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Az onto-teológia részleges rehabilitációja          
Egy Heidegger-korrekció

(Modernitás versus poszt-posztmodernitás) E kétoldalú szembeállítás lehetne háromolda-
lú is, hiszen az ún. poszt-posztmodernitás is szembefordult valamelyest a posztmoderni-
tással;1 ámde itt elsősorban a jelenkor modernitáshoz való viszonya a lényeg. E viszony 
meglehetősen ellentmondásos, hiszen a poszt-posztmodernitás nyomokban tartalmazza a 
korábbi érák ismérveit, ugyanakkor konfrontálódik is a korábbi korszakokkal. A poszt-
posztmodernitás mint a modernitás végleges betetőzése ez utóbbinak részben visszájára 
fordulása is. Ahogy a posztmodern Heidegger szembefordult korának, a modernitás korá-
nak tudományos-technikai civilizációjával, úgy kérdőjeleződik meg most Heidegger ma-
ga – túl a posztmodernitás mint olyan megkérdőjeleződésén általában. A posztmodernitás 
karakterizálhatóságának kulcsfogalmai a következők: szkepticizmus, irónia, meganarratí-
va-ellenesség, pluralizmus. A poszt-posztmodernitás felismerte, hogy a nagy világnézeti-
ideológiai narratívákkal szembeforduló posztmodernitás (mint kései modernitás) pluraliz-
musa végső soron a modernitáshoz hasonló értékrelativista nihilizmushoz vezet – vagyis 
noha a modernitást illetően igaza volt Heideggernek, a posztmodernitás sem számol le a 
metafizikai örökséggel, a nihilizmussal, hanem éppen totalizálja azt, s így meglehetősen 
ellentmondásos a társadalmi-politikai kérdésekben általában.

A jelenkor teljesíti ki a modernitást elsősorban mint a tudományos-technikai civilizá-
ció totalizálódása, ámde a legújabb kori geopolitikai fejlemények egy, ettől az alapvető-
en szellemtelen alapállástól gyökeresen eltérő spirituális tendenciát is mutatnak.

A civilizációk összecsapása, ill. e történelmi konfliktus létezésének felismerése soka-
kat arra a meggyőződésre vezetett, hogy civilizációnknak szembe kell fordulnia azon, 
a modernitásnak a posztmodern érában is folytatódó szellemi-ideológiai felfogásával, 
amely – mint egy, lényegében a tudományos-technikai civilizáció talaján álló általános 
narratíva – nem más, mint materialista-ateista nihilizmus. Ez utóbbi meggondolás a 
vallás és a tradíció irányába fordít. Azt hangsúlyozza, hogy a nyugati civilizáció fenn-
maradásának az utóbbiakhoz való visszafordulás elengedhetetlen feltétele.

Az iszlám világ támadása a nyugati civilizáció, vagyis világunk ellen rá kellett, hogy 
döbbentsen minket, nem a mi világunk az egyetlen világ, más civilizációkkal is oszto-
zunk a planétán.2 Sokan persze azt hitték, s hiszik naivan a mai napig is, hogy egyetlen, 
globális emberi civilizáció létezik a Földön; ám hogy ez mennyire nem igaz, azt nap-
jaink társadalmi-politikai fejleményei világosan bizonyítják. Az iszlám egy gyökeresen 
más világ, mint a miénk, s vitalitását az ellenünk irányuló agresszió révén igyekszik 
bizonyítani. Ez lenne az iszlám kérdés kapcsán a lényeg: az iszlám civilizáció lelke a 
kifelé és befelé egyaránt irányuló (hittérítő) agresszió, ez szüli a „jogát” a fennmaradá-
sához hívei szerint. Az iszlamizmus ebből a szempontból nem más, mint egyfajta naiv 
biologizmus – az életerő, a vitalitás bizonyítéka az elsősorban fizikai erőfelmutatás ké-
pessége, az erőszak, a terror, az elnyomás. Az iszlám hívei, a muszlimok bármely ettől 
eltérő lényegű civilizációt gyengének, vagyis életképtelennek látnak. Eléggé nyilvánvaló 
itt a hasonlóság a nemzetiszocialisták felfogásához.3

Ámde mint Rousseau fogalmaz: „az erő nem szül jogot”, vagyis a fizikai hatalmat 
(szellemi) joggá kell konvertálnia az erősnek, ha nem akarja, hogy a gyengék összefogva 
ellene elpusztítsák. E jog persze szimbolikus és nem belső, hanem interperszonális jogi 
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értelemben használom az utóbbi kifejezést – vagyis a konkrét esetben nem a Sariára 
gondoltam, hanem a különböző szereplők ideológiai konszenzusára, amely a jogi legi-
timációt létrehozhatja.4

Olyan fanatikus a transzcendencia jelentőségébe vetett hit a fentebb említett civili-
zációban, hogy el kell gondolkodnunk azon, vajon a tudomány által teremtett világunk 
elméleti valóságának totalitása valóban lefedi-e a számunkra releváns realitás egészét?5

Stephen Hawking szerint például Istennek nincs helye az univerzumban.6 Ez most azt 
jelenti, hogy nincs is Isten?

(Van-e Isten?) Mint a korábbi fejezetekből már kiderült, nézetem szerint Isten nem fizi-
kai, hanem metafizikai, vagy transzfizikai entitás, aki csak egészen elvont módon fog-
ható fel – mint az alanyi mindenség.7 Isten ekképpen úgy áll szemben az univerzummal, 
a létezőség totalitásával, mint az alanyiság totalitása a tárgyiság totalitásával.

A tárgyiság totalitása a létezőség totalitása, és ezzel áll szemben az alanyiság tota-
litása. Minthogy az abszolútumot az utóbbi kifejezéssel definiáltam – Hegel pedig az 
előbbivel – érdemes a konkrét hegeli abszolútumdefiníciót közelebbről is analógiába 
vonni. A hegeli definíció szerint az abszolútum mint abszolút szubjektum és mint ab-
szolút identitás a meghatározottság totalitása – és nem a totális indifferencia. A megha-
tározottság totalitása a létezőség mint tárgyiság (realitás) totalitása – vagyis a minden-
ség, ergo az objektivitás, s nem a szubjektivitás. Hegel ugyanakkor végső soron mégis 
szubjektumként határozza meg az abszolútumot, az abszolútum ebben az értelemben 
tehát szubjektív szubjektum-objektum. A kérdés itt az, hogy miképpen lehet a feltétlen 
szubjektum a meghatározottság totalitása? Hiszen ekképpen objektum is… Ezt persze 
Hegel sem vitatja – mint a fentebbi hegeli abszolútum-definíció is bizonyítja – ám az 
abszolútum szerinte végső soron mégis csak szubjektum (és nem objektum). Az abszo-
lútum ergo a hegeli értelemben a realitás totalitása, az abszolút valóság mint az abszolút 
tudat. Az abszolútum tehát a tudat értelmében szubjektum eszerint. A tudat fogalma 
ugyanakkor a szellem fogalmával azonos nála (is), s ekképpen metafizikája tökéletesen 
kompatibilis a platonikus-keresztény tradícióval.

A heideggeri kritika viszont egyértelműsíti, hogy a hegeli abszolútumfogalom – mint 
amely fogalom a hegeli létfogalom abszolútsága – mégis egyoldalúan a tárgyiságot 
totalizálja. Ergo hiába állítja Hegel, hogy a feltétlen szubjektum objektum is – és attól 
még feltétlen szubjektum marad – ez nem igaz, hiszen az abszolútum mint realitás rela-
tivitás és így nem identikus (nem abszolutivitás).

Itt is fontos az identitás és differencia problematika persze, hiszen az abszolút szub-
jektum mint abszolút identitás kapja a fentebbi értelmezést – ekképpen identitása feltét-
len, tautologikus identitás (A=A), szemben a tárgyiság (realitás)8 identitásával, amely 
feltételes, vagyis relatív, viszonylagos azonosság (A=B). Az abszolútum azonossága 
tehát tartalmatlan, mert unobjektív identitás.9

A fentebbiek szerint tehát nincs értelme annak a kérdésnek, hogy létezik-e Isten – hi-
szen Isten mint a feltétlen lét a tiszta semmi; vagyis nem létezik, ám mégis van, noha 
éppenséggel mint nem-önmaga. Isten realitása (tárgyi lényege) az univerzum. A spi-
nozai tétel: Deus sive natura ebben az értelemben – noha közvetlenül nem is igaz, de 
tartalmaz részigazságot. A legközelebb a híres keresztény misztikus, Eckhart Mester áll 
koncepciómhoz, aki szerint Isten „lényegfeletti lény” – vagyis mint entitás irreális. Ez 
utóbbi fogalom ugyanakkor a misztika, a misztikus tradíció istenfogalma is.

