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A szent „fogalmának” – pontosabban annak 
a szavának – Heidegger gondolkodásában 
valóban fontos és úgy tartalmában, mint 

horderejében az összes többi filozófiától eltérő helye 
és szerepe van. Olyan, amelyben út nyílik ill., össze-
függés teremtődik egy másik és léttörténetileg ugyan-
annyira lényegi kérdéssel, nevezetesen avval is, hogy: 
milyen kapcsolatban áll a szent… a metafizika meg-
haladásával? Hiszen ebben a vonatkozásban is, hagyo-
mányosan, a szent „problémája” mindenek előtt éppen 
hogy „metafizikai problémának” számit.

A szent ügye Heidegger számára a költészettel, ki-
váltképpen a Hölderlinnel való párbeszédben vetődik 
fel és mélyítődik el a legélesebben és a leghatározottab-
ban. Ennek is kiemelt helye Hölderlin Wie wenn am 
Feiertage… kezdetű himnuszának a magyarázata ill., 
megfejtése. Heidegger fejtegetéseiből pedig az derül 
ki, hogy a himnusz a „szent” szóban valami olyasmit 
jelöl, nevez ill., költ meg, ami révén ugyancsak Höl-
derlinnek a „természet”-szava, rejtett kapcsolatban áll/
kerül a görögség ősrégi physis alapszavával. A természet 
mint a szent nem azonos ugyan a physis-sel de nem úgy 
más mégis, mintha azt valami máshoz tartozóként le-
hetne sajátlagosan meghatározni. Hanem, avval rejtett 
kapcsolatban van ill., kerül. A megfejtés, az értelme-
zés pedig, azáltal, hogy ezt a kapcsolatot megvilágít-
ja, annak a rejtettségét persze egyáltalán nem számol-
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ja fel, nem tünteti el, hanem a felszínre hozza és így, 
valamint ezzel együtt a lényegi gondolkodás számára, 
mintegy kihívásként, elmélyíthetővé és valóban meg-
fontolandóvá is teszi.

A physis, ez a kezdetektől való, hatalmas horderejű 
alapszó, a gö rögségnek a léttel és a létezés egészével va-
ló sajátos viszonyának a kifejezője. Nem filozófiai alap-
szó, abban az érte lemben, hogy mi meg tudnánk ma 
állapítani, hogy melyik filozófus alkotta meg és hasz-
nálta technikai értelemben is „először” a lét s a létezés 
kimondására azt. A physis ősibb, eredendőbb ugyanis, 
mint bármelyik reánk maradt preszokratikus töredék, 
hát még mint a platóni vagy arisztotelészi „rendszer”, 
amelyeket azonban még teljes egészükben áthat. Úgy-
hogy csakis ezekből érthetjük meg mégis azt, ahogyan 
a  lét a  számunkra, nyugati emberek számára, mind-
egyre alapvetőnek és eredendőnek „tudott” görög szel-
lem által lényegében megneveztetett és kimondatott.

A görögök Heidegger tekintetének a látóhatárain ki-
vételes helyet foglalnak el. A lét történetének azon a pá-
lyáján, amelyen a nyugati emberiség halad és amelyre 
a maga korából Heidegger vissza- és feltekint, a görö-
gök az elsők s voltaképpen az egyetlenek, akik a létet 
a nyitottban való megmutatkozásként, a megmutat-
kozást mint elrejtetlenséget, a vele mindegyre kapcso-
latos rejtőzködést pedig önmagába való visszatérés-
ként – tehát a nyitottban való tényleges s nem pusz-
tán „ideális” – elő- és eljövetelként tapasztalták igaz-
ság gyanánt meg.

