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Az új rendszerfilozófia lehetősége 
A nyugati filozófia továbbélésének feltétele

(A metafizikai megalapozás kérdése) A Heideggert foglalkoztató fő kérdés – a lét értel-
mére irányuló kérdés problémája, mint a differencia mint differencia problémája1 – értel-
mezésemben egy olyan jelentést nyert, amely egy új rendszerfilozófia alapjait teremtheti 
meg.2 Most függetlenül attól, hogy – meggyőződésem szerint – a tudományos értelem-
ben vett filozófia csak mint rendszerfilozófia létezhet;3 úgy gondolom, hogy eljutottam 
a heideggeri Hegel-kritika, illetve általában a heideggeri filozófia paradoxonjainak, ill. 
bizonyos pontokon kétségkívül látványos inkonzisztenciájának, inkoherenciájának fel-
oldásához.4 Ez pedig megteremti a lehetőségét annak, hogy létrejöhessen egy egységes 
tudományos paradigma a filozófiában is.5

Mint ismeretes, Husserl álma volt ez anno, ti. a filozófia mint szigorú tudomány; 
ám ő teljesen másképpen fogta fel a filozófiai tudományosság problémáját. Husserl 
neokantiánus alapokon építkezett, s ekképpen az episztemológiában látta a probléma 
megoldását. Én ezzel alapvetően nem értek egyet.6 Kutatásaim során arra a következ-
tetésre jutottam, hogy a vissza Kanthoz! felkiáltás nyomán kialakult törekvések zsák-
utcába torkollása után a tudománynak be kell látnia, hogy a vissza Hegelhez! felkiáltás 
a releváns jelenleg.7 Ez azt is jelenti, hogy – noha részben kétségkívül jogos Hegellel 
szemben a logocentrizmus-vád – a filozófia számára mégsem létezhet más terep, mint 
amit a nyelv kínálni tud. Fogalmi absztrakció és logikai konstrukció – ezek a filozófiai 
tudomány eszközei és pont. A heideggeri fakticitás hermeneutikája nem oldja meg azon 
problémát, amelyet a metafizikai hagyomány hitelvesztése okozott.8

Létezhet persze a filozófia – segédtudományként – metafizika nélkül is, ámde fő fel-
adatát így nem látja el.9 Heidegger – mint a poszthegelianizmus nagy örököse – úgy gon-
dolta, hogy ami Hegel számára evidens volt, ti. hogy Istennel kell kezdeni a tudományt, 
az a XX. századra tudománytalan mítoszként lepleződött le.10 A tudományos világképbe 
egyszerűen nem fér bele Isten –, s itt hadd hangsúlyozzam, hogy Heideggernél is Isten 
hagyományos, a keresztény dogmatika által kimunkált fogalmáról van szó; vagyis egy 
antropomorf istenképről, amely utóbbi egyébként – a tudomány számára – Einstein sze-
rint is problematikus.11

De hát miért is ne lenne az? Hiszen a fakticitás, de a logika számára is szükségsze-
rűen abszurd az istenkép emberarcúsága.12 Egy antropomorf Teremtőnek egész egysze-
rűen nincsen, mert nem is lehet helye a valóságban a tudomány szerint.13 Na de vajon 
azt jelenti-e ez, hogy nincs is szükség Istenre a tudományban, jelesül a filozófiában? 
Heidegger mindenesetre így gondolta.14 Mi magunk vagyunk a fontosak, a metafizi-
kai kezdetet – azaz a fundamentálontológiát – az emberre, mint a kitüntetett létezőre 
(Dasein) irányuló kutatásból lehet kinyerni – gondolta. Vagyis egyfajta metafizikai 
humanizmusra van szüksége a filozófiának.15

(Vallás és tudomány) A modernitás embere – mint látnivaló – szépen lassan megenged-
hetetlen luxusként kezdett tekinteni a tudományosságban még jelenlévő, tapasztalatilag 
kvázi hozzáférhetetlen elemekre – ám mégis kezdeni akart valamit a hagyománnyal 
általában.16 Kant hatása itt nyilvánvaló: „Minden a priori ismeretünket a tapasztalat le-
hetősége ruházza fel tehát objektív realitással.”17
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Jogos azon meggyőződés, miszerint Istenről nem lehetséges a tudományos tapasz-
talatszerzés – ergo az Istenről való a priori ismereteink nem rendelkeznek objektív 
realitással, tényszerű, faktuális, tárgyi valósággal.18 A tapasztalatból tehát nem in-
dulhatunk ki ehelyütt.19 Kant – és az ő nyomán Heidegger – számára ez azt jelenti, 
hogy vallás és tudomány összeegyeztethetetlen. A filozófia mégis igényli tulajdon-
képpeni optikáját, vagyis a metafizikát antropocentrikusan kell megalapozni.20 De 
vajon – itt és most elsősorban elviekben – lehetséges, vagyis szükségszerű-e ez?

Úgy gondolom, hogy nem. Az igaz ugyan, hogy – mivel a kanti definíció érvé-
nyes – Istennek a konvencionális értelemben vett léte nem, hogy bizonyíthatatlan, de 
maga a létfeltételezés is tudománytalan; ám ez nem azt jelenti, hogy a metafizikának 
nincs szüksége az abszolútumfogalomra, hanem azt jelenti, hogy magát az abszo-
lútumot, illetve realitását másképpen, a konvencionálistól merőben eltérő módon 
kell értelmezni.21 E meggondolásom persze a fentebbiekből már eddig is nyilvánva-
ló lehetett a nyájas olvasó számára, de nem pontosan ebből az aspektusból, vagyis 
nem a fentebbi kanti tételezés perspektívájából. Itt a lényeg a kanti mondat vége, 
vagyis az „objektív realitás” kifejezésen van a hangsúly.22 S való igaz, a korábbiak 
alapján a konvencionális istenkép valóban tudománytalan, ekképpen csakis olyan 
istenfogalom játszhat, amelynél nincs közvetlen pozitivitása az objektív realitásnak 
mint olyannak. A kabbalisztikus istenfogalom ilyen, hiszen transzcendálja a létet (a 
létezőséget)23, vagyis annak ellenére érvényes, hogy önmagában éppen az objektív 
realitás negativitása.24

Ehelyütt pedig – mivel eddig még nem lett kellőképpen hangsúlyozva – éppen 
az „önmagában” módhatározón van a hangsúly. Ez utóbbi szó azt kívánja kifejez-
ni, hogy Isten mint az abszolút identitás (A=A) asszertorikus negativitása az ob-
jektív realitásnak. E szükségszerűség mintegy kényszerítő erejű, különösen, ha az 
előbbieket tekintetbe vesszük. Érthető ugyanakkor, hogy az emberi gondolkodás 
önmagában mit sem tud kezdeni a Semmi (az absztrakt negativitás) gondolatával. 
Heideggert ennek ellenére komolyan foglalkoztatta e negatív fogalom, noha nem 
fogalomcentrikusan, vagy logocentrikusan, hanem egzisztencialista módon, az élet-
re koncentrálva gondolta el, s boncolgatta a Semmit. Halála előtt jutott el az eckharti 
álláspontra (Isten és a Semmi valamiképpen azonos), de tudományos értelemben 
még ekkor sem volt biztos a dolgában. Ez persze érthető is, sőt, evidens – mert a 
heideggeri megközelítésmód annak ellenére, hogy életidegenséggel éppen nem vá-
dolható, vádolható valami mással, nevezetesen racionalitásidegenséggel.

„Az első nagy, Heideggernek szegezett ellenvetés a logikához való viszonya. […] 
Csakhogy a játék egy mélyebb konfliktusra fut ki, ami nem csak Heideggert érin-
ti, hanem egyáltalán a kontinentális filozófiát. […] Ebben, mint tudjuk, a Semmi 
semmítéséről [Nichten] van szó. […] Ezek szerint Heidegger beszéde megenged-
hetetlen misztifikáció lenne. Az ilyen ellenvetés helyes is lehet a kijelentéslogika 
szempontjából. De mit mond erre a filozófia?