„A misztika istenképzete kínálhat esetleg megoldást. A misztikusok már régóta hangoz-
tatják, hogy Isten nem lény; állítják, hogy valójában nem is létezik, és helyesebb volna 
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Semminek neveznünk. Ez az Isten már összhangba kerülhetne világi társadalmunk ateista 
tudatával, mely nemigen bízza magát az abszolútum méltatlan ábrázolásaira. A misztika 
szerint nem tudományos bizonyítékokkal igazolható, objektív tényként kell kezelnünk 
Istent, hanem személyes élményként, létünk alapjaként megélt misztériumként.”10

Heidegger pedig a következőt írja a középkori keresztény misztika legnagyobb alak-
jával, Eckhart Mesterrel kapcsolatban: „»Ha Istenről úgy beszélnénk, ahogy van, ak-
kor ez már hozzátoldás lenne.« (Meister Eckhart: Predigten, Traktate. Hg. Fr. Pfeiffer, 
Leipzig, 1857, 659. o., 17–18. sor.) Ez a német fordítása annak, hogy ez egyfajta additio 
entis volna, ahogyan Tamás mondaná. »Ily módon Isten ugyanabban az értelemben 
nincs, ahogy egy teremtett lény fogalma számára sincs. « (Uo. 506. o., 30–31. sor). 
Így Isten önmaga számára saját nem-je, azaz mint a legáltalánosabb lény, mint minden 
lehetséges legtisztább és még meghatározatlan lehetősége, a tiszta semmi. Ő a semmi 
minden teremtett lény fogalmával szemben, minden meghatározott lehetségessel és 
megvalósulttal szemben. Ismételten egy különös hasonlóságra bukkanunk rá a lét hegeli 
meghatározásával, és azzal, ahogy Hegel a létet a semmivel azonosítja.”11

A középkori metafizika, vagyis az abszolút tudomány számára Isten a summum ens 
volt, mint ens primum – ahogy Aquinói Tamás definiálta. Az első, vagy legfőbb létező 
tehát magával a léttel mint olyannal azonos, Isten tehát az abszolút valóság mint az 
abszolút valami. Az eckharti argumentáció ennek bizonyos szempontból kétségkívül 
ellentmond, hiszen azt állítja, hogy Isten „a tiszta semmi”. Eckhart ugyanakkor azt is 
állítja, hogy Isten mégis létező (vagyis valami) mint lényeg.

„A középkori misztika jellemzője az, hogy az ontológiailag autentikus lényként meg-
jelölt létezőt, Istent, lényegiségében próbálja megragadni. […] Ezért beszél Eckhart 
Mester legtöbbször „lényegfeletti lényről”, azaz tulajdonképpen nem Isten érdekli – 
számára Isten még csak egy előzetes tárgy – hanem az Istenség. Amikor Eckhart Mester 
Istenről beszél, akkor az Istenségre gondol, nem a deusra, hanem a deitasra, nem az 
ensre, hanem az essentiára, nem a természetre, hanem ami a természet felett van, azaz a 
lényegre, mégpedig arra a lényegre, amelytől minden egzisztencia meghatározottságát 
el kell vitatni, minden additio existentiaet távol kell tartani.”12

Eckhart azt is hangsúlyozza – mint Heidegger írja A fenomenológia alapproblémái-
ban –, hogy Isten csak egy „előzetes tárgy”, vagyis nem Isten létezik, hanem lényege.13

De már Aquinói Tamás is beszámol olyan filozófusokról, akik szerint Isten nem ren-
delkezik mi-séggel: „Ugyanis létezik olyasmi mint Isten, amelynek lényege léte maga; 
és emiatt fordulnak elő olyan filozófusok, akik kijelentik, hogy Isten nem rendelkezhet 
mi-séggel, vagy lényeggel, mert az ő lényege nem lehet más, mint léte.”14

E filozófusoknak részben igaza van. Viszont nem vették számításba azt, amit később 
Eckhart igen – nevezetesen, hogy ekképpen Isten nem lehet realitás (tárgyiság), vagyis 
a vonatkozás nélküli léttagadást kell jelentse, hiszen a lényeg és a létezés (a meghatáro-
zott lét) azonos, mint meghatározottság. Isten lényege (mi-sége) ekképpen az absztrakt 
negativitás (a mi-ség abszolút tagadása). Ám az affirmatív, a létező önmagában szintén 
negatív – mint Hegel írja –, s ebben tökéletesen igaza is van. Isten azonban túl van jón 
és rosszon, a positio és a negatio persze belőle ered, de egyikkel sem jellemezhető. Isten 
tehát önmagában nem rendelkezik mi-séggel, vagyis realitással – ám maga a realitás 
totalitása fejezi ki Őt mint negativitás. Ezt azt jelenti, hogy Isten értelme (mi-sége, je-
lentése) a (negatív) lét (a konkrét valóság). Az Isten és az általában vett lét (a valóság 
mint olyan) közötti azonosság (A=B) a különbözők azonossága, tehát éppúgy diffe-
rencia is. Isten, mint maga az abszolút azonosság (A=A) önmagában azonban éppen 
a relatív azonosság (A=B) negációja. Az abszolútumnak e feltétlen azonossága mint 
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léttagadás feltétlen. Itt tehát egy kettős identitásról beszélünk. E kettősség pedig a jelen-
tés fogalmában oldható fel. A jelentés a fogalom, és ez utóbbi a szellem lényege Hegel 
szerint. Ebben igaza van. A valóság a szellem és a szellem a valóság. Ám a szellem 
mint a valóság tulajdonképpenisége (mi-sége, identitása) pusztán jelentése (jelensége) 
az abszolútumnak, amely önmagában jelentéstelen, vagyis szellem-telen. Isten tehát nem 
szellem – hanem annak teremtője (meghatározója).

A keresztény, a hinduista és az iszlám vallás istenképe ellentétes felfogásommal, 
amely utóbbi pedig leginkább a zsidó Kabbala istenfogalmára hajaz. Kuhnle a követ-
kezőt írja a Kabbala istenfogalmáról: „A Kabbala tanítása emanációszerű, a kezdetben 
a Végtelen áll, az En-Sof [יא וס], a határtalan, tulajdonságnélküli Semmi, azon Ős-Fény, 
amely kezdetben minden volt.”15

Az angol nyelvű Wikipédia már kissé bővebben és pontosabban fogalmaz: 
„Az Én Szóf [Ein Sof], vagy [Ayn Sof] (héberül ףוס ןיא), a Kabbalában mint vala-

mennyi szellemi tartomány teremtésének ön-manifesztációjánál korábbi Isten van értve, 
s valószínűleg Ibn Gabirol kifejezéséből, a »Végtelen Egyből« (she-en lo tiklah) szár-
mazik. Az Én Szóf fordítható »nincs végeként«, »véget nem érőként«, »amelynek nincs 
végeként«, vagy végtelenként. Az Én Szóf minden teremtett lét [existence] isteni erede-
te, szemben az Énnel [Ein] (vagy Ajinnal [Ayn]), amely a végtelen semmiség [infinite 
no-thingness] […] Más szavakkal az »Én Szóf« a »névtelen létet« jelenti. Egy másik 
fejezetben a Zóhár a kifejezést az »Én«-re [Ein] (nem-létező) redukálja, mivel Isten úgy 
meghaladja az emberi felfogást, mint a gyakorlatilag nem-létező.”16

Mindhárom vallás létező valamiként, létező, egzisztens entitásként fogja fel Istent, 
méghozzá meglehetősen antropomorf alakban. A Kabbala istenfogalma ezzel szemben 
jóval absztraktabb, s ezáltal jóval kevésbé antropomorf is. Nem beszélve Isten legfon-
tosabb attribútumáról, a végtelenségről, amely utóbbi fogalmat a kabbalista Zóhár jóval 
konzekvensebben kezeli. De ha visszatérünk kicsit az antropomorfizmushoz, megem-
líthetném, mi a véleménye a nagy XX. századi fizikus zseninek, Albert Einsteinnek a 
kérdéssel kapcsolatban: 

„A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú 
Istenről alkotott felfogásból ered.”17

A fentebbiek szerint nem igaz azon általános nézet, miszerint minden vallás ugyanazt az 
istent imádja, csak más formában. Metafizikailag a keresztény-platonikus Isten az abszolút 
valami – míg szerintem és a Kabbala szerint az abszolút semmi.18 Ez utóbbi gondolat per-
sze értelmetlennek tűnik – ám az is igaz, hogy Isten e felfogás szerint csupán tárgyi, objek-
tív értelemben semmi, azaz a valami negációja, alanyi értelemben viszont a mindenséggel 
azonos.19 Ezen alanyi mindenség a valóság feltétlen azonossága mint olyan.20

Ez lenne tehát az abszolútum pozitív meghatározása – míg a negatív definíció a 
tiszta, vagy abszolút semmi. A szubjektív totalitás (az alanyi teljesség) mint a realitás 
identitása (a valóság, a tárgyiság azonossága, lényege, értelme, jelentése) informatív 
definíció (A=B); hiszen a realitás, az identitás és az esszencia fogalmak lényegében 
ekvivalensek21 – vagyis az identitás mint olyan (A=B) önmagában pusztán a tárgyisá-
got jelenti, ám a szubsztancia szubjektum (a magánvaló tárgy alany)22 – mint Hegel 
írja –, vagyis az előbbi totalitása az utóbbi totalitását jelenti és viszont. Ezen identitás 
megegyezés, összetartozás – a meghatározatlan és a meghatározott lét azonossága. 
A meghatározatlan lét pedig az alanyi lét, szemben a meghatározott, tárgyi léttel. Itt 
látszólag egyetértek Hegellel, hiszen látszólag elfogadom az alanyiság és a tárgyiság 
azonosságát. Ám az abszolútum önmagában mint abszolút identitás tautologikus iden-
titás kell legyen (A=A), vagyis az informatív, nem tautologikus identitás (A=B) nem 
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az abszolútum, hanem az abszolútum megfelelése (mása). Az előbbi definíció eszerint 
redukálható: a szubjektív totalitás a realitás (az alanyi teljesség a tárgyiság) – azaz 
Isten a valóság (mint lét).

Ez utóbbi tételezés látszólag ugyanazt jelenti, mint amit Spinoza tételezett – mint 
fentebb már felmerült: „Deus sive natura.” Ám itt egy A=B típusú azonosságról van szó, 
vagyis arról, hogy a valóság és Isten azonossága a lét és a lényeg azonosságát jelenti 
(vagyis egyszerre identitás és differencia). A realitas szó kifejező, hiszen mint ‚dologi-
ság’ egyszerre jelent valóságot (létet) és lényeget. Ezt úgy kell érteni, hogy a valóság 
Istent jelenti – vagyis a valóság Istennel mint jelentés azonos (a valóság tehát Isten (ki)
jelentése). A valóság mint az abszolútum ratio-ja van tehát, azaz mint szellem. Ám a 
valóság mégsem azonos az abszolútummal, ugyanis mint feltétlen azonosság (A=A) a 
relatív azonosság (A=B), vagyis a realitás fundamentuma. A Semmi a lét alapja eszerint.

