikai analízis azonban akkor is szük-
séges, ha Hegel metafizikáját mint tudományos 
elméletet és nem pedig csupán mint egy mégoly 
jelentős történelmi dokumentumot kell tárgyalni. 
A metafizikai interpretáció révén megmutatkozik, 
hogy a hegeli Logika központi tanai, amelyekre ma 
részben metafizikai implikációk nélkül hivatkoz-
nak, metafizikailag megalapozottak, mint például 
a konkrét általánosság tana vagy a dialektika elmé-
lete; ehhez tartozik a szubjektivitáselmélet különös 
megvalósítása is. […] Még ha Hegel végérvényes 
megoldása, az abszolút szubjektivitás elmélete a 
spekulatív logikában nem is tartható fenn, talán 
kinyerhetőek belőle alapvonalak más, azaz analóg 
lehetőségekre.” (Klaus Düsing: i. m., 37. o.)

 A Heidegger és Düsing közötti ellentét kiváló-
an karakterizálja a filozófus és a – Heidegger 
szavával élve – „filozófiatudós” Hegel tudomá-
nyos szempontból való akceptálhatósága vagy 
akceptálhatatlansága miértjét és ez utóbbi mi-
kéntjét. Hiszen míg a filozófus (Heidegger) egy 

tágabb horizonton értelmezi a hegeli metafizikát, 
addig a filozófiatudós (Düsing) jóval szűkebb 
és alacsonyabb perspektívából, csupán a hegeli 
fogalom- és argumentációstruktúra keretei kö-
zött teszi ugyanezt. Heidegger számára a hegeli 
metafizikának a való világhoz való vonatkoztat-
hatósága az igazán fontos és lényegi kérdés, s e 
tekintetben a hegeli metafizika – mint Haeffner 
írja – egy magába záruló életidegen valóság-
narratíva, amellyel a legnagyobb probléma tehát 
az, hogy képtelenség bekapcsolni a tudományok 
rendszerébe.

15 „»A hegeli filozófia összeomlásáról folytatott 
felszínes beszéd ellenére egy dolog igaz marad: 
csupán ez a filozófia határozta meg a valóságot a 
tizenkilencedik században, jóllehet nem egy dokt-
rína követésének külső formájában, inkább mint 
metafizika, a bizonyosság értelmében vett léte-
zőség dominanciájaként. E metafizika ellenmoz-
galmai őhozzá tartoznak. Hegel halálától (1831) 
kezdve minden pusztán ellenmozgalom, nemcsak 
Németországban, de éppúgy Európában.« (GA 
32:57, »A metafizika legyőzése«, E. T., p. 89)” 
(Daniel Fidel Ferrer: i. m., 10. o.

 (Forrás: http://evans-experimentalism.freewebspace.
com/ferrer_german_phil…)

 „Hegel halálától (1831) kezdve minden pusztán 
ellenmozgalom.” Mint látható, Hegel halála a me-
tafizika halálát is jelentette egyben, sőt, ez utóbbi a 
filozófia tudományos státusát is alaposan kikezdte. 
Mindezekből következően két dolog bizonyos: 
1. A hegeli rendszer tudományos legitimitása a 
szerző személyes meggyőző erejétől függött. 2. 
Metafizika nélkül nincsen tudományos filozófia, 
így az legfeljebb mint segédtudomány létezhet.

16 „Amikor a hagyomány értelemkontinuitása föld-
csuszamlásszerű töréseket szenved, amikor az át-
hagyományozottak értelemvesztése, kiüresedése, 
talajtalanná válása egyre általánosabb tapasztalat-
tá válik, természetszerűleg tör felszínre a múlttal 
való kritikai szembenézés igénye. Az európai 
filozófiai hagyománynak a – már a tizenkilen-
cedik század folyamán erőteljesen előrevetülő, 
a huszadik század során azonban még tovább 
mélyülő – krízise számos, a filozófia önfelül-
vizsgálatára irányuló kísérletet eredményezett.” 
(Nyírő Miklós (szerk.): i. m.)