Hegel helyzete sem jobb a modern logika szemében. És a homályos Hérakleitosz? 
Tisztáznunk kell magunkban, mi is a filozófiai beszéd, és milyen alapon akar meg-
menekülni a kijelentéslogika törvényeitől. Valójában ez nem csak rá érvényes, 
hanem az emberek közötti beszéd minden módjára, 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 javasolta –, vagy a kötelezettség nélküli költői játékra áthárítani.”25
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Úgy gondolom, hogy Gadamernek igaza van, a filozófiának meg kell maradnia tudo-
mánynak, megoldhatatlannak tűnő problémáit nem háríthatja át az irodalom területére, 
vagyis számára a racionalizmus kötelező érvényű, nem menekülhet az irracionalizmusba. 
Ha a Semmi fogalma nem értelmezhető pusztán a valami tagadásának, vagy a szimpla 
negációnak mint logikai műveletnek gondolatával; akkor másképpen kell értelmezni. A 
lényeg az, hogy valójában a nyelv nem él a logika nélkül, mindenben van rendszer, s a 
rendszerben logika. Heidegger alapállása valójában nagyon is hasonló, sőt, egy bizonyos 
ponton azonos Hegelével; nevezetesen a valóság és a racionalitás viszonyának értelme-
zése tekintetében. Mint Hegel írja a Hit és tudásban: „a valóság értelmen túli” – vagyis 
újra elveszi az értelemtől az elsőséget, amelyet korábban Kant adott vissza a filozófiának. 
Heidegger lényegében azonosan gondolkodik, s e gondolkodás Nietzschét juttatja eszem-
be: a valóság (az élet) rémisztő és kiszámíthatatlan, szélsőséges (vagy komédia vagy tragé-
dia) és végzetes. A valóság megismerése tekintetében Heidegger szerint végső soron tehát 
az érzésre kell hagyatkozni, s így kap nála a filozófia irodalmi karaktert. Hegelnél némi-
képp más a helyzet, ám végső soron mégis ugyanaz. A hegeli spekulatív logika és 
az abszolút idealizmus mint a módszer és mint a metafizikai alapfelfogás egyaránt 
tudománytalan, ám a poszthegelianizmusnak mégsem sikerült a mai napig egyértel-
műen legyőznie Hegelt. A heideggeri igyekezet, hogy Husserl nyomán visszatérjen a 
dolgokhoz – elfordulván a szavaktól – csakúgy irracionalizmusba torkollt, mint azon 
irracionalizmus, amelyet legyőzni kívánt. Az életszerűség iránti vágy ugyanis legyőzte 
Heideggerben a racionalizmust.26 Kérdés persze – s ezt nyilvánvalóan Heidegger is 
tudta –, hogy ez utóbbi hozzáállás mennyire egyeztethető össze a tudományossággal?27 
Az értelem nem dönthet a Semmi felől, írja a Mi a metafiziká?-ban, s azért nem, mert 
a Semmi megelőzi a tagadást.

Való igaz, a Semmi, mint a vonatkozás nélküli léttagadás Hegel állításával el-
lentétben nem azonos a szimpla negációval, hiszen a Semmi a léttagadás metafizi-
kai és nem pedig logikai fogalma.

Ez azt is kell jelentse, hogy a Semmi, az absztrakt negativitás valójában nem ne-
gatív, hanem neutrális mint olyan.28 Igen, megelőzi a tagadást, vagyis nem tagadás. 
A valami, a létező, a meghatározottság egyformán lehet pozitív és negatív – mint 
Hegel írja –, ám a Semmi (az abszolút semmi) mint a teljes különbségnélküliség 
lényegében semmi más, mint az abszolút azonosság, s mint ilyen az abszolút szub-
jektum. Úgy gondolom, hogy ezen elgondolás teljesen értelmes, vagyis az értelem 
– Heidegger állításával ellentétben – igenis dönthet a Semmi felől.29

A Semmi (a Lét) az a nem-lét (nem-létező), amelyből a lét mint létező ered.30

Ex nihilo omne ens qua ens fit – igen, az abszolútumból ered a mindenség. De az ab-
szolút semmi mint az abszolútum nem a zen-buddhizmus tartalom nélküli formája, 
vagyis nem az üresség, hanem a Kabbala, a zsidó miszticizmus Istene.31

Meggyőződésem szerint ekképpen bizonyítva van tudományos értelemben a 
Mindenható, s egyúttal döntött is a tudomány a vallások között.32 Érdekes kérdés 
lehet még itt, hogy a természettudomány, jelesül a fizika vajon hozzáférhet-e a 
Teremtő Semmihez?33 Képezhető-e efféle matematikai modell, amelyben a Semmi 
mint az abszolút azonosság leírható, s ezáltal a tapasztalatiság számára elméletileg 
hozzáférhetővé tehető?

Miután nem fizikus vagyok, hanem filozófus, erre a kérdésre nem tudok vála-
szolni. Annyi azonban bizonyos, hogy filozófiai értelemben, tehát a logikai érvelés 
és a fogalmi konstrukció eszközeivel kellőképpen bizonyítottam hipotézisem tudo-
mányos érvényességét.
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(Az abszolútum és a végesség) Isten végtelen, míg az általában vett lét, vagy valóság 
viszont véges.34 Az ex nihilo omne ens qua ens fit tétel eszerint éppenséggel nem a pan-
teizmus talaján áll. Ez azt jelenti, hogy a végtelen Semmiből a végesség (a világmin-
denség) jött létre, vagyis a Semmi és a mindenség nem azonos, hanem értelemszerűen 
kontradiktorikus ellentétet képez.35

Heidegger a végesség metafizikájáról beszélt, úgy gondolta, hogy a filozófia tudomá-
nyosságának – amely utóbbi nagyrészt a kanti erőfeszítés respektusán alapul – alapfel-
tétele a „végesség problémájának eredendőbb kidolgozása és kiélezettebb elnyerése”.36

Mint máshol már írtam, Heidegger – tudósként – nem ad helyet Istennek a tudomány-
ban (a filozófiában).37 A kanti erőfeszítés – amelyet olyannyira tisztelt – szerinte az egye-
düli módja a filozófia tudományos státusa megőrzésének a modernitásban.38 Az persze 
kétségtelen, hogy ha Hegelt vesszük, akkor van is ebben igazság. Ennek ellenére azon-
ban mégsem a vissza Kanthoz! a megoldás. Az isten-telen filozófia ugyanis nem került 
Hegelnél közelebb a tudományossághoz, legalábbis ami a heideggeri munkásságot illeti.39

Mi akkor a megoldás? Könnyen lehet, hogy a végességen kívül a végtelenségre is időt 
kéne szánni, sőt, időt kéne szánni e kettő viszonyának beható vizsgálatára is. A végesség 
metafizikája nem metafizika a fogalom klasszikus értelmében, hiszen lényegében nem a 
transzcendenciára irányul.40 Ekképpen viszont kérdéses, hogy a valóságértelmezésnek – 
legalábbis ami a tudományt illeti – egyáltalában szüksége van-e egy efféle diszciplínára?

Korábban azt írtam, hogy a végesség beéri a fizikával is, és valóban, csak a végtelen-
ség mint olyan bevonásával beszélhetünk egyáltalában metafizikáról.41

A metafizikai kulmináció – azaz Hegel – a fentebbi fogalmat problematikusan kezeli, 
mint ismeretes. Hegel ugyanis azonosnak tekinti a határtalant a végtelennel – ám ez nem 
igaz, mint máshol korábban már elhangzott.42 Ha viszont a határtalanság – amely pedig 
jelen van a φύσις-ben – nem azonos a végtelenséggel, akkor mi egyáltalán a végtelenség 
és hol van jelen?