A fentebbiek szerint arról van szó tehát, hogy a szubjektív totalitás az identitás, vagyis 
az esszencia mint szubsztancia (magánvalóság) feltétlensége mint olyan. Az abszolútum 
tehát a feltétlen magánvaló, mint az objektív realitás abszolút lényege (abszolút identi-
tása). Ebben az értelemben a magánvaló lét (az abszolútum) a számunkra-való-lét (az 
objektivitás) meghatározó (teremtő) alanya.23

Konklúzió: Isten számunkra tehát a valóság (a relatív lényeg) abszolút lényege, mint 
értelem-ész (ratio) – vagyis a lét (a relatív értelem) értelme (mint abszolút értelem – 
abszolút lét).

Mert a lényeg (a létezés) az értelem (a szellem). Az Isten a lét értelme kijelentés kon-
vencionális értelemben a vallási fanatikusok számára persze ismerősen hangozhat – ám 
itt tudományos szándékú a definíció.

A lényeg mint identitás egyszerre identitás és differencia, amennyiben létezőre, vagy-
is létezésre vonatkozik, ám itt nem erről van szó. Itt nem a létező létre, hanem az ab-
szolútumra vonatkozik a fogalom – aki pedig kizárja magából a differenciát, vagyis a 
lét meghatározottságát. Az abszolút lényeg mint abszolút identitás az identitás, vagyis a 
lényeg unobjektivitása, tárgyiatlansága – vagyis a lényeg feltétlensége egyben lényegte-
lenséget mint lényegfelettiséget is jelent. A lényeg a meghatározottság mint olyan, vagy-
is a szellem – az általában vett lét. Itt viszont a szellemfelettiségről van szó, s ez utóbbi 
kifejezés döntő. A szellem a valóság, a szellem a létező – az ontológiailag differens 
abszolút lét mint a nem-tárgyiság feltétlensége tehát nem lehet szellem.

A heideggeri kérdés ekképpen került itt megválaszolásra.
E meglehetősen absztrakt gondolat valójában szükségszerűen következik az abszo-

lútum idealista definícióiból.24 Itt az a lényeg, hogy amennyiben Isten a nem-tárgyiság 
feltétlensége mint entitás,25 akkor a többi vallás istenképe téves.

A fentebbi definíció Isten metafizikai fogalmára vonatkozik, ti. azon összehasonlítás-
ban, amely fentebb már említésre került, hogy Isten nem az abszolút valami, hanem az 
abszolút semmi. Itt tehát egy racionálisan eminens, fogalmi jellegű kifejezésről van szó 
– nem pedig irracionalista miszticizmusról. A heideggeri létfelejtés vád a metafizikával 
szemben ergo ide fut ki: a létfelejtés, vagy lételhagyottság tehát nem más, mint istenfe-
lejtés, vagy istenelhagyottság.

Ezen istenfelejtés a fentebbiek szerint általában jellemző a vallásokra. A Kabbalát leszá-
mítva még a buddhizmus istenképe áll legközelebb az igazsághoz, ám ez utóbbi is téves.

Hegel a következőket írja a buddhizmus istenképzetéről „[…] – A létet azután mint az 
abszolút gazdagságot képzelik, a semmit viszont mint az abszolút szegénységet. De ha 
az egész világot tekintve, azt mondjuk róla, hogy minden van, és semmi egyebet, akkor 
elhagyunk minden meghatározottságot, s az abszolút bőség helyett az abszolút üresség 
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van előttünk. Ugyanez alkalmazható Istennek mint a puszta létnek definíciójára is; de 
ezzel a definícióval éppoly jogosultan szemben áll a buddhistáké, amely szerint Isten a 
semmi, s ennek következményeképp állítják azután azt is, hogy az ember azáltal válik 
istenné, hogy megsemmisíti magamagát.”26

Hegel az ürességgel azonosítja a semmit, s e fogalom mint az unobjektivitás gondo-
lata valóban a tartalmatlanság fogalma is, vagyis az ürességé. Ámde mégis vigyáznunk 
kell itt a fogalmi definícióval, hiszen eszerint – vagyis a buddhizmus szerint – Isten mint 
a Semmi a tartalom nélküli forma. A forma mint olyan viszont meghatározottság – vagy-
is létező. Ez utóbbiak szerint viszont a látszat és a hasonlóság ellenére mégsem azonos a 
kabbalista istenfogalommal – amely utóbbi a (vonatkozás nélküli, vagy abszolút) sem-
mit mint feltétlen nem-létezőt gondolja el. Isten ebben az értelemben a realitás cselekvő 
(alanyi) tulajdonképpenisége (lényege). A fentebbi buddhista istenképzet viszont – mint 
forma – lényegében nem különbözik a keresztény és a hinduista istenképzettől, az ab-
szolút formától.

Most érkeztünk el a posztmodernitást a poszt-posztmodernitástól elválasztó határmezs-
gyéhez, nevezetesen a pluralizmus libertariánus dogmája plauzibilitásának kérdéséhez.

(A pluralizmus dogmájának korlátozott érvényessége és a metafizikai megalapozás 
problémája27) A pluralizmus a posztmodernitás legkarakteresebb fogalma. Ami pedig 
vele kapcsolatban itt és most érdekes lesz, az éppen a heideggeri nihilizmus-problemati-
ka összekapcsolása a pluralizmus dogmája érvényességének kérdésével.

A párhuzamos igazságok valóságában való hit, vagyis a szubjektivizált igazságfogalom 
együtt jár az átfogó narratívákról való lemondással. A posztmodernitás politikai-társada-
lomfilozófiai gondolkodásának e karaktere politikai motivációja tekintetében a globális 
megbékélést célozza. A political correctness alapvető célja tehát a konfliktuskerülés.

Mint fentebb írtam, a posztmodernitás jellemzője, hogy tagadja az átfogó narratí-
vák érvényességét – ám ezáltal gondolkodása érték- és igazságrelativizmushoz vezetett, 
amely utóbbi pedig igazolja Heidegger gondját az Atomzeitalterrel, már ami a nihiliz-
must mint olyant illeti.28 A Ge-stell egzisztenciáléja valóban karakterizálja korunkat – s, 
hogy ez mennyire nem pusztán egy elvont és alternatívaszerű értelmezése a jelenkor 
szellemiségének, azt a geopolitika jelenlegi válságos helyzete egyértelműen igazolja.29

A Ge-stell, az áll-vány létmódja a létfelejtés totalizálódásának következménye, 
amely utóbbi a das Man teljesen elidegenedett egzisztálásában kulminált. Az átlag-
ember napjainkra valóban teljesen elidegenedett módon egzisztál, az áll-vány pedig, 
amibe kapaszkodva éli mindennapjait nem más, mint az átfogóan és összetetten szer-
vezett intézményiség, amely utóbbiba vetett hit az alapja a Das Man létmódjának. 
Az intézményiség a bürokrácia túlhatalmához vezetett, a bürokrácia viszi a politikát 
Nyugat-Európában (lásd: Brüsszel), az akárki pedig készséggel asszisztál a vezetés élet-
idegen intézkedéseihez és annak hasonlóan élet- és valóságidegen ideológiai alapvetését 
is gondolattalanul legitimálja.

Mint az előző fejezetben kifejtettem, amikor Heidegger a létről, ill. létmódokról be-
szél, akkor a meghatározott létről, vagyis a létezésről, tulajdonképpen a meglétről, az 
egzisztálásról beszél.30 Az egzisztálás lételhagyottsága a létmegértés hiányából fakad. 
A kérdés persze itt az, hogy mit jelent a lét? Ha ezt a kérdést már megválaszoltuk, ak-
kor tudjuk csak megválaszolni, hogy mit jelent a ‚létfelejtés’ ill. a ‚lételhagyottság’. 
Ha a ‚létezés’ és a ‚meglét’ fogalmakat a ‚léttel’ azonos értelemben használjuk – ahogy 
Heidegger teszi –, akkor hibát követünk el – mint korábban már hangsúlyoztam –, hi-
szen elsikkasztjuk az éppen Heidegger által posztulált tézist, az ontológiai differenciát.
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Itt és most tehát nagyon fontos, hogy hangsúlyozzam a hegeli létfogalom-értel-
mezés heideggeri kritikájának hiátusát, amely utóbbi hiányosság az ontológiai diffe-
rencia Heidegger által posztulált tézise heideggeri értelmezésének problémájára utal. 
Ekképpen nagyon fontos, hogy továbbfejlesszük a heideggeri tézist. Ez utóbbi aktus 
pedig megköveteli a létfogalom dichotomikus jelentésének posztulálását – vagyis a 
hegeli kifejezéssel, vagy terminológiával élve – a ‚magánvaló’ lét, vagy ‚tiszta’ lét, ill. 
a ‚meghatározott’ lét megkülönböztetését. E differencia a differencia mint differencia 
valójában (Heidegger).