 Fenomenológia, hermeneutika és dekonstrukci-
onizmus, ezen interpretacionizmusok mint se-
gédtudományok képesek csupán ma a filozófia 
számára a tudományos státust biztosítani. Kérdés 
azonban, hogy a filozófiának ezen egzisztálása 
kielégíti-e az e tudománnyal szembeni korszerű 
társadalmi elvárásokat?

17 „Amennyiben tehát a szigorúan filozófiai érte-
lemben vett gondolkodás ma még egyáltalában 
lehetséges kell legyen, akkor ezen gondolkodás nem 
nyerhető ki másképp, hanem csakis a metafizika 
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lényegére irányuló kérdés révén. Az egyetlen 
személy, akiben ez a kérdés felmerült, Martin 
Heidegger.” (Gerd Haeffner: i. m., 1. o.)

 „A szigorúan filozófiai értelemben vett gondol-
kodás” tudományos gondolkodás a szó köznapi, 
vagy konvencionális értelmében. E gondolkodás 
tehát mindenképpen metafizikai fundamentumú 
gondolkodás kell legyen, ami az abszolút filo-
zófia, vagy a filozófia mint szigorú tudomány 
létrehozását, illetve újraalkotását előfeltételezi.

18 Ezt úgy értem, hogy a világnak, mármint az em-
beriségnek újra égető szüksége van az abszolút 
filozófiára, amely az újonnan jelentkezett vá-
ratlan és globális politikai válság megoldásában 
segédkezet nyújthat. 

19 „Beszélhetünk-e ma még különbségekről iroda-
lom és filozófia kapcsán, amikor a hagyományos 
műfajok határai (akár az irodalmon belül is) egyre 
inkább egybeolvadnak? – veti föl a kérdést Fehér 
M. István Rorty Philosophy as a kind of writing 
című tanulmányára utalva, ahol a „writing” „iro-
mány”-ként értelmeződik, magában foglalva és 
összekapcsolva a legkülönbözőbb diszciplínákat. 
Irodalom és filozófia közösségét igazolhatja az 
is, hogy a különböző irodalomelméleti kutatások 
a filozófiában keresik önmaguk megalapozási 
lehetőségeit, termékeny dialógust hozva létre 
irodalom(tudo-mány!) és filozófia között.” (Kiss 
Andrea-Laura: i. m.)

20 E talán kissé erős szavak mögött komoly érvek 
húzódnak meg. Mint S. P. Huntington megjósolta, 
ma a civilizációk összecsapásának korát éljük. 
Az iszlamizmus reneszánszát éli, és egyre ko-
molyabb fenyegetést jelent a világra, világunkra. 
Az iszlamizmus pedig az iszlámból ered – vagyis 
ez bizony globális vallásháború. Ma tehát tudo-
mányos értelemben csakis a metafizika segíthet 
rajtunk, így az újraélesztésére tett erőfeszítések 
ignorálása, s a filozófia további felszívódása az 
irodalomban a forgalommal szemben való hala-
dással vált egyenlővé a tudományosságot illetően.

21 A történelem vége nem érkezett el, ez napjaink 
globális politikai fejleményei között nyilvánvaló-
vá vált.

22 Rorty meggyőződése szerint a filozófia egy spe-
ciális irodalmi műfaj, „a kind of writing”, s fel 
kell számolnia magát az irodalomban.

23 „Nem a metafizika fájó hiánya vagy uralmának 
leáldozása kiált történeti megértés után, hanem 
hagyományának szó szerint kísérteties jelenléte, 
melyet sem elűzni, sem teljes életre kelteni nem 
lehet. […] A filozófia fogalmi narráció marad, 
továbbra is ki van téve az ellentmondás-mentes-
ség és a fogalmi világosság követelményeihez 
igazodó racionális kritikának, sőt az is elvárható, 
hogy mindaz, amit tényként állít, empirikusan 
igazolható legyen. De lényegi teljesítménye (és 
jelentőségének kritériuma) abban áll, hogy meny-

nyire releváns és milyen megvilágító erővel bír 
mint jelen gondjaink, dilemmáink és alternatívá-
ink interpretációja.” (Márkus György: Metafizika 
– mi végre?, i. m., 152., 158. o.)