Mi végtelen Kant szerint? Egyértelműen semmiről sem állítható szerinte, hogy végtelen 
lenne, ezt világosan leírja a tiszta ész antinómiáinál. Úgy vélem, nyugodtan kijelenthetjük 
tehát, hogy a végtelenség kizárólagosan metafizikai fogalom, s mint ilyen lehetőségfo-
galom, vagyis nincs jelen az objektivitásban, azaz a létezésben.43 Ekképpen közvetlenül 
adódik a kérdés, hogy akkor hol van a végtelen, illetve hogy a létezés és a végtelenség 
fogalmak kizárják-e egymást? A válasz a fentebbiek alapján természetesen igen. Csak a 
szubjektív lét (a tiszta semmi) végtelen, a lét objektivitása mint olyan véges.44

A Végtelen eszerint a nem-tárgyiság feltétlensége, s ez egy közvetlen és kizárólagos 
azonosság. Ez azt kell jelentse, hogy az abszolútum maga a végtelenség mint olyan.45

Hegel az abszolútumot mint véges és végtelen egységét határozza meg, a végesség 
ekképpen feloldódik a végtelenségben szerinte.46 Ámde végtelenségfogalma „rossz”, 
vagy téves.47 Mint korábban írtam, végesség és végtelenség egységét Hegel – túl ha-
tártalanság és a végtelenség téves azonosításán – a platóni ideatanra alapozza, amely 
utóbbi szerint csak a tárgyak ideái valóságosak, maguk a tárgyak egy látszatvalóság 
tünékeny káprázatai csupán.48 A fogalom – azaz az idea – mint az abszolút lét (abszolút 
tudat) mozzanata maga a folyékony de abszolút valóság integráns eleme, s mint ilyen 
maga is abszolút lét.49 A fogalom ideális valósága mint magánvalóság abszolút valóság 
tehát – mint Hegel tételezi –, azaz a realitás mint magánvaló lét: idealitás.50

A realitás magánvalósága mint az idealitás az abszolútum realitásának kérdésével 
kapcsolatban egyértelműen Meister Eckhartra utal, akit – mint Heidegger írja – nem a deus 
érdekel, hanem a deitas, nem Isten, hanem az istenség.51 Ezért azonosítja tehát Hegel az ab-
szolútumot az abszolút fogalommal.52 E gondolat természetesen a középkorból eredeztethető, 
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hiszen a dogma szerint Istenben a lét azonos a lényeggel, vagyis az isteni valóság meg-
egyezik Isten elgondolásával.53 Ebből is látszik, hogy a metafizikai kulmináció számos 
tekintetben – noha Hegelt modern filozófusnak tartjuk – megmaradt a középkori (ke-
resztény-platonikus) elvek talaján. Ami miatt Hegelt modernnek tartják, az elsősorban 
a társadalom- és jogfilozófia Hegelje, s ebben nincsen is hiba. A modernitást amúgy is 
ezen utóbbi filozófiai diszciplínák karakterizálják – vagyis a vallásról az emberre és az 
emberi társadalomra való fókuszálás. E tekintetben az abszolút idealizmus metafizikája 
viszont inkább premodernnek, mintsem modernnek tekinthető.

(Modernitás és metafizika) Hegel modern filozófus, kinek szelleme a német fel-
világosodás szülötte.54 Társadalom- és jogfilozófiáját, valamint esztétikáját éppen 
napjainkban fedezik fel újra mint olyan műveket, amelyek a posztmodernitásban is 
érvényesek. Ámde ez metafizikájára már – mint fentebb írtam – nem igazán érvé-
nyes. (Történelemfilozófiáját éppígy megkérdőjelezik.)55 Gadamer írja, a spekulatív 
logika – mint a hegeli rendszer tudományos alapvetése – kategóriái és módszere 
a platóni idea- és kategóriatan problémahorizontján mozog.56 Ekképpen viszont – 
Heidegger szavaival élve – Hegel minél inkább az abszolút tudásra koncentrált, 
annál távolabb került filozófiája a tudományoktól a szokásos értelemben.57 Az arisz-
totelészi kijelentéslogika leváltását célzó hegeli ambíció nyilvánvalóan eltúlzott és 
téves koncepció volt. Hegel arra hivatkozott, hogy „a valóság értelmen túli”, mert 
„a dolgok magukban ellentmondóak” – ezért van tehát szükség egy új logikára, 
amely egyfajta értelemfelettiséget garantál. Azt állítja Hegel, hogy ész mint olyan 
szükségszerűen mond ellent az értelemnek, holott az ész önmagában nem egyéb, 
mint ’átfogó értelem’, egyfajta holisztikus, egységes felfogása a valóságnak – egy-
általán nem evidens tehát az észszerűség számára az értelemnek való szükségszerű 
ellentmondás. A fentebbiek alapján tehát nincs okunk annak feltételezésére, hogy 
nem kell mindig döntenünk A és B között58 – ergo a kijelentéslogika elveinek hegeli 
kétségbevonása téves teória.

A fogalmak mennyországában élő Hegel59 igazi célja a vallási apologézis volt, 
valamint gondolkodása teljes mértékben a keresztény-platonikus hagyományokra 
épült, s ekképpen a kereszténységhez hasonlóan logikátlan és abszurd metafizikai 
narratívát hozott létre.60 Logikátlan, mert inkonzisztens, és abszurd, mert istenképe 
antropomorf-mitikus.

A kritikai poszthegelianizmus éppen ezért szembe is fordult a hegeli metafizkával, 
sőt, A logika tudománya Hegelje a mai napig problémás gyerekként van kezelve. 
Mint Haeffner írja azonban, a szigorúan filozófiai értelemben vett gondolkodás 
alapvető lehetőségfeltétele volna e mostohagyerek megfelelő kezelése.61

A metafizika lényegére irányuló kérdés Heidegger korában egyedül őbenne merült 
fel. Ám új kezdetet akart e diszciplínának – elutasítván a hegeli logocentrizmust –,62 
hogy létrehozhassa a fakticitás hermeneutikája révén azon fundamentálontológiát, 
amely a remélt új metafizika alapvetése lett volna.

Heidegger korában a hegeli rendszer, s különösképpen a metafizikai Hegel, a 
Logika Hegelje nem tűnt többnek erőltetett szóközpontúságnál, amely radikális 
platonizmus bele akarja erőltetni Istent a tudományba (a filozófiába), holott az 
istenképzet egy alapjában tudománytalan-mitologikus képzet.63 Az egzisztencialis-
ta Heidegger a „mi magunkra” kívánt koncentrálni, a kitüntetett, mert létmegértő 
létező megértésére, azon végesség megértésére, amelyből a „végesség metafizikája” 
felépülhet. Valahogy mégsem sikerült e vállalkozás…
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A heideggeri erőfeszítés kudarca vajon mire hívja fel a figyelmet?
Semmi másra, mint arra, amit Haeffner hangsúlyoz, A logika tudománya Hegeljének 

komolyan vétele fontosságára.64 Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy 
Heidegger nem vette komolyan A logika tudományát, nagyon is komolyan vette, vi-
szont egyrészt kritikája nem tökéletes, másrészt pedig Hegel metafizikai alapművét 
nem mint tudományos teljesítményt, hanem csupán mint történelmi dokumentumot 
vette számításba.

Heidegger szerint itt tehát a jelenvalólét történetisége, mint szellemtörténet feltárásá-
ról van szó. „[…] Így azt gondolhatnánk, hogy éppen ide kellene beiktatni az abszolút 
idealizmus alapvető legyőzését. De hova e leküzdés, mikor a hegeli filozófia immáron 
nem érvényes, mikor a hegelianizmus megújítása pusztán a filozófiatudósok dolga? 
Miért fáradozzunk akkor egy vitán? Ám éppakkora tévedés volna azt gondolni, hogy 
a hegeli filozófia már nincs jelen, mert már nem »képviselik«, mint mintegy azt hinni, 
hogy a vita akkor történik meg, amikor a rendszer cáfolásra kerül. […] A vita nem rend-
szerek között történik, hanem magának a jelenvalólétnek a történésében [im Geschehen 
des Daseins selbst] történik. Érthetőbben fogalmazva: Az abszolút idealizmus saját 
jelenvalólétünk történelméhez tartozik, a vele való vita a jelenvalólétnek önmagával 
folytatott lényegi vitája.”65