A létmegértés ugyanis – Heidegger állításával ellentétben – általában, ill. a létfoga-
lom Heidegger által használt értelmében igenis valóságmegértést jelent. Heideggernek 
ugyan igaza volt abban, hogy a lét ontológiailag differens fogalma unidentikus a való-
ságfogalommal, ámde e létfogalom a heideggeri létfogalom általában használt értelmé-
től is differens. Vagyis a fentebbi kifejezésekben a létfogalom funkcionálisan azonos 
kell legyen a valóságfogalommal. A ‚létező léte’ a ‚létező valósága’, a ‚létfelejtés’ a ‚va-
lóságfelejtés’, a ‚lételhagyottság’ pedig a ‚valóságelhagyottság’ értelmét kapja eszerint. 
Itt tehát egy önellentmondásra lelünk a heideggeri koncepcióban. Az is igaz viszont, 
hogy a létfogalom használható az ontológiailag differens értelemben is, ámde így az 
abszolút és nem a relatív valóságra, vagyis az abszolútumra vonatkozik. A ‚létfelejtés’ 
és a ‚lételhagyottság’ kifejezések ebben az értelemben már az ‚istenfelejtés’ és az ‚isten-
elhagyottság’ értelmet kapják.

Az ontológiailag a létezőtől különböző lét ugyanis azonos a semmi vonatkozás nél-
küli fogalmával – viszont e fogalom nem használható sem a „létező léte”, sem pedig 
a „létfelejtés”, ill. a „lételhagyottság” kifejezések megfelelő fogalmaként – legalábbis 
a Heidegger által használt értelemben. A létfogalom ugyanis – mint már többször is 
hangsúlyoztam – dichotomikus karakterű, vagyis van a ‚magánvaló’, ill. az ‚általában 
vett’, vagy ‚meghatározott’ lét; s ezen utóbbi fogalom mint a ‚létezés’, ill. a ‚létezőség’ 
fogalmakkal azonos kifejezés használható csupán a fentebb megadott értelmezésekben.

A tradíció életidegensége és hiteltelensége a létfelejtésből, illetve a lételhagyottságból 
fakad – mint Heidegger írja. Ebben igaza is van. Ám Heidegger nem tárt fel egy rendkí-
vül fontos dolgot, nevezetesen azt, hogy a létfogalom eredendően kettős, dichotomikus 
természetű. A létet kétféleképpen foghatjuk fel ugyanis: 1. Mint véges, azaz relatív létet 
– ez a lét általában vett fogalma. 2. Mint végtelen, azaz abszolút létet – ez a lét elfelejtett 
fogalma. Ahhoz tehát, hogy az alapvetően hiteltelen metafizikai hagyománnyal hitelesen 
opponálhassunk – s ezáltal közel kerüljünk életproblémáinkhoz is – először ezt kellene 
belátnunk. Ezután pedig sorra kell, hogy kerüljön a vallás kérdése.

A kulcs itt a ‚létezés’ és a ‚létezőség’ fogalmak azonosítása. A karakteres hege-
li terminus, a ‚meghatározottság’ a releváns itt. Az, hogy a meghatározott lét mint a 
meghatározottság mint olyan egyszerre a létezés (existentia) és a létezőség (essentia); 
vagyis egyszerre az ‚általában vett lét’ és a ‚létező mint létező’, rendkívül fontos és új 
következtetés (noha Hegelből ered) – hiszen a legalapvetőbb heideggeri kérdésre, a lét 
értelmére irányuló kérdésre vonatkozik. A heideggeri ontológiai differencia tételezése 
szerint (a lét nem létező) valójában a létezőség sem azonos a léttel. Ezt maga Heidegger 
számos alkalommal hangsúlyozza. Mint a fentebbiekből kitűnik azonban, én ezt a véges 
lét értelmében vett létfogalom esetében cáfolom.

Ergo Heidegger nem gondolta végig ezt a problémát – noha persze jó úton járt.31 A lényeg, 
hogy a meghatározott lét értelmében vett létfogalom, mint a valóságfogalommal egyértel-
műen azonos fogalom nagyban megkönnyíti a lét fogalmára hozását – amely utóbbi feladat 
szükségességének kérdése egyébként önálló probléma volt Heidegger számára.32
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A ‚létfelejtés’ a fentebbiek alapján tehát végső soron az ‚istenfelejtés’ értelmét kapja 
meg.33 Itt a lét ontológiailag differens fogalmáról van szó. A dichotomikus létfogalom 
tehát magában hordozza lét és létező identitásának és unidentitásának (differenci-
ájának) ellentmondó kettősségét. A lét tehát a feltétel nélküliség értelmében mint a 
létezőtől mint olyantól differens általában vett önmagától is differens fogalomként 
értelmeződik.

Ekképpen a heideggeri értelemben használt létfogalom az ontológiailag indifferens 
értelemben is értelmes, azaz mint a ‚valóságfelejtés’ mint olyan. A fő kérdés itt az, 
hogy hogyan egyeztethető össze a „létező léte” kifejezés és az ontológiai differencia 
(a lét nem létező). Meglátásom szerint ugyanis a két utóbbi kitétel két különböző lét-
fogalmat tartalmaz: a „valóság” ill. az „abszolút valóság”34 létfogalmait. A létező léte 
eszerint nem azonos az ontológiailag differens létfogalommal. A létező léte ugyanis 
– Heidegger állításával ellentétben – a realitas, mégpedig a hegeli kettős értelemben: 
mint valóság és mint lényeg. A létfelejtés mint valóságfelejtés ugyanakkor mégiscsak 
kötődik az ontológiailag differens értelemhez, hiszen a valóságfelejtés alapja éppen a 
valóság feltétel nélküliségének nem-tudása.

Most már ideje tisztáznom, hogy miért kanyarodtam el a pluralizmustól a létfoga-
lom-értelmezés problémájához. A kiindulópont az akárki áll-vány létmódja volt. Ezen 
egzisztenciálé inautentikus létmegértése vezetett el a túlhajtott pluralizmushoz, amely 
utóbbi a liberalizmus extremitásaként mint olyan uniformizmus – és mint értékrela-
tivizmus: nihilizmus. Heideggeri értelemben a nihilizmus persze a létfelejtéssel azo-
nos, valamint sokkal régebbi eredetű, magával a metafizikatörténettel egyidős. Mint 
Heidegger fejtegeti, a metafizika a valóság lényegére összpontosít, s ezáltal mindig 
a létező létére mint a létező lényegére kérdez rá, ahelyett, hogy a létre mint olyanra 
fókuszálna –, s ez utóbbi mulasztás a nihilizmus mint lételhagyottság lényege.

A nihilizmus eszerint mint a modernitás szellemiségének tipikus karakterjegye el-
sősorban társadalmi jelenség. Én a nihilizmust az értékrelativizmusból eredeztetem, 
amely utóbbi pedig közvetlenül a pluralizmusból ered. A kulcsfogalom itt az unifor-
mizmus, az „egyformásítás”, vagyis az a fajta gondolkodás, amely igyekszik össze-
mosni a dolgok közötti különbségeket, valamint tagadja az igazság mint olyan objek-
tivitását; s ezáltal – mivel általános értékrelativizmusba torkollik – megszünteti magát 
az értékszemléletet, s ez utóbbi már a nihilizmus mint olyan veleje.

(A nihilizmus mint istenfelejtés) Értelmezésem szerint maga a fogalom azt jelenti, hogy 
az ember semmiben sem hisz, nincsenek elvei, nincs ideológiája, szilárd és koherens 
világnézete. Heideggernek igaza volt abban, hogy a metafizika mint ontológiatörténet 
valóban inautentikus – és valóban azért, mert nem problematizálja a létfogalmat, ámde 
magát a fogalmat és az egész problematikát máshogyan értelmezem, mint Heidegger. 
Úgy gondolom, hogy Heideggerrel az a fő probléma, hogy nem eléggé szisztemati-
kus, nem megfelelően rendszerezett – ezáltal pedig, noha részleteiben gondolkodása 
és problémakezelése helyes, mégis elvéti a megoldást, vagyis a létfelejtés leküzdését. 
Heideggernél a rendszer mellőzése szándékos elvi meggyőződésből fakadt: az autenti-
kus „új értelemben vett metafizika” a „szabadságon, az esetlegességen és a történetisé-
gen” alapszik, ekképpen szükségszerűen rendszer-telen.

Mint korábban írtam, éppen a Semmi ignorálása a nihilizmus, vagyis a Lét sem-
mibe vétele36 – ám ez utóbbi az istenfelejtést jelenti. Heidegger számára persze az 
egész létkérdés sokáig teljesen más jelentéssel bírt, de a két fogalom kapcsolatán – 
lét és semmi – kétségkívül sokat rágódott.
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„[…] 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 létező – az valami: asztal, szék, fa, ég, test, szavak, cselekvés. A létező 
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 filozófia mint a lét tudománya a semmi tudomá-
nya? Vizsgálódásunk kiindulásakor minden látszatkeltés és megszépítés nélkül be kell 
ismernünk: léten közvetlenül semmit sem gondolhatok…”37

Na igen. „Léten közvetlenül semmit sem gondolhatok”. Vagyis éppen a Semmit kell 
gondolnom lét alatt – hiszen e kettő egy és ugyanaz… De mi ez a Semmi?… A megoldás 
a levegőben lógott a kései Heideggernél: 

„[…] »Az agg Heidegger utolsó megnyilvánulásai« alcím alatt hasonló gondolatokkal 
találkozunk. Itt Kunszt György Ernst Nolte 1992-ben megjelent könyvére hivatkozva leír-
ja, hogy Heidegger négy hónappal halála előtt beszélgetésre hívta meg Welte teológiapro-
fesszort. Heidegger kérése az volt, hogy Welte beszéljen a sírjánál. A beszélgetés közben 
»a levegőben lógott Eckehartnak az a gondolata, hogy Isten és a Semmi azonos« (247). 
S ezen a ponton Kunszt György megkockáztatja azt a gondolatot, hogy az agg filozófus 
»utolsó napjaira maradt Eckehart-opciója döntő mértékben Heidegger Zen-buddhizmuson 
orientált japán tanítványainak és követőinek visszahatása Heidegger gondolkodására«”.38