A physis voltaképpen lefordíthatatlan alapszava el-
sősorban növelést-növekedést jelent. Ez nem puszta 
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összegezés és nem is valamiféle fejlődés, hanem csak-
is az előjövőnek jelenlétet kölcsönző s egyben magába 
visszavonuló-rejtekező önmegnyílása. Így elgondolva 
a physis mindenek előtt magát a nyitottban való elő jö-
vést (Aufgehen) és előjövőt jelenti: könnyedségét min-
den tisztásnak, amelyben va lami egyáltalán megjele-
nik, kontúrjaiba beáll és megmutatja saját árnyékait és 
kinézetét, eidos-át. A physis tehát az előjövő önmagába 
visszatérés, visszavonulás ill., a rejtekező önmegnyílás. 
Bár a nyitott tisztása a legnyilvánvalóbban a „fényben”, 
a vilá gosság áttetszőségében, a fénylés lehetőségében 
és áteresztésében azonosítható, a physis egy aránt utal 
az árnyékra és a sötétségre, a mozgásra, az átváltozás-
ra és a nyugalomra, a rejtőzésre s a rejtetlenségre (igaz-
ságra) stb. is. Ezért jelenti az eredetileg az eget, a föl-
det, a növényt, az állatot, az embert s annak a műve-
it, az iste neket de az emberi történelmet is egyaránt.

Mióta a latinok a görög physist a naturaval fordítot-
ták, az – ami tehát addig voltaképpen a lét maga s a lé-
tező összessége mint „egész” volt  – a nyu gati embe-
reknek a létezővel mint valami tőlük alapvetően s egy-
re mélyebben elkülönbözővel való viszonyának a je-
lölésére szolgáló alapszó lett. Olyan ellentett, és azóta 
egyre felszámolhatatlanabbnak bizonyuló kettősségek, 
mint természet és ember, termé szet és szellem, termé-
szet és művészet stb. ezt a változást szemléltetik. Ezt 
a „fordítást” és a lét történelmének a benne körvona-
lazódó, majd a zsidó-keresztény létrögzítésben egyre 
inkább elmélyülő és megmutatkozó pá lyáját s e pálya 

„irányát” egyelőre félre kell tennünk. A  fontos most 
az, hogy Hölderlin ugyan a latin eredetű „die Natur” 
szót használja németül, de ezzel mégis olyasmit jelöl, 
ami rejtett kapcsolatban áll a görög physisszel, annak 
az igazságával. Kövessük itt közelebbről is Heidegger 
megfejtéseit. Természetesen továbbra is a Wie wenn am 
Feiertage… kezdetű himnuszról van szó.

Hölderlin, a költő, a természet növendéke. Onnan 
ered, onnan származik s ahhoz is tartozik és az „növe-
li-neveli” őt. A  természet azonban éppen hogy „cso-
dálatosan mind-jelenlevőként” (Allgegenwärtig) nevel. 
A növényekben, az állatokban, az emberben és alko-
tásaiban, a kövekben, a népek sor sában és… az Iste-
nekben is ott, jelen van. Jelen van bennük, de elszige-
telt egyi kük révén sem engedi magát megfejteni. Csak-
is mindannyiukban felsejlő „könnyed körvonalaiban” 
nevel, tanít. Körvonalainak könnyedsége azonban tá-
volról sem valamiféle gyengeség. Hiszen a mind-jelen-
valóság éppenséggel hatalmast jelent. A termé szet je-
lenlevőségének mindensége nem minden valóságosnak 
a halmazszerűen teljes vagy kimerítő befogását jelenti, 
hanem a valóságosak átfogásának azt a módját, amely-
ben azok kifordulásukkor mégis zárkózottnak meg egy-
betartottaknak is mutatkoznak. A  legmaga sabb, leg-
fénylőbb egeket és a feneketlen, félelmetes, fenyegető 
mélységeket is egybetartja.

A mind-jelen levő, hatalmas – így – szép, ill., egye-
nesen istenszép természet a hozzátartozásban övezi te-
hát a költőt.