A hegeli filozófia „nem érvényes”, csupán „jelenvalólétünk történelméhez tarto-
zik”, de mégis fontos, mint a „jelenvalólétnek önmagával folytatott lényegi vitája”. 
Heidegger szerint tehát azért fontos a filozófia számára a Hegellel folytatott vita, mert 
a hegeli rendszer a jelenvalólét történelméhez tartozik, márpedig a Heidegger számára 
kulcsfontosságú ’létmegértés’ a jelenvalólét történetiségének feltárásán keresztül való-
sulhat meg. A hegeli rendszer ebben az értelemben a jelenvalólét, azaz a véges emberi 
szubjektivitás önmegértésre irányuló szellemi erőfeszítésének történeti mozzanata – e 
történeti mozzanat feltárása így a jelenvalólét történetisége feltárásának integráns része. 
Ugyanakkor amennyiben lezártnak tekintjük a hegeli gondolkodást, annyiban történe-
tiként, vagyis a kortárs kutatás számára lényegében irrelevánsként szemléljük azt. Ha 
pedig nem problematizálható a hegeli metafizika önnön immanenciájában, akkor – me-
tafizikai szempontból – nem is érdemes vele a kutatásnak foglalkoznia. Meglátásom 
szerint ez így nem egészen helytálló. Tehát egyetértek Haeffnerrel abban, hogy szüksé-
ges a Hegelhez való visszanyúlás, e „visszanyúlásnak” azonban kritikainak kell lennie. 
Vagyis az „új értelemben vett metafizika”66 nem lehetséges másképpen, hanem csakis az 
ontológiatörténeti tradícióba való ágyazottság révén. Ezt azt kell jelentse, hogy – noha 
kétségkívül elfogadom a heideggeri, ’létfelejtésre’ vonatkozó megfontolást, s az onto-
lógiai differencia tételét, mégsem gondolom azt, hogy jogos lenne Heidegger részéről 
az ontológiatörténet kvázi teljes megkérdőjelezése. Meglátásom szerint lehetséges kell 
legyen egy olyan korrekciója az ontológiatörténetnek, amely mindkét követelménynek 
meg tud felelni.

Hiszen már maga a heideggeri tétel is problematikus, ergo korrekcióra szorul. A ’lét-
felejtés’ – mint máshol már több helyütt kifejtettem – istenfelejtés. A létfogalom csak 
mint abszolutivitás, azaz abszolútumfogalom kap identikus, önazonos értelmet, hiszen a 
relatív lét, a létezés (existentia) – Heidegger tételezésével ellentétben – nem differens a 
létezőtől mint egy létezéstől.

(A metafizikai rekonstrukció lehetőségének kérdése) A fentebbiek szerint tehát – hibái 
ellenére – igenis szükség van Hegelre; ami azt jelenti, hogy a fakticitás hermeneutikája 
tévút volt, az autentikus metafizikát nem az élethez való emberi viszonyulás analízise 
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alapozhatja meg. Igaz ugyan, hogy a fogalmakat „felturbózó” hegeli abszolút idealista 
megközelítésmód és felfogás bizonyos tekintetben téves, ámde éppígy téves azon hei-
deggeri elgondolás is, amely szerint a hétköznapi tapasztalatiságból kell kiindulni.67

Ha kivonjuk Hegelből az abszolút idealizmust és a spekulatív logikát, mi marad? Hiszen 
ezáltal metafizikájának felfogásmódjától, illetve „tudományos” módszerétől fosztjuk meg…68

A kérdésem tehát az, hogy át lehet-e konstruálni a hegeli rendszert ekképpen, hangsú-
lyozva azon igényt, hogy e transzkonstrukció ne puszta destrukció legyen, hanem amit 
eredményül kapunk, az éppen az autentikus metafizika legyen?69

A hegeli rendszer alapja a hegeli metafizika, amit Hegel A logika tudománya című 
művében fejt ki. Mint maga írja, ez a tartalom Isten kifejtése mint a tiszta ész (gondolat) 
birodalma, „a természet egy véges szellem megteremtése előtt”.70 Heidegger ezen utóbbi 
elgondolást nem igazán méltányolja, mint korábban már utaltam erre.71 Heidegger azon raci-
onalizmust hiányolja Hegelnél, amely az értelemnek az elsőséget visszaadó Kantot jellemez-
te. Popper még tovább megy, amikor kifejti, hogy az állandóan az észszerűségről „papoló” 
Hegel irracionalizmusban végzi, s politikai értelemben vett negatív hatása nyilvánvaló, hi-
szen filozófiája a fasizmus táptalajává vált.72

A fentebbi heideggeri, illetve popperi megállapításokkal jómagam is egyetértek. A lényeg 
itt Heideggernek azon megállapítása, miszerint Kant visszaadta az értelemnek az elsőséget. 
Beszélnek ugyan arról, hogy Hegel valójában nem is tagadja a kijelentéslogika második 
elvét, a principium non contradictionist, mert a maga helyén, az értelem szintjén elismeri 
létjogosultságát, s csupán csak arról van szó, hogy a spekulatív észszerűség szintjére tovább 
emelkedve, az ellentmondás-mentesség elvét meghaladva azt megszüntetve-megőrzi; ám ez 
valójában nem igaz, hiszen Hegel is mindig dönt A és B között, s nem is igen tehetne mást, 
ti. nem akart zagyvaságokat írni. A legjobb példa erre a lét és a semmi fogalmak metafizikai 
viszonyának hegeli értelmezése.73

Ez a méltán elhíresült ún. hegeli kezdet-probléma ugyebár, ahol is Hegel az abszolút 
absztrakció fogalmát a létfogalomban találja meg, azt állítván, hogy „a semmitől is tu-
dunk absztrahálni” – ez azonban egyszerűen nem igaz. A semmitől ugyanis csupán a 
deabsztrakció, vagyis a konkréció felé vezethet út. Hegel itt egy meglehetősen leegyszerű-
sítő szofizmussal él a szövegben, amikor azt írja, hogy „a világ teremtése is absztrakció a 
semmitől”74 – mégpedig azért, mert az ’absztrakció’ nem puszta mássá-tevést jelent, hanem 
az elvont mássága egyben magasabb szintű univerzalitást is kell jelentsen. A létfogalom 
viszont – különösképpen, ha a heideggeri vonatkozó tézist tekintjük, nevezetesen a jól 
ismert ’ontológiai differenciát’ – nem absztrakció a semmitől, hanem éppen ellenkezőleg, 
konkréció, egyedivé tétel. A lét ugyanis a meghatározottság, a meghatározott lét – ergo a 
meghatározott semmi (hiszen a meghatározatlan és közvetlen lét – mint maga Hegel írja – a 
semmivel abszolúte azonos).

A fentebbiek alapján tehát az ún. „spekulatív észszerűség” valójában nem más, mint 
szofizmus és pont.
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JEGYZETEK

1 „Hegel számára a gondolkodás tárgya a lét a 
létezőnek az abszolút gondolkodásban való 
elgondoltságára való tekintettel, s mint ilyen. 
Számunkra a gondolkodás tárgya ugyanaz, ezáltal 
a lét, de a létnek a létezőtől való különbségére va-
ló tekintettel. Még élesebben megragadva: Hegel 
számára a gondolkodás tárgya a gondolat mint az 
abszolút fogalom. Számunkra pedig a gondolko-
dás tárgya, előzetesen megnevezve, a differencia 
mint differencia.” (Martin Heidegger: Die onto-
theo-logische Verfassung der Metaphysik, in: 
Identität und Differenz, Verlag Günther Neske 
Pfullingen, 1957, 19. o.)

 Hegel számára a gondolkodás tárgya a lét mint 
az Isten. Heidegger számára pedig a gondolkodás 
tárgya a lét mint az „Egészen más”. Az minden-
esetre nyilvánvaló, hogy Heidegger számára a 
létet illetően csak a differencia volt bizonyos.

2 Itt arról van szó elsősorban, hogy sikerült ösz-
szeegyeztetnem a ’lét’ hegeli és heideggeri fel-
fogását. Ez azt jelenti, hogy a Lét Isten, de az 
„Egészen más” is ugyanakkor – vagyis nem 
létező. E megoldás által a hegeli kezdet-probléma 

kielégítő megoldást nyert, s ekképpen szépen 
lassan visszakerülhet a logika a metafizikába. 
Egy konzisztens metafizika pedig plauzibilis fun-
damentuma lehet egy hasonlóképpen plauzibilis 
filozófiai felépítménynek.

3 Minthogy a tudomány mint olyan definíciója sze-
rint rendszerezett biztos tudás. Egységes paradig-
ma nélkül nincs plauzibilis tudományosság – ergo 
lehetséges kell legyen a rendszerfilozófia, ami azt 
is jelenti, hogy a metafizikai megalapozás elvi 
lehetősége is plauzibilis kell legyen önmagában.