Visszatérve a nihilizmus-kérdéshez idézném Kunszt Györgyöt e tárgyban: 
„Áhítatával elüt az írás egészétől annak utolsó, tízoldalas része, amelynek címe: A 

lét mint az üresség és a gazdagság. Ennek az írásnak (Az európai nihilizmus című 
főfejezetnek) már az elején is található egy elmélkedés a Semmiről és kapcsolatáról 
a nihilizmushoz. Heidegger ott (műveiben már sokadszor) felhívja a figyelmet arra, 
hogy a Semmi persze nem létezik, nincsen, de elkerülhetetlenül mégis úgy beszélünk 
róla, mintha lenne, létezne. Ehhez a kedvenc, visszatérő megfigyeléséhez azonban itt 
egy rendkívül érdekes gondolatot kapcsol. Azt mondja, hogy »a nihilizmusnak talán 
abban rejlik a lényege, hogy nem vesszük komolyan a Semmire vonatkozó kérdést.« 
(Neske, 29. o.) »Mi lenne akkor« – folytatja később – »ha a Semmi nem lenne ugyan 
valójában létező, de nem is lenne sohasem a csupán csak Semmis?« (uo. 30. o.) 
Akárhogyan van is azonban mindez pontosan, ebből a perspektívából azt mondhat-
nánk, hogy a nihilizmus úgy írható le mint: lényegi eltökéltséggel nem gondolkodni 
a Semmi lényegéről.”39

Nagy örömömre szolgál, hogy e – korábban nem ismert – Heidegger szöveg alátá-
masztja a koncepciómat. Lényegében ugyanazt írta Heidegger, mint amit kikövetkez-
tettem magamtól is. Ez voltaképpen egy paradoxon, hiszen azt állítjuk – Heidegger és 
én –, hogy a Semmi semmibe vétele a semmi-elvűség (nihilizmus). Megoldást pedig 
csak koncepcióm jelenthet e tárgyban – vagyis, hogy a Semmi nem más, mint a hegeli 
abszolútum-definíció antitézise: az abszolútum (az abszolút lét) nem a meghatáro-
zottság (a tárgyiság) totalitása, hanem a meghatározatlanság (az alanyiság) totalitása.

Ez lenne tehát a megoldás – ezt persze Heideggernél nem találjuk meg,40 képlékeny 
és jelentéstelen létfogalma nem segít hozzá, hogy közvetlenül nála megoldást találjunk. 
Nem volt igaza tehát Heideggernek abban, hogy elutasította Hegel alaptételét a tiszta lét 
és tiszta semmi azonosságáról. Heidegger ugyanis a következőket írja: 

„»A tiszta lét és tiszta semmi tehát ugyanaz.« Hegelnek ez a mondata (A logika tudo-
mánya I. rész. Bp. 1979. 58. o.) helytálló. Lét és Semmi összetartoznak, de nem azért, 
mert megegyeznek – a hegeli gondolkodás-fogalom felől tekintve – a maguk megha-
tározatlanságában és közvetlenségében, hanem mert a lét lényegében véges és csak a 
Semmibe beletartott jelenvalólét transzcendenciájában nyilvánul meg.”41
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A megfelelő értelmezés persze Hegelt is átértelmezi, de mégis a Hegel-szövegből 
kell kiindulni. Igazából a heideggeri indoklás messze nem kielégítő, s éppen azért, mert 
a fentebb már hangsúlyozott létfogalom-dichotómiát Heidegger egyszerűen nem érzé-
kelte.42 Heidegger azt mondja, hogy a lét nem a tárgyiság, mint pedig Hegel alapján 
gondolnunk kellene.

„[…] Amit Hegel »létnek« [Sein] (és lényegnek) [Wesen] nevez, mi »tárgyiságként« ha-
tározzuk meg: Hegelnek ezen elnevezése sem véletlen, hanem »A metafizika átváltoztatása« 
[Die Überführung der Metaphysik] és maga a kanti sajátosság által meghatározott. Így most 
a létező léte (lényeg), mint az objektivitás meghatározásának kategóriája: »tárgyiság«. […]”43

Akkor hát mi? Heidegger nem ad választ, hiszen itt, mint írja „definiri non potest”, 
„nem lehetséges a definíció”.44 A létnek a Semmivel való azonosításának lehetősége 
mégis felmerül benne.

„Felül kell vizsgálnunk, hogy vajon a Semmi, amely a maga lényegét illetően hangolja a szo-
rongást, kimerül-e minden létező üres tagadásában, vagy pedig, mint soha és sehol nem létező, 
úgy lepleződik le, mint az önmagát minden létezőtől megkülönböztető, amit a létnek nevezünk. 
[…] A lét nem hagyja magát a létezőhöz hasonlatosan tárgyilag elénk állítani és előállítani. Ez 
a minden létezőnek egyszerűen a másika [schlechthin Andere], a nem létező. De ez a Semmi 
létként létezik [west]. Elhamarkodottan lemondunk a gondolkozásról, ha a Semmit könnyedén 
a puszta Semmisnek nyilvánítjuk, és a lényegtelennel [Wesenloses] azonosítjuk. Ahelyett, hogy 
az üres éleselméjűség ilyen elhamarkodottságával ítélnénk, és a Semmi rejtélyes többértelmű-
ségét feladnánk, készenlétben kell állnunk arra, hogy a Semmiben annak tágasságát tapasztal-
juk meg, ami minden létező számára biztosítja, hogy van. Ez pedig maga a lét.”45

Ámde a kérdésre, hogy akkor mi a lét, szerinte nincs válasz, mint fentebb már elhangzott. 

Meggyőződése szerint a filozófiának nem is feladata a válaszok megadása.46 Nincs, mert nem 
lehetséges rendszer, és nincsenek, mert nem lehetségesek válaszok sem. E heideggeri meg-
győződést általában osztja a posztmodern kontinentális filozófia. Na és itt érkeztünk vissza 
a pluralizmushoz mint a posztmodernitás alapideológiájához.47 Olybá tűnik tehát, hogy maga 
Heidegger sem szabadult meg a nihilizmustól és a létfelejtéstől…48

A fentebbiek alapján a nihilizmus-probléma összetett és az okot illetően egyfajta kettősséget 
takaró kérdés. A nihilizmus mint olyan tehát alapvetően a modernitás problémája, vagy pedig 
– mint Heidegger állítja – valami sokkal mélyebb és régebbi krízise a nyugati civilizációnak?

Heidegger szerint itt a létfelejtésről van szó, ami önnön lényegében nem más – mint írja a 
Nietzsche-könyvében: „[…] »a nihilizmusnak talán abban rejlik a lényege, hogy nem vesszük 
komolyan a Semmire vonatkozó kérdést.« (Neske, 29. o.)”49

Kunszt György szerint ugyanakkor „[…] konstatálható, hogy ezzel a szemlélettel 
Heidegger – elvont filozófiai terminológiát használva – éppen úgy a kereszténységet 
okolja a nihilizmusért, mint Nietzsche, csak Nietzschétől eltérően – nem a platóni ész-
kategóriákat használja fel a kereszténység filozófiai lényegének megragadására, hanem 
– Kierkegaard-ral megegyezően – a szubjektivitáson-orientáltságot.”50

A nihilizmus-probléma kettőssége szintén magából a heideggeri deskripcióból tűnik ki. 
Természetes persze, hogy az ember első körben a saját korára lát rá, egyáltalán azt érzi 
valósnak, de a mélyebben húzódó okok a régmúltban gyökereznek.51 Így már érthető azon 
heideggeri meglátás is, hogy a fentebb leírtak csupán a jéghegy csúcsát képezik, a mélyben 
egy több ezer éves probléma húzódik meg, amely mögött Heidegger Nietzsche nyomán – 
ha burkoltan is –, de a kereszténység képét látja.

„»Istenre nézve nem az a legkeményebb csapás, hogy kimutatható egzisztenciájának 
bizonyíthatatlan volta, hanem az, hogy a valóságosnak tartott istent legfelsőbb értékké 
emelik. Mert ez a csapás nem azoktól jön, akik nem hisznek istenben, hanem egyenesen 
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a hívőktől és azoktól a teológusoktól, akik minden létezők leglétezőbbjeként beszélnek róla, 
bár soha nem jut eszükbe, hogy magára a létre gondoljanak, és hogy közben erre rádöbben-
jenek; ez a gondolkodás, ez a beszéd a hit szempontjából nézve éppenséggel istenkáromlás.« 
(Martin Heidegger: Holzwege. Id. kiad. 203. l.)”52

Itt is az ontológiai differenciáról van szó, vagyis a létfelejtésről; Heidegger hevesen 
támadja Istennek ens primumként és summum esseként való felfogását, hiszen a létező 
alapja mint maga a lét nem lehet maga is egy létező – mint írja.53 Itt jutunk vissza a 
Semmire vonatkozó kérdéshez újra.