 Igaza van Márkus Györgynek itt sok mindenben, 
de egy dologban nem értek egyet vele, ti. személy 
szerint én hiszek a metafizika feltámadásában, 
sőt, meg vagyok ennek lehetségességéről, illetve 
szükségességéről győződve.

24 A mai időkben nyilvánvalóvá vált, hogy a társa-
dalom a politikusoktól hiába várja az ideológiai 
megértés megfelelő szintjét, erre csak a filozó-
fusok lehetnek képesek. A filozófia pedig – mint 
fentebb már elhangzott – vakká válik hosszabb 
távon „tulajdonképpeni optikája”, a metafizika 
nélkül. 

25 Az „iszlám kérdés” persze par exellence politi-
kai kérdés, mégis, mint az előző lábjegyzetben 
hangsúlyoztam, korunk globális politikai prob-
lémáit hosszú távon már csak egy metafizikailag 
megalapozott rendszerfilozófia újraalkotása lenne 
képes megoldani.

26 Vö. 11. lj.
27 Ez utóbbit mindenképpen meg kell akadályozni.
28 A fő ok itt Heidegger hozzáállásában keresendő. 

Heidegger ugyanis egyrészt koncepciózus irra-
cionalistává vált, másrészt pedig meggyőződése 
szerint a korának megfelelő filozófia nem a meg-
oldások, a válaszok, hanem a problematizációk, a 
kérdés-kreációk filozófiája. 

 „[…] Emiatt a heideggeri fenomenológia szá-
mára elképzelhetetlen a nyugvópont, szerinte 
abban a pillanatban, amikor a filozófia szilárd 
álláspontra helyezkedik, s úgymond megtalálja 
az alapvető igazságait, az a filozófia máris halott. 
[…] A végső megalapozás programját Heidegger 
mindig elutasította, ugyanakkor – ha csak rö-
vid időre is – fundamentálontológiája mégiscsak 
nagyszabású tudomány-megalapozási kísérletnek 
tekinthető, amely a lét mint olyanra vonatkozó 
kérdés megválaszolásával a tudományok teljes 
összefüggésének kétszintes megalapozását tűzte 
ki célul.” (Schwendtner 2008: 40. o.)

 Látványos Heideggernek azon – szokatlannak ne-
vezhető törekvése –, hogy kifejezetten ódzkodik 
a megoldások kinyilatkoztatásától. Ezen óva-
tosság nála ugyanakkor elvi szintre emelkedett. 
Kérdés persze, hogy e megközelítésmódja a fi-
lozófiának nem sodorja-e a tudományt általános 
szkepszisbe?… A megfelelő kérdések feltétele 
persze az első lépést jelenti a megfelelő válaszok 
megtalálása felé.

29 Heidegger több művében is keményen birkózott 
e feladattal, s Hegel-kritikája a legtöbb ponton 
helytálló is. A legfontosabbnak Heidegger tudo-
mányos eredményei közül e tárgyban az ontológiai 
differenciát tartom. Az ontológiai differencia mutat 
rá a Hegelben kulmináló ontológiatörténet alapvető 
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tévedésére, hogy ti. nem problematizálja a létfogal-
mat. Noha Heidegger megoldását hiányosnak, ill. 
befejezetlennek tartom, mégis egyben a XX. századi 
filozófia legnagyobb tudományos eredményének is.

30 „Az »új értelemben vett metafizika« kidolgo-
zásával Heidegger a piramisszerűen építkező 
fundamentálontológia helyett olyan »escheri« el-
rendeződésű metafizikát javasol, amely tud arról, 
hogy a szabadságon, végességen, történetiségen 
»alapuló« metafizika nem képes egységesen be-
járható térben a problematikája egészét kibonta-
koztatni.” (Schwendtner 2008: 271–272. o.)

 Heidegger e próbálkozásával tudományelméleti 
normát sértett, nevezetesen a konzisztencia szabá-
lyát; ekképpen törvényszerűen zsákutcába is jutott.