4 Elsősorban a létértelmezésre gondolok, ti. a lét-
fogalom megkettőződéséről, ill. az ontológiai 
differencia specifikus korlátozásáról szóló el-
méletemre. Heidegger ugyanis ellentmondáso-
san használja a létfogalmat, ti. – mint máshol 
már írtam – a létet a meghatározott lét, vagyis 
a létezés értelmében használja, ez pedig hiba, 
hiszen egyrészt – mint Hegel (illetve már Kant) 
kimutatja – a lét nem azonos a létezéssel (ezzel 
persze Heidegger tisztában van, fogalomhaszná-
lata mégis problematikus) másrészt pedig a léte-
zés értelmében használt létfogalom ontológiailag 
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nem differens a létező fogalmától. Minthogy e 
heideggeri hibát kijavítottam, sokkal érthetőbbé 
vált maga a heideggeri cél.

5 Bármilyen hihetetlennek tűnik is, ez lehetsé-
ges kell legyen. Elsősorban azért, mert a va-
lóság – amire a tudományos megismerés irá-
nyul – logikus, vagyis értelmes, tehát felfogható. 
Nyilvánvaló, hogy nem osztom a hegeli meggyő-
ződést az értelemnek való szükségszerű ellent-
mondásról a filozófiai gondolkodásban.

6 Úgy gondolom ugyanis, hogy a filozófia – noha 
adott esetben tekintettel kell lennie a szaktudomá-
nyok eredményeire – mégis alapvetően a fogalom 
tana mint olyan. Ergo nem a tapasztalatra épül, 
hanem szükségszerűen absztrakt és absztraháló, 
valamint spekulatív. Az elvont fogalmi speku-
láció a logikai analízissel karöltve igenis képes 
lehet a fundamentálontológiai megalapozásra. 
Amire tehát szükség van, az sokkal inkább a 
Hegelhez való kritikai visszatérés.

7 Az ismeretelmélet nem lehet öncél, ám arra sem 
alkalmas, hogy a metafizikát megalapozza. A me-
tafizika ugyanis alapvetően spekulatív tudomány. 
Az igaz, hogy Hegelt bizonyos tekintetben le kell 
hozni a földre a fogalmak mennyországából, de 
mégsem kell ignorálni, sőt, nagyon sok mindent 
el kell fogadni tőle. Ez pedig végső soron azt 
jelenti, hogy Hegel legyőzése a hegeli építmény 
átkonstruálásával kell járjon – vagyis nem Hegel 
lerombolása, vagy semmibe vétele a cél, hanem a 
hegeli mű jelentős korrekciója.

8 A Lét és idő alapkoncepciója zsákutcának bizo-
nyult. Ezt Heidegger belátta, s A fenomenológia 
alapproblémái c. művében kijelölte a megfelelő 
utat:

 „A probléma addig nem mozdul ki a helyéről, 
amíg a logikát ismét vissza nem vesszük az on-
tológiába, azaz amíg Hegelt, aki éppen fordítva 
a logikát az ontológiában oldotta fel, nem értjük 
meg, és ez mindig annyit tesz, hogy a kérdésfel-
tevés radikalizmusával legyőzzük és elsajátítjuk. 
Hegel e legyőzése a belsőleg szükségszerű lépést 
jelenti a nyugati filozófia fejlődésében, amelyet 
meg kell tennünk, hogy a filozófia egyáltalában 
még életben maradjon. Hogy sikerül-e, hogy a lo-
gikát ismételten filozófiává tegyük, nem tudjuk; a 
filozófiának nem szabad jövendölnie, de aludnia 
sem.” (Heidegger 2001: 224. o.)

9 A filozófia fő feladata ui. az, hogy a valóság-
értelmezés számára megfelelő fundamentumot 
biztosítson.

10 „S mégis: nem adta e vissza Kant A tiszta ész 
kritikája második kiadásában az értelemnek az 
elsőséget, nem e kiadásnak köszönhetően vált-e 
a metafizika Hegelnél oly radikálisan »logiká-
vá«, mint még soha korábban? Mi mást jelent a 
német idealizmusban a »magában való dolog« 
ellen megkezdődő harc, mint azt, hogy egyre 

inkább feledésbe merül az, ahova Kant eljutott: 
hogy tudniillik a metafizika belső lehetőségét és 
szükségszerűségét, vagyis a lényegét, alapjában a 
végesség problémájának eredendőbb kidolgozása 
és kiélezettebb elnyerése hordozza és őrzi meg. 
Mi lett a kanti erőfeszítésből, ha Hegel imígyen 
határozza meg a metafizikát mint logikát: »A 
logikát eszerint mint a tiszta ész rendszerét, mint 
a tiszta gondolat birodalmát kell felfogni. Ez a 
birodalom az igazság a maga leplezetlen magán- 
és magáértvalóságában. Ezért úgy is kifejezhetjük 
magunkat, hogy ez a tartalom Isten kifejtése, ami-
lyen örök lényegében, a természet egy véges szel-
lem megteremtése előtt.«” (Martin Heidegger: 
Kant és a metafizika problémája [Kant und das 
Problem der Metaphysik], ford. Ábrahám Zoltán 
és Menyes Csaba, Horror Metaphysicae, Osiris 
Kiadó, 2000, 154. o.)

 „[…] a metafizika belső lehetőségét és szük-
ségszerűségét, vagyis a lényegét, alapjában a 
végesség problémájának eredendőbb kidolgozása 
és kiélezettebb elnyerése hordozza és őrzi meg.”

 A metafizika lényegét Heidegger szerint a véges-
ség mint olyan adja. Vagyis Istennek nincs helye 
a filozófiában. Az értelemé az elsőség, s Isten 
létének feltételezése értelmetlen. Hegel lábbal ti-
porja a kanti – tudományracionalizációra irányu-
ló – erőfeszítést, az általa olyannyira tömjénezett 
– „szupraracionalitásként” értelmezhető – ’spe-
kulatív észszerűség’ valójában irracionalizmus 
(mint Popper is hangsúlyozza). Ezt pedig éppen 
azért teszi, hogy Istennel kezdhesse a tudományt. 
Ez utóbbi igyekezetben viszont nem önmagában 
van a hiba…

11 „A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelen-
legi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott 
felfogásból ered.” (Albert Einstein: Science and 
Religion, 1941; Ideas and Opinions, 47. o.)

12 Először is: Istenről nincs emberi tapasztalat, leg-
alábbis a tudományos ellenőrizhetőség értelmében. 
Csak a vallási mítosz van. Másodszor pedig Isten 
legfontosabb tulajdonsága a végtelenség, méghoz-
zá a szó legszorosabb és legteljesebb értelmében, 
nem csupán szimbolikusan véve; vagyis Isten nem 
lehet emberi, hiszen az emberi lény nagyon is vé-
ges, ekképpen Isten nem hasonlíthat ránk.

13 A fizikusok is lázadnak Isten létének feltételezése 
ellen: „[…] »Ha azonban a világegyetem telje-
sen magában zárt, se szingularitásai, se határai 
nincsenek, és tökéletesen leírható egy egyesített 
elmélettel, akkor komoly veszély fenyegeti a 
Teremtő Isten szerepét.« (Hawking, id. mű: 176. 
o.) […] Ezzel együtt Hawking mégiscsak a föl-
világosodás természettudományos ateizmusának 
kortárs képviselője, hiszen egyrészt a keresztény-
ség isten-fogalmát természettudományos alapon 
cáfolhatónak tartja, másrészt határozottan ál-
lítja is, hogy a teremtő és a teremtés fogalma 
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természettudományos okok miatt tarthatatlanná 
vált.” (Székely László: Kozmosz és Teremtő: 
Stephen Hawking teológiai koncepciójának bírá-
lata, i. m.)

14 „Isten a filozófiába azon döntés révén kerül, 
amelyet mi mindenekelőtt lét és létező különb-
ségének lényegét érintve gondolunk el. A diffe-
rencia képezi a metafizika lényege építkezésének 
alapszerkezetét. A döntés eredményezi és adja ki 
a létet mint teremtő okot, amely ok maga az általa 
megalapozottból a neki megfelelő megalapozást, 
vagyis a legeredetibb dolog általi okozást igényli. 
Ez az ok a Causa sui. Így hangzik Isten pontos 
neve a filozófiában.” (Martin Heidegger: in. 
Identität und Differenz, Die onto-theo-logische 
Verfassung der Metaphysik, Verlag Günther 
Neske Pfullingen 1957, 40. o.)