(Az ens primum és a Semmi) „»A metafizika elismeri ugyan, hogy nincs létező lét nélkül. 
Ám alighogy kimondta ezt, máris ismét egy létezőbe helyezi a létet, akár úgy, hogy ezt a 
végső ok értelmében a legfőbb létezőnek tekinti, akár úgy, hogy azért tekinti kitüntetett 
létezőnek, mert a szubjektum szubjektivitása a feltétele minden objektivitásnak, akár úgy, 
hogy e két megalapozás összetartozásának konzekvenciájaként a feltétlen szubjektivitás-
ban látja az abszolútnak gondolt legfelső létező specifikumát.« (245. o.) (Nyilvánvaló, 
hogy ez a három változat egyben a metafizika történetének rövid összefoglalása is, hiszen 
az első változathoz mindenekelőtt Aquinói Szent Tamás, a másodikhoz egyértelműen 
Kant, a harmadikhoz pedig leginkább Hegel, illetőleg végül is Nietzsche asszociálható.)”54

Mint látnivaló, koncepcióm teljes mértékben végiggondolt, méghozzá először is Heidegger 
által… Ami mégis hibádzik, az egy összekötő kapocs Isten és a Semmi között.55 Nyilvánvaló 
számomra, hogy Heideggerben végig ott motoszkált a halála előtt felszínre került eckharti gon-
dolat Isten és a Semmi azonosságáról. E gondolat közvetlenül következik a heideggeri tételből, 
az ontológiai differenciából is, bár Heidegger igencsak vonakodott az ontológiailag differens lét 
és Isten azonosságának elismerésétől. Érthető módon persze, hiszen látszólag értelmezhetetlen 
a gondolat. Ám mégsem hagyta békén. Heidegger a halála előtt Eckharton gondolkodott, azon, 
hogy Eckhart miért azonosította Istent a „tiszta semmivel”. A Kabbalát azonban nem veszi elő, 
holott a Zóhár értelmezése feltétlenül releváns lenne itt. De tudományos szempontból persze 
a misztika segítségül hívása tényleg nem plauzibilis megoldás. Ami inkább segít, az – mint 
fentebb hangsúlyoztam – az összekötő kapocs az abszolút valóság (Isten, az abszolútum) és 
a vonatkozás nélküli léttagadás (a tiszta semmi) között. Azon paradoxon, hogy azonosítjuk a 
feltétlen valóságot a vonatkozás nélküli valóságtagadással (az abszolút valóság nem valóság-
os) csakis az abszolútum fogalmának, mint a feltétlen azonosság fogalmának végiggondolása 
révén oldható fel. Ergo itt a megoldást az identitás-problémának az abszolútumra való vonat-
koztatása révén érhetjük el. Mint Heidegger írja az Identität und Differenzben, az identitás a 
látszat ellenére sosem az A=A-t, hanem mindig az A=B-t jelenti.

„[…] Mi az azonosságot mint összetartozást fejezzük ki. Ez közel áll a később elgon-
dolt és általánosan ismert identitás értelmében elképzelt összetartozáshoz.”56

Hangsúlyoznom kell azonban ehelyütt újra, hogy a heideggeri meggondolás csak a létező 
mint olyan azonosságára érvényes. Vagyis csak a relatív, véges létre, a létező létre; az abszo-
lút, végtelen és nem létező létre már nem.57 Az identitás és unidentitás identitása mint a meg-
határozottságra, a valamire, vagyis a létezőre mint létező létre (valóságra) érvényes tételezés 
valóban az A=B kifejezéssel deskriptálható, ám – mint maga Heidegger írja, ezen identitás 
ontológiailag differens a léttől –, s itt hadd hangsúlyozzam: vagyis az abszolútumtól. Az 
abszolútum tehát a szubjektív totalitás értelmét kapja. Ez egy direkt kontradikció a hegeli 
tételezéssel szemben, amely a „meghatározottság totalitásaként” definiálja az abszolútumot, 
az alanyi teljesség ugyanis a nem-tárgyi totalitás – vagyis a meghatározatlanság totalitása.

Az ontológiailag differens lét mint az abszolútum tehát csak az ún. tautologikus identitás-
leírással fogalmazható meg, vagyis az A=A-val.58 Minthogy pedig az abszolút valóság az A=A 
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formulával írható le, a relatív valóság pedig az A=B-vel, ekképpen képesek vagyunk logikailag 
egzaktan kifejezni – és a kifejezés által feloldani – e paradoxont: A=A¬A=B (az abszolút va-
lóság nem valóságos – a Lét nem létező).

Látnivaló, hogy az első azonosság nem azonos a másodikkal. De persze ennél is lényege-
sebb, hogy itt éppen a heideggeri ontológiai differenciát fejeztem ki – noha nem egészen a 
heideggeri értelemben. Az is kérdés lehet itt persze, hogy egyáltalán mi pontosan a heideggeri 
értelmezés?… Nyilvánvaló, hogy maga Heidegger számára tulajdonképpen csak az volt bizo-
nyos, amit a tétel közvetlenül kifejez, vagyis a differencia. „Léten közvetlenül semmit sem gon-
dolhatok” – írja, ám nincs igaza. Már önmagából a tételből következik, hogy igenis kikövet-
keztethető, mit is kell a léten közvetlenül gondolni. A létező ugyanis a meghatározottság mint 
olyan (Hegel) – ergo a lét csakis a meghatározatlanság mint olyan, vagyis a meghatározatlan 
közvetlen lehet, tehát nem más, mint az abszolút valóság (mint az abszolút identitás), a kezdet 
tiszta léte. E lét egyaránt differens a létezőtől és a hegeli realitásfogalomtól is.

A tárgyiság (a valóság) maga a relativitás;59 s nyilvánvaló, hogy az abszolutivitás pedig az 
előbbi kontradiktorikus ellentéte kell legyen.60 Ekképpen a fentebbi tétel így is igazolást nyer: a 
feltétlen tárgyiság mint abszolutivitás nem tárgyiság-szerű, (tehát nem tárgy).

A feltétlen tárgyiság az abszolút meghatározottság – hegeli szóhasználattal a „meghatáro-
zottság totalitása”. A kérdés itt az, hogy a ‚feltétlenség’ és a ‚teljesség’ fogalmak itt valóban 
pontosan ugyanazt jelentik-e, vagy sem? A teljesség, a ‚mindenre kiterjedőség’ az egész-ség, az 
egység. Az egység pedig a különbözők összetartozása, vagyis az általában vett identitás (A=B), 
a létezőség, a tárgyiság, a lényeg, vagyis a végesség azonossága. Az abszolútság viszont a vég-
telenség mint olyan (A=A). Látnivaló, hogy a fentebbi két fogalom tehát nem teljesen azonos, 
sőt, az imént meghatározott értelemben éppen ellentétes jelentésű. A teljesség, a totalitás tehát 
a határtalanság; a feltétlenség, az abszolutivitás pedig a végtelenség. Az abszolút meghatá-
rozottság ergo nem azonos a meghatározottság totalitásával. Az abszolút meghatározottság 
a végtelen meghatározottság, mint a fentebbiekből kiderült, vagyis a végtelen végesség. Erről 
írja azt Hegel, hogy véges és végtelen egysége. Ám itt valójában nem erről van szó. Mint 
Hegel írja, a lényeg a lét tagadása, ám éppígy igaz az is, hogy a lét pedig a lényeg tagadása 
(az első tagadás). Ergo, mivel a lényeg a tárgyiság; így a lét a nem-tárgyiság mint olyan kell 
legyen – vagyis az abszolút tárgyiság a feltétlen nem-tárgyiság mint olyan.

Az abszolút meghatározottság meghatározottsága tehát feloldódik önnön végtelensé-
gében, vagyis csak mint végtelen határozódik meg. Ám ezáltal határa korlátlan korlát, 
ami azt jelenti, hogy meghatározottsága éppen meghatározatlansága. Bizonyos szem-
pontból kétségkívül a hegelivel azonos eredményre jutottam – ám ezen végeredményt 
mégis másképp értelmezem, mint Hegel. Hegel számára ugyanis ehelyütt az volt a lé-
nyeg, hogy kimutassa a következőt: „[…] Kitűnik tehát majd, hogy az első lét magában 
meghatározott, s így másodszor, hogy átmegy a létezésbe, hogy létezés; ez azonban mint 
véges lét megszűnik, s átmegy a létnek végtelen önmagára való vonatkozásába, harmad-
szor, a magáért-való-létbe.”61

Való igaz, hogy „az első lét magában meghatározott”, s az is, hogy „átmegy létezés-
be” – de az már nem igaz, „hogy létezés”. Itt van a kutya elásva, ugyanis az első lét nem 
önmagaként létezés, hiszen önmagaként a létezés tagadása mint olyan. A létezés tehát 
az abszolútum van-sága, meghatározottsága mint általában vett lét (realitas), azaz a va-
lóság totalitása mint olyan. Itt ergo az alanyiság tárgyiságba fordulásáról beszélek, ám 
belátható, hogy az alanyiság abszolút értelemben sosem lehet azonos a tárgyisággal. Az 
alanyiság tárgyiságba fordulása a fentebbiek alapján tehát a végtelen végesbe fordulása. 
Isten léte (realitása) Isten végessége, a valóság mint olyan. A Deus sive natura (Isten, 
vagyis a természet) spinozai tétele ekképpen kapott átlátható értelmet.
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A hegeli meggyőződés, miszerint az identitás mint olyan mindenkor csak mint identi-
tás és unidentitás identitása van, vagyis csak mint ilyen reális, valóban igaz. Ám éppígy 
igaz azon heideggeri meggyőződés is, miszerint a realitás mint tárgyiság unidentikus 
a létezőtől különböző léttel; vagyis a „realitás” és a „reális” kifejezések minden-
kor a léttől differens létezőre vonatkoznak.62 A fentebbiek alapján tehát a lét, mint 
a létezőtől differens az irrealitás mint olyan.63 Ez azt is jelenti, hogy feltétlen és 
meghatározatlan – vagyis mint identitás nem a fentebbi egység, nem az identitás és 
differencia identikus egysége, hanem mint abszolút azonosság pusztán azonosság, 
vagyis olyan azonosság amely csakis önmagával azonos. Mint ilyen pedig önma-
gában jelentéstelen – hiszen fentebb már tisztáztam, hogy informatív, jelentéssel 
bíró csakis a reális identitás lehet. Az „önmagában jelentéstelen” alatt itt azt kell 
értenünk, hogy lényegtelen, vagyis, ahogy Eckhart fogalmazott: „lényegfeletti”. Az 
„előzetes tárgy”, a deus, mint irrealitás tehát a lét ontológiailag-ontikusan differens 
fogalma, az abszolút lét, az abszolút valóság. Eckhart és az ő nyomán Hegel persze 
ezt közvetlenül nem fogadja el, hiszen – mint Heidegger írja – Eckhartot nem a deus 
érdekli, hanem a deitas, nem Isten, hanem az istenség. Hegel pedig azt állítja, hogy az 
abszolút kezdet, vagyis az abszolút absztrakció fogalma a létfogalom, s nem a vonat-
kozás nélküli semmi fogalma. Hegel álláspontja szerint ugyanis a létfogalom elvontabb, 
azaz univerzálisabb fogalom az abszolút semmi fogalmánál.