De „idők évéig” a mind-jelenlevő aludni látszott. Az 
alvás azonban tulajdonképpen az útban-levés egy mód-
ja, a maga-felejtés s benne a visszavonulás, a rejtekezés. 
Min den látszat ellenére a természet nem aludt, nem 
alszik tehát. Virraszt ő, csakhogy gyászolón. A gyász 
emléke marad emiatt a  legmélyebb, amely őt leg-
hamarabb megnevezi és/de sötétnek is mutatja. A ma-
ga sötét erőivel. De a gyász mégsem süllyed a leválásig, 
a lemaradásban való puszta elvesztésig. Hanem a ma-
ga-felejtőt mindig visszaengedi magához és – ezzel – 
ösztökéli is. A költő gyászol tehát, de ugyanakkor sejt 
is mindent. A sejtés a sötétben való előre-elgondolása 
az igaznak, a fénnyel előjövő igazságnak. A sejtés ál-
tal az igaz nem elzárkózik és nem is „megmutatkozik”, 
hanem eljövőben van.

A természet tehát voltaképpen nyugszik. A nyuga-
lom a maga-összeszedés, amelyből a minden mozgás-
ban előjövő és eljövő kezdet elérkezik. Ezért nyugszik 
a  természet sejtőn-sejtetőn. Magánál van, amennyi-
ben eljövésében van előre elgon dolva. A sejtők – akik 
a természethez tartoznak és egyben őt meg is ne vezik 
ill., kimondják – a költők. Csak ők maradnak kitar-
tón-egyedül, a sejtetőn nyugvó természet kimondásá-
ra, megnevezésére. Úgyhogy éppen ebben a kimondás-
ban döntődik el, hogy kicsodák is lényegében a köl-
tök. A költők nem a vers írók, hanem azok, akiknek 
a tudása a sejtés: akik tehát lényegük mértékét a ter-
mészet lényegének a léptékével mérik be.

Hölderlin „természet”-szava tehát egyáltalán nem 
a nyugaton számunkra már hagyományossá vált na-
tu ra. Hiszen az ő szava már az eljövőt, az eljövendőt 
megnevezni-kellés látópontjából sűrítődik. A késztetés 
oly erős, oly hatalmas, mint a saját sorsában megbizo-
nyosodott sejtés, mint a mind-jelenlevő maga: a ma-
gába zárkózott gyász a sötétség, a sötétség az éjszaka, 
az éjszaka a nappal nyugvó sejtése. Most azon ban vir-
rad! – kiált fel a költő. Ekkor és erre azonban a „ter-
mészet”, a „die Natur” szó már nem is elegendő Höl-
derlinnek: „a  szentnek” nevezi azt amit és ahogyan, 
sejtve, megtapasz tal.

Maga a  felkiáltás olyan, mint magának a  termé-
szetnek a hangja és elhivatása. A termé szetből és hoz-
zá tartozó önmagából kényszerítve nevezi ugyanis Höl-
derlin a természetet „a szentnek”. „Virradatnak” pedig 
a nappalodást hívja. A mind-jelenlevőnek mind-jelen-
levő tisztásában való fénnyé válását.

A világító fény növekedése azonban a  leghalkabb, 
a  legcsendesebb az összes események közül. Amikor 
a  költő ezt megnevezi, akkor nem kívülről tesz va-
lamit hozzá a természethez, hanem kifejezi és növeli 
(– fel kiált!!! –) azt. A természet növeli a költőt, a köl-
tő növeli a természetet. A természet és eljövése a köl-
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tői szóban, amely általa kényszerítve megnevezi és 
növeli is fényét: ez a szent. Nem egyáltalán az eljö vés, 
hiszen a gyász, a sötétség, a nyugalom is útban-levés, 
azaz tulajdonkép pen eljövés. De, önmagában, vajon 
szent-e (még vagy már)?

Így aztán, a természet idősebb az „időknél”. De nyil-
ván nem idősebb az időnél magánál. Hanem ő a „leg-
régibb” idő. Semmi esetre sem az tehát, amit metafizi-
kailag „időfelettinek” vagy a kereszténységben „örök-
nek” gondolnak. Minden, ami valóságos és hat, még 
az Isteneknél is előbb: természet. Ezért mondja Höl-
derlin, hogy a természet „Nyugat és Kelet istenei fe-
letti”. A szentség tehát nem a fennvaló istenek vagy is-
ten valamiféle tulajdonsága. A szent nem azért szent, 
mert Isteni, hanem az Isteni azért Isteni, mert a maga 
módján szent. A természet mint a szent, mást „csinál” 
mint az istenek: benne mint a  tisztásban lesz előbb 
minden jelenlevő. A szent a természet költői lényege.