 Isten a metafizikában maga a létező (fennálló) lét 
(ipsum esse subsistens) mint Causa sui, azaz a 
„legeredetibb dolog”. Heideggernek ugyebár az 
a gondja ezzel, hogy a metafizika létezőt csinál a 
létből. Isten eszerint nem a lét, hiszen a lét nem 
létező, hanem az „Egészen más”. Így azonban 
– vagyis létezőként – Isten nem lehet identikus, 
önazonos. Heidegger ebből persze azt a következ-
tetést vonta le, hogy akkor nincs is helye Istennek 
a tudományban.

15 Na de hova vezetett a pszichologizáló filozófiai 
antropológia? Arra a meggyőződésre, hogy vége 
a filozófiának… Meggyőződésem szerint a meg-
oldás az, hogy belátjuk, a metafizikát mégsem 
a végességben, hanem a végtelenségben kell 
megalapozni.

16 Ennek köszönhető a „mi magunk” heidegge-
ri egzisztencializmusa is. Kell a metafizika, 
de mint tudomány – ergo Isten nélkül, gon-
dolta Heidegger. A hagyomány (a metafizika) 
inautentikus és inplauzibilis – mert ’létfelejtő’ 
– ám, hogy ez utóbbi pontosan mit is jelent, az 
Heideggernél igazából homályban maradt.

17 Martin Heidegger: Kant és a metafizika problé-
mája [Kant und das Problem der Metaphysik], 
ford. Ábrahám Zoltán és Menyes Csaba, Horror 
Metaphysicae, Osiris Kiadó, 2000, 154. o.

18 Kijelenthető, hogy abban az értelemben sem, 
hogy elvileg lehetséges volna ez, hiszen tárgyi 
(objektív) tapasztalás csak a tárgyilag megragad-
ható entitásokról lehetséges – az abszolútumra 
pedig ezen utóbbi jellemzés nem érvényes.

19 Vö. előző lj.
20 Az általános metafizika klasszikusan onto-

teológia, ám mivel – a fentebbiek alapján – a kései 
Heidegger számára a tudományban nincsen helye 
Istennek, ezért szerinte a fundamentálontológia 
csakis az Emberről (Dasein) szólhat.

21 Mint a fentebbiekből már kiderült, itt a lényeg az, 
hogy Isten létéről nem a ’létezőség’ értelmében 
vett létfogalomra vonatkoztatottan kell beszélni.

22 Az objektív realitás a tárgyi valóság, s Kant e ki-
fejezést a létezés értelmében használja. (A realitás 
(lét) önmagában nem azonos a létezéssel.) Maga 
a latin „realitas” szót pedig – mint Heidegger írja 
– „Kant a terminust nagyon találóan dologisággal 
[Sachheit], dologi meghatározottsággal fordítja. 
Reális az, ami a reshez tartozik.” (Heidegger 
2001: 48. o.) Ha tehát Isten létéről beszélünk, 
akkor végső soron Isten dologiságáról beszélünk. 
„Reális az, ami a reshez tartozik”, azaz dologi. 
Dologi, azaz meghatározottság mint olyan, vagy-
is véges lét. Isten azonban nem ilyen.

23 Itt is megjegyezném, hogy ha általában a ’lét-
ről’ beszélünk, a ’létezőségről’ (meghatározott 
létről) beszélünk, még Heideggernél is – saját 
intenciója ellenére.

24 Vagyis a meghatározott lét, azaz a létezés 
negativitása. Istent mint entitást csakis ekképpen 
lehet meghatározni – ellenkező esetben ontoló-
giailag indifferens módon, azaz véges létezőként 
határozzuk meg.

25 Hans-Georg Gadamer: A gondolkodás kezdeté-
ről, ford. Decki Sarolta, Forrás: http://primus.
arts.u-szeged.hu/philo/kulonbseg/7_12/cikkek/
HGG.htm, 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.

26 Heidegger meggyőződése szerint a raciona-
lizmus lényege a számítás, márpedig az élet 
kiszámíthatatlan.

27 Vö. előző lj.
28 A Semmiben megszűnik a negativitás, de nem úgy, 

ahogy Hegel gondolta, tehát, hogy átváltana pozi-
tivitásba, hanem úgy, hogy neutrális karaktert vesz 
fel. A Semmi ekképpen túl van a pozitivitáson és a 
negativitáson, s ez erkölcsi értelemben azt jelenti, 
hogy Isten túl van jón és rosszon.

29 Ergo a Lét felől.
30 A Semmi tehát a kezdet (az abszolút absztrakció) 

fogalma.
31 Merthogy az abszolútum mint az abszolút identitás 

(A=A) egyformán forma és tartalom nélkül való.
32 Tudom, hogy ez kissé merész kijelentés, s lehet-

séges, hogy a munkám még további kiegészítésre, 
megerősítésre szorul, de meggyőződésem szerint 
így is plauzibilisnek tekinthető. Már a diszciplína 
természetéből fakadt önmagában a döntés szük-
ségszerűsége – amely a vallások között igazságot 
hívatott szolgáltatni.

33 Minthogy azt állítom, hogy az abszolútum azo-
nos azzal a Semmivel, amelyből a valóság ered, 
ekképpen feltételezhető, hogy az ősrobbanás 
fizikai vizsgálata közelebb vihet a metafizika 
alapkérdéséhez.

34 Einstein óta tudjuk, hogy a világegyetem (a fizikai 
valóság) véges és határtalan. Isten végtelensége 
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viszont leglényegibb tulajdonsága. Ekképpen per-
sze problematikussá válik maga a végtelenségfo-
galom mint olyan.

35 A világegyetem maga a végtelenségből létrejövő 
végesség mint olyan. E tétel ua. aránytalan vi-
szonyt feltételez a valóság (az univerzum) és az 
abszolút valóság (Isten) között.

36 Martin Heidegger: Kant és a metafizika problé-
mája [Kant und das Problem der Metaphysik], 
ford. Ábrahám Zoltán és Menyes Csaba, Horror 
Metaphysicae, Osiris Kiadó, 2000, 154. o.)

37 Ennyiben Heidegger Hawkingra hajaz. A fizikus 
álláspontjának a filozófuséval való azonossága 
az utóbbinak némiképp természettudományos 
karakterű világképére utal.

38 A legfontosabb, hogy Kant visszaadta „az érte-
lemnek az elsőséget” a filozófiában. Mint tudjuk, 
a reakcionista Hegel ez utóbbit visszaveszi, s 
ezáltal az irracionalizmusba taszítja a tudományt.

39 Minthogy Heidegger logikához való viszonya 
éppolyan problematikus, mint Hegelé.

40 „A Semmire vonatkozó kérdésben túlmegyünk 
a létezőn mint egészében vett létezőn. S ez-
zel a kérdés »metafizikai« kérdésnek bizonyul.” 
(Heidegger 1994: 29. o.)

 Heidegger a létezőre való irányultságon túlmu-
tatóként értékelte a Semmire vonatkozó kérdést, 
vagyis olyan kérdésként, amely túlmutat a fizi-
kán, tehát (igazi) metafizikai kérdés. A Semmire 
vonatkozó kérdés a transzcendenciára irányul 
eszerint, s nem egy triviális, vagy kvázi értelmet-
len, egy bevett nyelvi fordulatot túldimenzionáló 
problémakeresés. De általában is, egy kérdés 
akkor bizonyul metafizikai kérdésnek, ha túlmu-
tat a fizika területén, vagyis a transzcendenciára 
irányul.

41 A végtelenség nincs jelen a fizikában, tehát meta-
fizikai fogalom.

42 A feltétel nélküli tagadás mint az első tagadás 
tagadása a meghatározottság totalitása, s mint 
totalitás abszolút a hegeli tételezés szerint. E 
totalitás ugyanakkor a hegeli felfogásban nem 
minősül ‚valaminek’, mert mint abszolút eszme az 
abszolút lét felfogása – e lét pedig végtelen, mert 
határtalan valóság –, megint csak Hegel szerint. 
Ám egyrészt a határtalan nem végtelen, másrészt 
pedig mivel minden valami, ami egyáltalában 
elgondolható – mint Heidegger írja –, s mivel 
a ‚meghatározottság’ és a ‚valami’ fogalmak 
ekvivalensek; ezért a tagadás tagadása nem az 
abszolút valóság, Hegel téved.