„[…] 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 abszt-
raháltunk, nem marad semmi. […] Lehet mármost, ha el akarjuk felejteni a semmi 
gondolását, 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 ma-
rad, mert hiszen éppen ettől absztraháltunk, hanem megint elérkeztünk a léthez.”64 
Elgondolása szerint ugyanis a semmi is valami, vagyis lét, méghozzá a „kimondha-
tatlan valami”.

„Ha az ellentét ebben a közvetlenségben mint lét és semmi fejeződik ki, túlságo-
san feltűnőnek látszik semmis volta, semhogy meg ne kísérelnénk megrögzíteni a 
létet és megóvni az átmenettől. Az elmélkedésnek e tekintetben azt kell tennie, hogy a 
lét számára szilárd meghatározást keres, amely által különbözik a semmitől. Így pl. a 
minden változásban megmaradónak, a végtelenül meghatározható anyagnak stb. értel-
mében veszik, vagy elmélkedés nélkül is valamilyen egyedi exisztenciának, bármilyen 
érzékinek vagy szelleminek értelmében. De mindezek a további és konkrétabb megha-
tározások a létet nem hagyják meg többé annak a tiszta létnek, amilyen itt közvetlenül 
kezdetben. Csakis ebben a tiszta meghatározatlanságban és e tiszta meghatározatlan-
ság miatt semmi; – kimondhatatlan valami; különbsége a semmitől csak vélekedés.”65

Az igaz – mint Heidegger írja –, hogy „a gondolkodás mindig valamiről gondolkodik”; 
ámde a „tiszta semmi” semmilyen értelemben sem lehet valami, s így vissza is érkeztünk 
az ontológiai differencia gondolatához. Visszaérkeztünk, hiszen a valami mint olyan a 
tárgyiság, vagyis a létfelejtés létfogalma.66 Hiába gondolkodik tehát a gondolkodás mindig 
egy valamiről, Istent mégsem tarthatja valaminek – hiszen Isten a létezőtől különböző lét, 
vagyis a valamitől különböző „meghatározatlan közvetlen”.67

Ide futnak tehát össze a szálak – amennyiben Hegelt és Heideggert konzekvensen 
összeegyeztetjük.
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JEGYZETEK

1 Mert belefáradt annak szkepticizmusába és 
iróniájába.

2 Vagyis Huntingtonnak volt igaza.
3 Vagyis a vitalitás mint olyan a bizonyítéka sze-

rintük annak, hogy jogosan cselekszenek. Más 
kérdés, hogy nagy tévedésben vannak.

4 E jogi legitimáció tehát egy civilizáció szellemi-
ideológiai legitimációja.

5 E kérdés összefügg a korábban e fejezetben el-
hangzottakkal, vagyis amennyiben a tudomány, 
amely valóságfelfogásunkat konstruálja, nélkü-
lözni kénytelen a metafizikát, annyiban megreked 
a valóság fizikai értelmezésénél, s ez utóbbi veze-
tett korunk materialista-ateista és értékrelativista 
nihilizmusához.

6 „[…] »Ha azonban a világegyetem teljesen magá-
ban zárt, se szingularitásai, se határai nincsenek, 
és tökéletesen leírható egy egyesített elmélettel, 
akkor komoly veszély fenyegeti a Teremtő Isten 
szerepét.« (Hawking, i. m. 176. o.) […] Ezzel 
együtt Hawking mégiscsak a fölvilágosodás ter-
mészettudományos ateizmusának kortárs kép-
viselője, hiszen egyrészt a kereszténység isten-
fogalmát természettudományos alapon cáfolha-
tónak tartja, másrészt határozottan állítja is, hogy 
a teremtő és a teremtés fogalma természettudo-
mányos okok miatt tarthatatlanná vált.” (Székely 
László: Kozmosz és Teremtő: Stephen Hawking 
teológiai koncepciójának bírálata, Vallás és tudo-
mány: Manréza Szimpózium 2004, szerk. Hetesi 
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Zsolt és Teres Ágoston, Budapest, 2005, forrás: 
http://sz-l.web.elte.hu/OKTATAS/VALLTERM/
HAWKING.htm)

 Hawkingnak mint fizikusnak igazsága van ab-
ban, hogy az abszolútum valóban nem fizikai, 
hanem transzfizikai entitás, sőt, mint entitás még 
csak nem is realitás. Eszerint viszont Székely 
Lászlónak is igaza van – Istent valóban nem lehet 
természettudományos eszközökkel megragadni. 
Ugyanakkor az is igaz, hogy nem tételezhetjük 
azt, hogy a transzfizikainak, vagy metafizikainak 
semmi köze, semmi kapcsolódása nincs a fizika-
ihoz, hogy Istennek semmi köze a természethez. 
Hiszen Isten mint a természet, vagy a világmin-
denség, az univerzum teremtője és fenntartója 
valamilyen módon kapcsolatban kell, hogy álljon 
a φύσις-el…

7 Vö. előző lj.
8 „Amit Hegel »létnek« (és lényegnek) ne-

vez, azt mi »tárgyiságként« határozzuk meg: 
Hegelnek ezen megjelölése sem véletlen, hanem 
A metafizika átváltoztatása [Die Überführung der 
Metaphysik] és ugyanannak kanti karaktere által 
meghatározott […]” (Heidegger 1993: 50 .o.)

9 A tartalmi mindig a tárgyit jelenti, tehát a feltét-
lenül alanyinak szükséges jellemzője a tartalmat-
lanság, azaz a mi-ség-nélküliség.

10 Karen Armstrong: Isten története, A judaizmus, a 
kereszténység és az iszlám négyezer éve, Európa 
Könyviadó, Budapest, 1997, 482–483. o.

11 Martin Heidegger: A fenomenológia alapproblé-
mái [Die Grundprobleme der Phänomenologie], 
ford: Demkó Sándor, Osiris / Gond-Cura 
Alapítvány, Budapest, 2001, 117. o.

12 Uo. Az eckharti érvelés teljesen egybevág a he-
gelivel – mint ezt Heidegger is említi – az előbbi 
tehát az utóbbi forrásának tekintendő.

13 Vö. előző lj.
14 Thomas von Aquin: De ente et essentia – Das 

Seiende und das Wesen. Stuttgart 1987, 55. o. (A 
szerző ford.)

15 Till R. Kuhnle: Von Dante zu Derrida : 
Kabbala und Literaturtheorie, (forrás: http://
t i l lkuhnle .homepage. t -onl ine.de/Text11.
pdf?foo=0.501853026402485) 

16 Forrás: Ein-Sof – Wikipedia the free encyclopedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ein Sof

17 Albert Einstein: Science and Religion, 1941; 
Ideas and Opinions, 47. o.

18 Ez utóbbi istendefiníciót általában a misztikus 
tradíció vallja – mint korábban már felmerült. E 
tradíció azonban, mint Heidegger hangsúlyozza: 
„A középkor misztikája, pontosabban a misztikus 
teológia nem misztikus abban az értelemben, 
ahogy mi használjuk, és persze nem rossz érte-
lemben az, hanem egy teljesen eminens értelem-
ben, fogalmi jellegű.” (Heidegger 2001: 117. o.) 
Valójában tehát e misztika nem irracionalista, 

hiszen „fogalmi jellegű”, vagyis racionális gon-
dolkodáson alapszik.

19 Az alanyiság mint olyan már önmagában a vala-
miség (a tárgyiság) negációja. Az abszolút alanyi-
ság ekképpen az abszolút tárgyiság negativitása 
– ám e negativitás, e differencia ugyanakkor 
identitás is. A feltétlen alanyiság mint az abszolút 
identitás az absztrakt, univerzális negativitásként 
az abszolút valóság; a meghatározottság (tárgyi-
ság) totalitása (a valóság mint az objektív realitás, 
a létezés) csupán része Neki. 

20 Vö. előző lj.
21 „A ratio annyit jelent, mint essentia vagy natura, 

vagy, ahogyan még látni fogjuk, realitás.” (Uo. 
125. o.)

22 A tárgyiság a szubsztancialitás – ez utóbbi pedig 
szubjektivitás, mert magánvalóság, azaz léte ab-
szolút – Hegel szerint. Ez azt jelenti, hogy a res 
mint realitas (a dolog mint dologiság) alany.

23 Isten tehát a meghatározás, a meghatározó – s nem 
a határ maga –, noha a tiszta semmivel azonos. 
Hegel ez utóbbi kifejezést a puszta határral, vagy 
korláttal azonosította; valamint az ürességgel – 
azonban kimutattuk, hogy itt nem erről van szó.

24 Az abszolútum: 1. az abszolút identitás, 2. az 
abszolút szubjektum, 3. az abszolút valóság (lét).

25 Az identitással feltétlenül azonos entitás 
értelmében.

26 Hegel 1979b: 156. o., kiemelés tőlem: G. Z. E.
27 A pluralizmus fontos egyrészről, mint a liberá-

lis demokráciák politikumának szabadság-elve, 
másrészről viszont – mivel tagadja az igazság 
objektivitását – problematikussá teszi ez utóbbit, 
mert relativizálja az elvek, ideológiák igazságér-
vényét. Ezáltal pedig bizonyos esetekben egyér-
telműen működésképtelennek tűnik.