A szent a lehalkult fegyvercsengéssel, fénnyel eljö-
vő: sejtés, mely a maga csendjében és csendjével a köl-
tő létezésében felfénylő szóban – vele érintkezve – vég-
ződik. Így lesz belőle himnusz, ének. Úgy tehát, hogy 
a maga hallgatásában – oda-hallgatásában – a költő 
a szent lecsendesült megrázkódtatását vigyázza. A va-
lódi, a hiteles költői szó csupán a csendből, de a szent 
fénynyalábjától felgyújtva pat tanhat csak fényesen ki: 

„Most azonban virrad!”
Mikor van ez a „most”? Ez Hölderlin ideje és nem 

egy másik. De ez az idő éppen a Hölderlin szava által 
meghatá rozott idő. Ezt az időt sem dátumozni, sem pe-
dig századokkal mérni nem lehet. Mert ez a tulajdon-
képpeni, a pillanatban eldőlt idő: a történelem. Tör-
ténelem csak ott és úgy van, ahol és amikor az igazság 
lényege kezdeteiben, a kezdetek pillanatszerűségében 
halandóan eldöntődik. Hölderlinnek „a szent” szava 

egy másik kezdetet, tehát egy má sik, egy másmilyen 
történelmet alapoz ill., alapozhat meg. Először jelenik 
meg a szent mint valami ami iste nek és – persze – em-
berek feletti. És Hölderlinnel először lett a költői szó 
kezdetet megalapozni képes ill., megalapozó megneve-
zés. A németek nyugati nyelve ezt a szót őrzi, de még 
nem hallgatja igazán.

Hölderlin tehát a „die Natur” szóval – amely szá-
mára már nem is elég tágas, ezért „a szentnek” neve-
zi – valami olyasmit jelöl, ami egyfelől rejtett kapcso-
latban áll a görög lét physis alapszavával, más felől pe-
dig valami más mégis mint amaz. Mi ez a kapcsolat, 
miképpen rejtett és mennyiben más?

A physis és „a szent” kezdetek alapszavai. A kezde-
tek azért kezde tek, persze, mert nem egymásból szü-
letnek. Másként folytatások lennének csu pán. A kez-
detek közötti kapcsolat tehát pusztán csak rejtett lehet. 
De kezdet ott van csakis, ahol a lét lényege a létezés-
ben s a nyitottban mint el nem rejtettség eredendően 
értelemként megtapasztaltatott és kimondatott-meg-
neveztetett. Ezt teszi a görögség physis szava egy olyan 
valamikorban, amely nek legelső nyomait a  homéro-
szi költemények, a preszokratikus bölcsek, legfőkép-
pen azonban Parmenidész, Anaximandrosz és Hérak-
leitosz reánk maradt töredékei visszhangozzák. Ekkor 
és ebben dől el a lét igazságá nak valamint a gondolko-
dó lényegének az igazsága. Ekkor és ebben dől el tehát 
a sors, hogy a gondolkodó sorsa… az, hogy ő mind-
egyre kimondja a létet, ill., a voltaképpeni létét. Így 
növekedik (physein) a gondolkodóban a lét és így nö-
veli azt a maga részéről történelmileg ő maga is. Physis 
és „a szent” tehát a lét „maga”, csakhogy úgy, ahogyan 
az a gondolkodóknak és a költőknek – más kezdetek-
ben, de  – lényegének igazságában jelenvalóvá növe-
kedett és kimondatott, illetve megnevezte tett. A gon-
dolkodó kimondja a létet, a költő megnevezi a szentet.