31 Vö. 6. o. 17. lj.
 A „tulajdonképpeni Hegel” (ld. Haeffner 1974: 

1. o.), A logika tudománya Hegelje komolyan 
vétele szükségességének kérdése tehát felmerült 
Heideggerben – ám alapvetően kérdés maradt…

32 Heidegger 1994: 31–32. o.
33 Vö. 2. o. 3. lj.
34 „Az első nagy, Heideggernek szegezett ellenvetés 

a logikához való viszonya. Nem is annyira az a 
tény, hogy a logika az utóbbi évtizedekben meg-
lepő fejlődésen ment keresztül, míg Heidegger, s 
vele együtt az én generációm is még az elavult 
arisztoteliánus logikát tanultuk.

 Csakhogy a játék egy mélyebb konfliktusra fut 
ki, ami nem csak Heideggert érinti, hanem egy-
általán a kontinentális filozófiát. Így Carnap 
modorában akár minden mondatát ízekre is szed-
hetjük. Híressé vált az a tanulmánya, melyben 
mestersége minden fortélyát bevetve valósággal 
meggyötörte Heidegger Mi a metafizika? című 
freiburgi megnyitó előadását.

 Ebben, mint tudjuk, a Semmi semmítéséről 
[Nichten] van szó. Ha Carnappal együtt meg-
próbáljuk ezt a mondatot a matematikai szim-
bólumok eszközeivel fölírni a táblára, meg kell 
állapítanunk, hogy tényleg nem megy. Ebben a 
formális nyelvben, amiben minden gondolható-
nak egyértelműen rögzülnie kell, nincs szimbólum 

a Semmire; esetleg csak egy, de az is a tételek 
tagadására. Ezek szerint Heidegger beszéde megen-
gedhetetlen misztifikáció lenne. Az ilyen ellenvetés 
helyes is lehet a kijelentéslogika szempontjából. De 
mit mond erre a filozófia?

 Hegel helyzete sem jobb a modern logika szemé-
ben. És a homályos Hérakleitosz? Tisztáznunk 
kell magunkban, mi is a filozófiai beszéd, és mi-
lyen alapon akar megmenekülni a kijelentéslogika 
törvényeitől. Valójában ez nem csak rá érvényes, 
hanem az emberek közötti beszéd minden mód-
jára, ami korábban a retorika alá esett, és ismét 
más módon érvényes ez minden költői beszédre. A 
filozófia számára mindenesetre első rangú feladat 
marad azt belátni, hogy amit a nyelv megenged, 
és amit a szimbolikus logika megtilt, miért nem 
lehet egyszerűen az »érzésre« – ahogy Carnap ja-
vasolta –, vagy a kötelezettség nélküli költői játékra 
áthárítani.”

 (Hans-Georg Gadamer: A gondolkodás kezde-
téről, i. m. A fordítás alapjául szolgáló szöveg: 
Hans-Georg Gadamer: Vom Anfang des Denkens. 
In: Gesammelte Werke III. Neuere Philosophie 
1. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Verlag, Tübingen, 
1987. 374–393. o.)

35 Vö. 3. o. 6. lj.
36 Az „üresség” a tartalom nélkülit jelenti itt 

Hegelnél. Hegel szerint a tiszta lét és a tiszta 
semmi tehát pusztán „üres elvonások”, melyek 
„tételezetlenek”, ekképpen inkonkrétak – vagyis 
valótlanok, irreálisak, ergo nem kell őket komo-
lyan venni.

37 Vö. 3. o. 10. lj.
38 Mert a szubsztancia szubjektum Hegel tételezése 

szerint.
39 Az absztrakt a lényegi mint olyan.
40 „A tudomány semmit sem akar tudni a Semmiről. 

[…] Mi mégis megpróbálunk rákérdezni a 
Semmire. Mi a Semmi? […] Csakhogy a Semmi 
semmi, és az elképzelt és a »tulajdonképpeni« 
Semmi között nem lehet különbség, hiszen a 
Semmi a teljes különbségnélküliség.” (Heidegger 
1994: 16–19. o., kiemelés tőlem: G. Z. E.)