28 A heideggeri meggondolás napjainkra vált igazán 
relevánssá, az – S. P. Huntington által húsz éve 
megjósolt – ún. civilizációk összecsapásának 
korában.

29 Természetesen az iszlám világgal való ütközésre 
gondolok elsősorban, illetve ennek a konfliktus-
nak részben helytelen kezelésére.

30 Ezt Heidegger nem tisztázza kellőképpen.
31 Úgy gondolom, hogy e probléma volt a Kehre, a 

heideggeri fordulat fő motiválója.
32 „S ha a lét mégis a legkuszább és a legsötétebb fo-

galom lenne? S ha a létet fogalmára hozni a filozófia 
legsürgősebb, újból és újból újonnan megragadandó 
feladata lenne?” (Heidegger 2004: 26. o.)

33 A lét mint abszolút lét (valóság) értelmében.
34 „A belsőnek és a külsőnek ez az egysége az 

abszolút valóság. Ez a valóság azonban először 
is az abszolútum mint olyan, amennyiben mint 
olyan egység van tételezve, amelyben a forma 
megszűnt, s egy külsőnek és belsőnek üres vagy 
külső különbségévé vált.” (Hegel 1979: II. rész, 
139. o.)
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36 Vagyis a létfelejtés. Ám itt a Semmi a Lét – ami 
pedig különbözik a léttől (vagyis a létezőtől).

37 Martin Heidegger: A fenomenológia alapproblé-
mái [Die Grundprobleme der Phänomenologie], 
ford.: Demkó Sándor, Osiris / Gond-Cura 
Alapítvány, Budapest, 2001, 25. o.

38 Vásárhelyi Szabó László: Nihilizmus-terápia a 
tengelykor szellemében. Kalligram / Archívum / 
1998 / VII. évf. 1998. november–december.

 Lét = Semmi = Isten. Ez a lét azonban különbözik 
az általában használatos létfogalomtól. Itt ugyanis 
– Hegel szavaival élve – a „meghatározatlan köz-
vetlenről” van szó. Heidegger a Mi a metafiziká?-
ban ír e hegeli létfogalomról, de lényegében nem 
fogadja el, mert – nézetem szerint – nem érti meg.

39 Kunszt György: Heidegger Nietzsche nihiliz-
mus-felfogásáról, forrás: http://exsymposion.hu/
index.php?tbid=article_page__surfer&csa=load_
a r t i c l e&rw_code=he idegge r-n i e t z sche -
nihilizmus-felfogasarol_743

40 Noha kétségkívül gondolkodott a problémán.
 Heidegger itt nem látja be, hogy nem arról 

a létfogalomról beszél, amiről Hegel. Amikor 
Heidegger „véges létről” beszél – mint fentebb 
hangsúlyoztam – nem a létről, hanem a létezésről 
beszél. Heidegger persze nem is érzékeli e kü-
lönbségtétel szükségességét.

41 Martin Heidegger: Mi a metafizika? [Was ist 
Metaphysik?], „Költőien lakozik az ember” 
– Válogatott írások, ford. Bacsó Béla, Vajda 
Mihály, Budapest, T-Twins Kiadó, 1994, 30. o.

42 Heidegger valójában nem az esse-ről beszél, 
amikor a létről szól, hanem az existentiáról – mint 
fentebb már hangsúlyoztam –, vagyis nem a létről 
mint olyanról, hanem a létezésről, mint a megha-
tározott létről.

43 Heidegger 1993: 50–52. o. A metafizika létfogal-
ma tehát az objektivitásfogalom, s e fogalom a 
létfelejtés létfogalma.

44 „Hegel ily módon definiálja a létet: a lét a megha-
tározatlan közvetlen. Ennek megfelel a ratio entis 
mint abstractissima et simplicissima. E legáltalá-
nosabbról és legüresebbről semmiféle definíció 
nem lehetséges, definiri non potest.” (Heidegger 
2001: 109. o.)

45 Martin Heidegger: Utószó a mi a metafiziká?-
hoz, Martin Heidegger: Útjelzők [Wegmarken], 
ford. Vajda Mihály, Osiris kiadó, Budapest, 2003, 
107–108. o.

46 „Emiatt a heideggeri fenomenológia számára 
elképzelhetetlen a nyugvópont, szerinte abban 
a pillanatban, amikor a filozófia szilárd állás-
pontra helyezkedik, s úgymond megtalálja az 
alapvető igazságait, az a filozófia máris halott.” 
(Schwendtner 2008: 40. o.)

47 Az átfogó narratívák elfogadottságának hiánya és 
az igazság objektivitásának elutasítása szellemi-
ideológiai talajvesztéshez vezet. E talajvesztés 

az értékrelativizmus következménye – mint fen-
tebb már elhangzott –, s ez lényegében maga a 
nihilizmus.

48 Heidegger eszerint a posztmodernitás nihilizmu-
sának előfutára volt.

49 Kunszt Gy.: Heidegger Nietzsche 
ni hi lizmus-felfogásáról.

50 Uo.
51 A modernitás hajnala a felvilágosodás kora, az a 

kor, amelyben a racionalizmus – és ezáltal a tu-
domány – végleg átvette a hatalmat a vallás felett 
a nyugati civilizáció meghatározása tekintetében. 
Éppen ezért mondom azt, hogy Kant idejében a 
nihilizmus relatíve alacsony szinten volt. Hegellel 
és aztán a poszthegelianizmussal azonban egy 
irracionalista tendencia vált általánossá. E ten-
dencia csupán részint volt vallási reakcionizmus 
(Hegel, Kierkegaard), hiszen másrészt éppen a 
kereszténységgel, vagy általában a vallással mint 
olyannal szemben nyilvánult meg (Nietzsche, 
Marx). A közös pont azonban mindkét irányult-
ság esetében az irracionalizmus mint olyan –, 
s ez utóbbit tekintem a nihilizmus erősödése fő 
okának.

52 Suki Béla: Martin Heidegger filozófiájának alap-
kérdései, Gondolat Kiadó, Budapest, 1976, 274. o.

53 Heidegger azt is tagadja, hogy maga a lét a létező 
alapja lenne. Más kérdés, hogy e szembenállását 
a tradícióval nem alapozza meg kellőképpen.

54 Kunszt Gy.: Heidegger Nietzsche 
nihilizmus-felfogásáról.

55 E kapocs pedig annak belátásából keletkezik, 
hogy a feltétlen szubjektivitás mint feltétlen iden-
titás egy tautologikus identitás (A=A), vagyis 
nem létező, nem valami, nem meghatározottság – 
hanem éppen ellenkezőleg, ennek negációjaként 
kell belátni.

56 Heidegger 1957: 8. o.
57 Itt a „létező lét” kifejezéssel azt igyekeztem hang-

súlyozni, hogy koncepcióm szerint az ontológiai 
differenciát korlátozni kell, hiszen a létező is lét, 
mint egy lét, egy valóság. Csak a Semmi értelmé-
ben vett Lét differens a létezőtől tehát.

58 Minthogy tárgyilag semmis, az abszolútum nem 
rendelkezik sem formával, sem pedig tartalom-
mal. Az abszolútum tehát sem az abszolút forma 
– mint Hegel tételezi –, sem pedig a tartalom nél-
küli forma (mint ahogy ezt a buddhizmus állítja). 
Az abszolútum nem a legfőbb, vagy leglétezőbb 
létező, hanem maga a lét (ipsum esse), ámde nem 
a tamási értelemben, hanem az ontológiailag 
differens értelemben, mint a nem létező Lét: tár-
gyilag semmi, alanyilag minden.

59 Valami és más – aliud-aliud – ez a tárgyiság, 
vagyis a valóság mindig viszonylagos, és véges.

60 Vagyis az abszolutivitás nem lehet tárgyiság, ami 
azt jelenti, hogy nem lehet tárgy mint olyan.

61 Hegel 1979: 57. o.
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62 „Ens és res, létező és dolog, különböző jelenté-
sűek, mégis felcserélhetők. Minden létező ens 
és res, azaz léte van, és mint ennek és ennek van 
léte. A rest pontosabban mint essentia realist, 
vagy röviden mint essentiát ragadjuk meg, mint 
tárgyi lényt, mi-séget, dologiságot (realitast).” 
(Heidegger 2001: 110. o.)

 Igaza van tehát Heideggernek: a lét nem a tár-
gyiság (amennyiben persze a létezőtől differens 
létről beszélünk).

63 Vagyis a nem-tárgyiság, az abszolút szubjektivitás. 
Az abszolút szubjektivitás tehát nem tárgy-szerű. 
Az, hogy irreális, azt jelenti, hogy önmagaként 
nincs – mint (általában vett, meghatározott) lét (azaz 
mint létezés – létező). A lét mint lényeg (tárgyiság) 
tehát az abszolútum tagadása (meghatározása).

64 Hegel 1979, II. rész, 75. o.
65 Hegel 1979b: 154–155. o.
66 „»Lét« [»Sein«] Hegel számára: létezőség a tárgy-

nak tárgyiságában, mint elképzeltségében való 
közvetlen képzetében. Tárgyiság.” (Heidegger 
1993: 51. o.)

67 Itt a lényeg: az abszolútum lényege e két szó, a 
‚meghatározatlanság’ és a ‚közvetlenség’. Mint 
az abszolút azonosság, az abszolút alany és az 
abszolút valóság, az abszolútum a valóság abszo-
lút azonossága, lényege, vagyis tulajdonkép(p)
enisége. A valóságtotalitás tehát Isten ki-jelen-
tése, az ige, a szó, a fogalom – a Λόγος, mely 
kezdetben vala. A valóság ekképpen szellem, ám 
a valóság abszolútuma már nem az, hanem annak 
teremtője.