43 Mint Heidegger írja, Kant csupán az objektív 
realitást azonosítja a létezéssel, magát a puszta 
realitást nem.

 „A realitások az általában vett lehetséges dolgok 
mivoltát [Wasgehalt] alkotják, eltekintve attól, 
hogy vajon valóságosak-e, hogy modern értel-
münkben ’reálisak’-e, vagy sem. A realitás fogal-

ma azonos a platóni ιδεα-nak a fogalmával, egy 
létezőt illetően tehát azzal, amit akkor ragadok 
meg, ha megkérdezem: τι εστι, mi a létező? Ekkor 
a válasz a dolog mivoltát adja meg, amelyet a sko-
lasztika resnek nevez.” (Heidegger 2001: 48. o.) 
A realitas, a létezőség a valós teljessége, vagyis 
a létező mint valós idealitása – amely idealitás 
a létező teljességeként, totalitásaként a létező 
létlehetőségeként értelmezendő. „Amikor Kant 
az omnitudo realitatisról, a realitások összessé-
géről beszél, akkor nem a valóságosan meglévő 
összességére gondol, hanem megfordítva, ép-
penséggel a lehetséges dologi meghatározottság 
összességére, a tartalom, a lényegiségek, a le-
hetséges dolgok összességére. A realitás eszerint 
azonos a leibnizi possibilitas, lehetőség kifeje-
zésével.” (Uo.) Az utóbbiak rávilágítanak, hogy 
miért érvényes az utolsó fejezetben kifejezetten 
hangsúlyozott tételem: az abszolút valóság nem 
valóság-os. Nevezetesen úgy, hogy a valóságot 
mint feltétel nélküliséget, abszolútságot az ob-
jektivitásban nem mint meglevőséget, hanem 
mint lehetőségiséget kell felfogni. Eszerint a 
valóság relatív és abszolút tételezése között a 
szubjektivitás-objektivitás distinkció ellentéte 
feszül, vagyis a valóság (realitas) mint objektív 
(tárgyi) véges és relatív, mint szubjektív (alanyi) 
pedig végtelen és abszolút.

44 Vö. előző lj.
45 „[…] A realitás eszerint azonos a leibnizi 

possibilitas, lehetőség kifejezésével.” Mint fentebb 
írtam, a végtelenség – vagyis az abszolútum – mint 
realitás lehetőségfogalom, s a fentebbiek szerint 
Kant is ekképpen határozza meg a realitást általában. 
Az abszolútum mint realitás – objektivitás nélkül – 
eszerint a lehetséges dolgok összessége, vagyis az 
unobjektív realitás a possibilitas mint olyan.

46 „De a végtelen és a véges nemcsak a vonatkozás 
e kategóriáiban vannak; a két oldal meghatáro-
zása tovább megy annál, hogy pusztán másai 
egymásnak. A végesség ugyanis a korlátként té-
telezett korlát, a létezés azzal a meghatározással 
van tételezve, hogy átmenjen magánvalóságába, 
hogy legyen végtelenné. A végtelenség a véges 
semmije, magánvalósága és kellése, de ez egy-
úttal magára reflektálva, a véghezvitt kellés, csak 
magára vonatkozó egészen affirmatív lét.” (Hegel 
1979: 112–113. o.)

 A magánvalóság a kulcsfogalom itt – vagyis az 
idealitás, amely utóbbi mint olyan Hegel téte-
lezése szerint egyrészt végtelen, másrészt pedig 
„csak magára vonatkozó egészen affirmatív lét”. 
A hegeli radikális platonizmus mitikus – vagyis 
tudománytalan – karaktere itt nyilvánvaló.

47 Vö. 42. lj.
48 „[…]A spekulatív filozófiát azonban nem szabad 

azzal vádolni, hogy számára a negáció vagy a 
semmi végső valami; ez éppúgy nem áll szerinte, 
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mint az, hogy a realitás az igaz.” (Hegel 1979: 88. 
o., kiemelés tőlem G. Z. E.)

 Mert az „igaz” az idealitás, a magánvalóság. Az 
igaz-lét eszerint abszolút lét.

49 „[…] az eszmei a véges, ahogyan az igazi végtelen-
ben van – mint olyan meghatározás, tartalom, amely 
megkülönböztetett, de nem önállóan léttel bíró, 
hanem mozzanatként van.” (Hegel 1979: 23. o.)

50 „[…] Ámde az idealitás nem olyasvalami, ami 
a realitáson kívül és mellette van, hanem az 
idealitás fogalma kifejezetten abban van, hogy 
igazsága a realitásnak, azaz a realitás, magán-
valóságában tételezve, idealitásnak bizonyul.” 
(Hegel 1979: 168. o.)

 Az idealitás mint a realitás magánvalósága a re-
alitás (az objektív valóság) abszolút léte a hegeli 
tételezés szerint. E platonikus, a platóni ideatanra 
alapozó koncepció avítt elképzelése a posztmo-
dern tudományfogalom szerint mitikus, vagyis 
tudománytalan eleme a hegeli metafizikának.

51 „A középkori misztika jellemzője az, hogy az 
ontológiailag autentikus lényként megjelölt léte-
zőt, Istent, lényegiségében próbálja megragadni. 
[…] Ezért beszél Eckhart Mester legtöbbször 
„lényegfeletti lényről”, azaz tulajdonképpen nem 
Isten érdekli – számára Isten még csak egy elő-
zetes tárgy – hanem az Istenség. Amikor Eckhart 
Mester Istenről beszél, akkor az Istenségre gon-
dol, nem a deusra, hanem a deitasra, nem az 
ensre, hanem az essentiára, nem a természetre, 
hanem ami a természet felett van, azaz a lényeg-
re, mégpedig arra a lényegre, amelytől minden 
egzisztencia meghatározottságát el kell vitatni, 
minden additio existentiaet távol kell tartani.” 
(Heidegger 2001: 117. o.)

52 Az abszolútum léte tehát önnön fogalma, vagyis 
gondolata.

53 Mint fentebb írtam, az isteni valóság (az abszolút 
tudat) magában foglalja az objektivitást, vagyis 
a létet általában, tehát ezért azonosítja Hegel 
általában a létezést a gondolkodással. Az objektív 
realitás, a létezés magánvalósága szerint azonos a 
folyékony és határtalan abszolút tudat (az abszo-
lút forma) tartalmával. Amikor tehát a dolgot a 
maga fogalmában elgondolom, magánvalóságá-
ban ragadom meg.

54 Eredetileg tehát a tudományracionalizációé – 
mégis szembeszállt Kanttal, hogy feltámassza a 
metafizikát, amely diszciplína vallásos hitének 
klasszikus támasza volt, s ezáltal eltávolodott a 
tudománytól mint olyantól.

55 Metafizikáját joggal vádolják irracionalizmussal 
és platonizmussal, történelemfilozófiája pedig 
túlzottan optimistának és opportunistának bizo-
nyult, bár „az ész csele”-koncepciójában kétség-
kívül van igazság.

56 „A spekulatív logika és a hermeneutika közötti 
különbségeket Gadamer A hegeli Logika eszméje 

[Die Idee der Hegelschen Logik] című értekezé-
sében domborítja ki. A spekulatív logikát joggal 
mint a hegeli rendszer tudományos alapvetését 
interpretálja, amelynek kategóriái és módszere 
minden változás ellenére a platóni ideatan és 
dialektika problémahorizontján mozognak, annak 
abszolútság-igényét azonban a véges gondolko-
dás nyelviségének javára utasítja vissza.” (Klaus 
Düsing: Das Problem der Subjektivität in Hegels 
Logik, Bouvier Verlag Herbert Grundmann, 
Bonn, 1976, 29. o.)

57 „[…] Itt válik nyilvánvalóvá valami lényegi: 
Amennyire Hegel az abszolút tudásra koncentrál 
(A logika tudománya), éppoly távol kerül a filo-
zófia a tudományoktól a szokásos értelemben. A 
tudás abszolútságában éppenséggel sokkal inkább 
az fejeződik ki, hogy az magában túlhaladja a 
tudás vulgáris fogalmát és a fogalom csak értelmi 
fogalmát.” (Heidegger 1997: 230. o.)