A  kezdet ugyanakkor… csak kezdet. Hiba len-
ne azt valami „egész” és végleges beteljesülésnek gon-
dolni. Benne a lét kimondatott vagy megneveztetett. 
A szóban a lét igazsága ugyan elhangzik és lakhelyre 
lel, ezt azonban még hallgatni kell, illetve még el kell, 

„bele” kell gondolni s  ilymódon be kell azt még lak-
ni. Lényegi értelmében ez a hallgatás és ez a gondol-
kodás nem valami fejlődés és nem is hanyatlás azon-
ban, hanem a lét igazságának voltaképpen a saját ma-
gában való és kimondott, belegondoló állása. Az „út”, 
a pálya pedig, amelyen a gondolkodás – lényegi lévén – 
nem fejlődik és nem is hanyatlik, de mégis mozgás-
ban van: a kör. A kezdetek tehát egymással való kap-
csolatukban a körön, vannak. Ez az a szint, amelyen 
a lét és a „szint” egy és ugyanaz (az értelem). Úgyhogy 
amikor a filozófia a saját lényegéhez igazodik, akkor 
egyáltalán nem fejlődik. Helyben kell állnia és állan-
dóan ugyanazt kell elgondolnia. Azt, ami a kezdetben 
hang zott el, ami a kezdetben is ill., ami kezdetként el-
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hangzott és elhangzik. Újra és újra, minden élő jelen-
ben. A mindegyre lehetséges és eldőlt jövő érdekében.

Lényegi értelemben a körön minden mozgás, min-
den mozdulat kezdet és egyben vég is. A körön levő 
kezdet tehát csak úgy kezdet voltaképpen, ha vele olyas-
mi kezdődik el, ami nem kimondottan ő maga. Csak 
úgy lehet kezdet, ha, ami vele elin dul, az a körről lelép. 
A fejlődés, vagyis az ettől a helytől való eltávo lodás egy 
olyan „hiba”, amely a gondolkodáshoz tartozik, mint 
az árnyék, amelyet minden maga magának vet.

A  lényegi gondolkodók és a  lényegi köl tők szavá-
ban a  lét lényege a nyelvhez, az értelemhez, az érte-
lemkérdéshez ért. Az ő szavukban – az alap szavakban – 
növelő-nevelő hangot kap tehát a lét felszínre jövése 
és világlása a magához tartozó nyitottban. Ilyettén az 
alap szavak, a kezdetek, a lét fényes hangjai. A fontos 
pusztán az, hogy a lét igazsága eljusson a nyelvhez és, 
hogy a gondolkodás bele is hatoljon ebbe a nyelvbe. 
Annak a  régi vagy éppen „új” szavaiba. Az elhamar-
kodott, a nem kellően lényegi gondolkodás az, ami 
a  kezdetek folytatása. Tulajdonképpen ez által lesz-
nek az alapszavak kezde tek. Olyasmi kezdődik velük 
el, aminek már (másik) vége is lehet. Az egyik végétől 
a másikig: ez a lét történetének a pályája, a lét igazsá-
gának és felejtésé nek a történelmi útja.

Az idő és a lét történelmi áttekintése épp azt mutatja 
meg, hogy az időben a lét igazsága elfeledtetett. A kez-
detek pedig – mint kö rön levők – úgy vannak a lét-
feledés „elején”, hogy mégsem tartoznak ahhoz. A lét 
sorsa a létfeledésben nem egyszerűen az emberi gon-
dolkodás valamilyen hanyagsága – és nem is a gondol-
kodói képességeknek az elcsökevényesedése –, hanem 
magának a lét történelmének a folyamata. A lét igaz-
ságának az elfeledése a nem lényegében elgondolt lé-
tezés beözönlése ja vára. A létfeledésben a létezés távo-
lodik a kezdetektől. Nem elhurcolja a kezdeteket sa-
ját maguktól. A kezdet nem költözködik, csak felejtő-
dik. A felejtésben a távolodás persze az élő emlékezés. 
Emiatt az emlékezet egyben a kezdetek nyo mait és fé-
nyeinek a vágyakozását jelenti a felejtésben.

A physis és a szent tehát kezdetek. De a szent nem 
a latin natura-nak a történelem kerülő útján való visz-
sza-fordítása a physisre. Physis, natura és a „szent”, nem 
egy szerűen le- vagy visszafordítás kérdései és esetei, ha-
nem a lét saját szavai és nevei az időkben s az időnek. 
Nevek és szavak, melyeket neki a  lényegi költők és 
gondol kodók, fényének megnyílásának, visszahúzó-
dásának és halványulásának a hangjaira ügyelve és ál-
tala kényszerítve, hozzá tartozva adományoztak. Más 
tehát a szent és a physis, mert más kezdet egy „másik 
időben” és… másoknak is.