58 „Amennyiben Hegel a ’tiszta létet’ a ’tiszta 
semmi’ elé helyezi, annyiban a pozitív (5,86) 
absztrakt alapját a negatív absztrakt alapja elé 
helyezi, még ha azt is mondja, hogy e kettő »el-
választhatatlan«, tudniillik »a tiszta meghatáro-
zatlanság és üresség« (5,82).” (Thomas Collmer: 
Hegels Begriff der Negativität, Zeitschrift 
marxistische Erneuerung, 2006. március, forrás: 
http://www.zeitschrift-marxistische-erneuerung.
de/article/769.hegels-begriff-der-negativitaet-i.
html)

59 Stefan Gross írja Delezue-interpretációjában: 
„[…] Ekképpen: Nincs »mennyország« a fogal-
mak számára, ezeket inkább állandóan újra kell 
alkotni.” (Stefan Groß: Deleuzes Hegel-Kritik 
(forrás: http://www.tabvlarasa.de/37/Gross1.
php)

60 A kereszténységről Nietzsche írja, hogy mito-
lógiája logikátlan és abszurd, s hogy már senki 
sem hisz benne. Ami azt illeti, igaza is van. 
A kereszténységnek, ezen az ókorból napja-
inkra áthagyományozott vallásnak az alapja a 
Corporatio, a Megtestesülés. Ez hitet el mindent. 
Na és azon téves – ám érthető – meggyőződés, 
miszerint Isten az első és legfőbb létező mint 
létezőegész (ens primum qua summum ens).

61 „Az »idealizmus összeomlása«, amely Hegel 
1831-ben történt halála után következett be, oly 
mérvű zavarodottságba taszította a filozófiát, 
amelyből az mind a mai napig nem tudott ki-
keveredni. […] Az egyetlen lehetőség, hogy a 
gondolkodás ma ismét szilárd talajra leljen tehát 
nem más, mint Hegel megvitatása továbbvitelé-
nek és cáfolatának kételyei fényében. Itt döntővé 
válik, hogy az ember meg meri-e kockáztatni, 
hogy a ma széleskörűen kommentált »antropo-
lógiai« Hegel, a »Szellem fenomenológiája« és a 
»Jogfilozófia« Hegelje mellett a tulajdonképpeni 
Hegelt: a »Logika tudománya« Hegeljét komo-
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lyan vegye. Csak a »Logika« révén ismerhetőek 
és dolgozhatóak fel alkalmasint a Hegel igé-
zetében álló filozófia legmélyebb implikációi. 
[…] Amennyiben tehát a szigorúan filozófiai 
értelemben vett gondolkodás ma még egyáltalá-
ban lehetséges kell legyen, akkor ezen gondol-
kodás nem nyerhető ki másképp, hanem csakis 
a metafizika lényegére irányuló kérdés révén. Az 
egyetlen személy, akiben ez a kérdés felmerült, 
Martin Heidegger.” (Gerd Haeffner: Heideggers 
Begriff der Metaphysik, Berchmanskolleg Verlag, 
München, 1974, 1. o.)

 Haeffnernek igaza van, attól, hogy a metafizika 
mint olyan a maga problematikusságában valami 
feloldhatatlan apóriának tűnik, még nem ignorál-
ható, már csak azért sem, mert nélküle a filozófia 
– s ezáltal egész valóságértelmezésünk – talajta-
lanná vált.

62 „Heidegger szemében a metafizika 
„logocentrizmus”, amennyiben a „létező mi-lé-
tére” vonatkozó kérdés elhomályosítja a lét je-
lenvalóságára (Da) való kérdést. Ha Heidegger a 
preszókratikusok „alétheia”-jában a jelenvalóság-
ra való kérdést, a létre való kérdést (a létező léte 
helyett) hasztalan próbálta fellelni, akkor az az én 
szememben megerősíti, hogy a görög gondolko-
dást mindig is a metafizika felé vezető úton látta. 
A metafizika végül „ontoteológiaként” teljesedett 
be, ahol is a létkérdés elválaszthatatlanul össze-
kapcsolódik a legfőbb létezőre vonatkozó kér-
déssel.” (Hans Georg Gadamer: Dekonstrukció 
és hermeneutika (1988), forrás: http://epa.oszk.
hu/00000/00002/00024/gadamer.html)

63 Meglátásom szerint itt Heidegger azt kívánja 
hangsúlyozni, hogy Isten mint maga a létező 
(fennálló) lét (ipsum esse subsistens) önellent-
mondás, hiszen a lét nem létező, tehát nem is 
létezik.

64 Vö. 8. lj.
65 Heidegger 1997: 231. o.
66 „Az »új értelemben vett metafizika« kidolgo-

zásával Heidegger a piramisszerűen építkező 
fundamentálontológia helyett olyan »escheri« 
elrendeződésű metafizikát javasol, amely tud 
arról, hogy a szabadságon, végességen, történe-
tiségen »alapuló« metafizika nem képes egysé-
gesen bejárható térben a problematikája egészét 
kibontakoztatni. […] Hangsúlyozni kell ugyan-
akkor, hogy ezekben az években Heidegger mégis 
lehetségesnek tartotta, hogy ténylegesen meta-
fizikát alkosson, az emberi végesség, szabad-
ság és történetiség szempontjait következetesen 
figyelembe véve. E metafizika nyilvánvalóan 
nem fundamentálontológia lett volna, hanem 
olyan, esetleg újra és újra megkísérelt vállal-
kozás, amely kísérletet tesz arra, hogy – ha 
paradox hurkokat tartalmazó formában is, de 
– összekösse az emberi egzisztencia mélyrétegeit 

és az abban rejlő feszültségeket és a befoglaló 
gondolkodás végső horizontjait.” (Schwendtner 
2008, 271–272. o.)

67 Úgy gondolom, hogy a metafizika problémája 
klasszikus probléma, vagyis logikai-fogalomér-
telmezési probléma.

68 Az abszolút idealizmussal és a spekulatív lo-
gikával való poszthegeliánus szakítás szük-
ségszerűsége és jogossága mindazonáltal nem 
kérdőjeleződhet meg. Éppen így racionalizálhat-
juk tehát Hegelt, azaz – Heidegger szavaival élve 
–, tehetjük vissza a logikát a metafizikába.

69 Nyilván számos nyitott kérdés fekszik előttünk, 
annyi azonban már most is bizonyos, hogy – 
amennyiben a kulcskérdésben, vagyis a kezdet-
probléma kérdésében megtörtént az áttörés –, 
annyiban lehetséges kell legyen a metafizikai 
rekonstrukció.

70 Vö. 10. lj.
71 Vö. előző lj.
72 „A fasiszta az »emberi természethez«, a szenvedé-

lyeinkhez, a kollektivista misztikus igényeinkhez, 
az »ismeretlen emberhez« fordul. […] ezen intenció 
az értelem elleni lázadás alattomosságának nevez-
hető. Ám ezen alattomosság csúcsát már Hegel 
elérte legmerészebb dialektikus fonáksága révén. 
Miközben kifejezi hűségét a racionalizmus felé, 
miközben hangosabban beszél az »észszerűségről«, 
mint előtte vagy utána bárki más, irracionalizmus-
ban végzi […]” (Karl Popper: The open society 
and its enemies, i. m., 429. o., a szerző ford. Eredeti 
szöveg: The fascist appeal to ‘human nature’ is to 
our passions, to our collectivist mystical needs, to 
‘man the unknown’ […] this appeal may be called 
the cunning of the revolt against reason. But the 
height of this cunning is reached by Hegel in this 
boldest dialectical twist of his. While paying lip 
service to rationalism, while talking more loudly 
about ‘reason’ than any man before or after him, he 
ends up in irrationalism […])

 Mint Popper írja a hegeli „spekulatív észszerű-
ség” valójában irracionalizmus és „az értelem 
(észszerűség) [reason] elleni lázadás alattomossá-
ga”, amely a politikai szélsőségesség melegágyá-
vá vált a későbbiekben. A hegeli spekulatív logika 
tehát – mint fentebb már hangsúlyoztam –, nem 
az értelem meghaladása, hanem „innenlevése”, 
magyarán esztelenség.

73 Vö. 58. lj.
74 „[…] 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 te-
remtése is absztrakció a semmitől), s akkor nem a 
semmi marad, mert hiszen éppen ettől absztrahál-
tunk, hanem megint elérkeztünk a léthez.” (Hegel 
1979, II. rész, 75. o.)