Csak a költőknek, a lényegi költőknek jön el a ter-
mészet mint a szent. Az ő lényegük és sorsuk: megne-
vezni a szentet. Ezért ínséges időkben is a lényegi költők 
a szent nyomait kutatják, a kezdet vissz aküldő hang-

jait hallgatják s a távolban homályosan lobogó fényeit 
fürkészik, vigyázzák. Hölderlin a költő költője, a köl-
tészet lényegének a költője. Ez nem valami ars poetica, 
amit a költő a költészetről hisz, vall és felvállal. A köl-
tészet költőjének sorsa a költészet lényegének a meg-
költése és megkötése a versben. A meditációnak ezen 
a sajátosan költői útján érkezik el Hölderlin arra a ki-
tüntetett helyre, ahol a  költészet lényegének a  meg-
költése a létnek szentként való tapasztalatában, költői 
sorsként és kezdetként megkötve eldől. A költő sor-
sa a költészet sorsa: a költészet lényege a lét nek mint 
szentnek a  megnevezése, szóhoz segítése, gazdagítá-
sa, növelése. Ahogy a physis elrejtetlenségének a vilá-
gosságában „benne” van a rejtőzködés, úgy van „ben-
ne” a szentben az éj sötétje és a nappal világossága is. 
Megingathatatlan, szilárd, sötét ből fénnyel csendben 
előjövő-hangzó és lehangzó kezdet az.

A lét igazsága, mint a szent, az is felejtődik. A szent 
azonban érintetlenül marad, miközben el vonja ma-
gát s a létfeledésben és a lényegvesztésben távolodik. 
Távolodásá ban rejtetlenségét nem lehetséges egészen 
mutatja. Úgy néz ki ezért, hogy valami belőle levált 
és a létezés létfeledésében, a lét történelmének a pályá-
ján kelt út ra. Közben azonban érintetlenül maradt a lét 
alapszavainak a megnyíló kezdeti igazságának „körén”.

Höl derlin után és őt követően Rilke már alacso-
nyabb fokán áll ezért a lét történelmének a pályá ján. 
Neki már nem a  lét, hanem csupán a  létezés mutat-
kozik meg a maga egészében. Emiatt Rilke natura sza-
va már olyasmit jelent, ami nincs elha tárolva a törté-
nelemtől, nem „tárgya” a  természettudományoknak 
és a művészettel sem áll szemben, hanem ő képezi az 
alapját a történelemnek, a mű vészeteknek, sőt a szű-
kebb értelemben vett természetnek is. A „die Na tur” 
itt a létet létezésének, a létezőknek az egészében jelen-
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ti tehát. Rilke a létezők integritásá nak, teljességének 
a költője. Már nem a szenté, hanem azé, ami hozzá 
még elvezethet.

A költök ekkor útra kelnek, hogy a szent nyomait 
keressék, mert átélik az létértelem integritásának a hi-
ányát. Hiszen, ami szent, az csupán a teljesség legát-
fogóbb szférájában jelenhet meg fényesen. Rilke te-
hát a teljesség hiányának, a szent nyomai nak, távolo-
dó fényeinek, visszhangjainak a  költője. Ezért neve-
zi Heideg ger őt az „ínséges idők költőjének”. Ínséges 
idők, az idők ínsége, az alapok elvesztése, a létfeledés. 
Távolodunk a szenttől. Alkonyodik, majd beáll az éj-
szaka. A szent, távolodva – már emlék és nyom csupán.

Az emlék persze nem va lami, ami egykor elhaszná-
lódott és ami azután belőle így megmaradt. Az emlék 
a jelenlevőség hiánya, együtt azzal a távolsággal amely-
ből és amelyre visszamutat. A világéj halad. A szent 
a  létfelejtéses lényegvesztésben csak olyan nyommá 
lesz, amely már csak Istenhez – ha még – elvezet. De 
valójában azok a nyomok is eltörlődnek lassan, ame-
lyek e nyomhoz vezethetnek. Úgyhogy Trakl versei-
ben a szent már csak az éj sötétjébe burkolt olyan fény, 
amely úgy gyűjt egybe, hogy pusztán az elleplezésben 
nyeri el csillogását. Ez Trakl verseiben a kék: kéklése 
a sötétségnek.

A kezdetek úgy vannak tehát a létfeledés elején, hogy 
nem tartóz nak ahhoz. De a kezdetek szavak, az alapsza-
vak történései, a lét lényegi elérkezései a nyelvben. Ami-
kor aztán fénylőn felhangzanak. Hangzásuk szüntelen, 
csen des, vigyázó-őrző kihívás és feladat. De a sűrítve, 
sietőn özönlő létezés a csendnek e fényes hangjaiból 
csak annyit lát, hall és gondol el, amennyire éppen rá-
csap és amennyit belőle alkalmilag elragad. Ez a kezdet-
ből a ki-kezdés, az An-fang-ból a Fang. A kezdet, amely 
elkezdődik, ez a kikezdés. A kezdet, mely fény lőn el-
hangzik, ez az alapszó. Mivel fénye a hangja és hangja 
a fénye, az amit hangjából pusztán hangként, fényé-
ből pedig pusztán fényként a létezésben megragad nak, 
érintetlenül, mozdulatlanul hagyja az alapszó hangzá-
sának az egybetartozó világlását. Így marad Parmeni-
dész egy-egy mondása, évezredeken át, elgondolatla-
nul, elfelejtve, de a nem múló múltból mindmáig fé-
nyesen továbbhangzón a „jelenben”. Ugyanígy, a ki-
kezdés, a kezdet amely elkezdődik s a lét történelmé-
ben a létfeledésnek és a lényegvesztésnek a pályájára 
lép, ez a szent mint „költözködő”. Teljesen hiába tud-
juk meg a mellék épületekbe küldő címeit, mert abból 
nem látjuk és nem halljuk a szentet mint a lét igazsá-
gának a mindegyre lehetséges lényegét a költői sorsban.

És akkor a gondolkodók s a költők lényegi párbe-
széde sem lehetséges. Márpedig a lényegi gondolkodó 
és a lényegi költő szava az, ami a lét igazságának a sor-
sát a létezésben eldöntheti.

De éppen itt merül fel a kérdés, hogy – amikor, nagy 
ritkán, hajlandó, akkor is – vajon mennyire képes a fi-

lozófia maga erre a párbeszédre? Mi is az, hogy filozó-
fia, és hol áll az a lét (nyugati) történelmének a pályá-
ján? A filozófia azonban, Platóntól eredeztethető, „má-
sodik” kezdeteiben, már megnevezetlenül is voltakép-
pen metafizikát jelent. A metafizika a létezőt a maga 
egészében – világ, is ten, ember – annak a létre való ki-
tekintésében gondolja el. Feltételezve – mondja Hei-
degger –, hogy nem csupán a létezés ered a létből, ha-
nem, egy eredendőbb módon, a lét maga saját igazságá-
ban nyugszik és, hogy a lét igazsága lényegileg mint az 
igazság léte él… felvetődik a kér dés, hogy mi is a me-
tafizika a maga alapjaiban? Csakhogy, ha értjük, akkor 
ez a kérdés már túlvezet a metafizikán, mert azt jel-
zi, hogy a metafizikában a lét igaz sága nemcsak mind-
egyre megalapozatlan és ismeretlen… hanem ilyettén 
mindegyre felvállalatlan „alap” marad. Emiatt a kér-
dés azon a gondolkodási módon is túlvezet, amelyen 
a metafizika nyugszik és amelyet logikának neveznek. 
Túlvezet továbbá a létezéssel való azon bánásmódon is, 
amelynek horizontjait – a tudományokban – a meta-
fizika maga nyitotta meg, és amely a technikában, an-
nak eluralko dásában, az építkező, teljesítményközpon-
tú kalkulációban teljesedett be.

De, valóban, milyen gondolkodás az, amely nem 
filozófia (metafi zika) és nem tudomány, hiszen mind-
ezeken túlhaladt? Nos, ez a gondolkodás a létben ott 
keres támasztékot, eligazítást, ahol az nem valami 
tárgy ként vagy meghódítandó területként jelentkezik 
s ami, ráadásul, logikailag mindegyre elgondolhatat-
lannak, számításilag pedig rendszerint kiszámíthatat-
lannak bizonyul. A lényegi gondolkodás a lét igazsá-
gára figyel és az igazság létét segíti ab ban, hogy a tör-
ténelmi emberiségben lehetőleg szállásra leljen. En-
nek a gon dolkodásnak nem úgy van eredménye vagy 
következménye, hogy olyasmire jut, ami azután tanít-
ható, terjeszthető, „közkincsé tehető” és felhasználha-
tó. Hanem csak úgy, hogy az ő sorsszerű eltökéltségé-
vel való kontaktusban (talán) megszületik egy másik, 
de vele eredetének lényegében mégis azonos, egyne-
mű eltökéltség.

A  lényegi gondolkodás a  létnek alávetetten, a  lét 
fényre kelő neszeit hallgatva, a szót keresi a létnek. Azt 
a  szót, amelyből és amelyben a  lét igazsága a nyelv-
hez érhet. A lényegi gondolkodó szava ezért mindig is 
a hosszas szótlanság ból ered, és annak a gondos tisztá-
zásából, ami e hallgatás ban megnyílik és megvilágoso-
dik. A költőre háruló megnevezés is ugyan abból a for-
rásból származik azonban. A költői alkotás és a lényegi 
gondolkodás azonosak a gondos-ügyelő hallgatásban. 
De rendkívül különbözőek is: a gondolkodó elmond-
ja-kimondja a  létet, a költő pedig megnevezi a szen-
tet. A metafizika meghaladásában a költő szava, mely-
lyel a szentet megnevezi, lényegi támpont és eligazodás.

Keveset tudunk azonban a költők és a gondolkodók 
párbeszédéről. Arról a párbeszédről, amely az ereden-
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dő gon dolkodásból, a lét igazságának a saját költői és 
gondolkodói lényegéből fa kad, és egészen más, mint 
a filozófia és a vers „viszonya”. Ilyen, az azo nos de rej-
tett eredetbe visszavonó párbeszéd Heideggernek és 
Hölderlinnek a létet ki mondó és a szentet megnevező 
kontaktusa, amely nélkül a történelmi emberiség vilá-
gának ebben az idejében, a metafizika meghaladásának 
az eltökéltsége bizonyára nem is remélhető.

De úgy tűnhet, hogy – eredetéhez visszavezetve – 
ez a párbeszéd a physis és a szent párbeszéde, a görög 
szellem és Hölderlin szellemiségének a párbeszéde len-
ne, amelyet a lényegi gondolkodás – a Heidegger által 
mindkettővel külön-külön tartott kapcsolatban – a lét-
be, a  létértelembe való kérdező-nyitott visszavonás-
ként, közvetít. De Heidegger nem „organonja” en nek 
a párbeszédnek. Sőt, itt dől el a metafizika meghala-
dásának a kér dése ill., az is kiderül, hogy voltaképpen 
Heidegger maga egy olyan kezdet, amely minden-
féle azután alkalmazott „hermeneutikától” lényegileg 
különbözik. Mert arról van szó, hogy az, amit Heideg-
ger a Lichtung szóban a „létről”, a  léttől „kényszerít-
ve” kimond, az hasonlóan rejtett kapcsolatban áll úgy 
a görögség physis-ével, akárcsak avval, amit Hölderlin 

„szent” szava is megnevez. Így vonódik „a szent”, meg-
ingathatatlan kezdetként és ugyanakkor kikezdett sorsá-
ban álló figyelmeztetésként – vagyis lényegi forrás- és 
kútfőként –, akárcsak a physis, a metafizika meghala-
dásának az „útjaiba”.

A Lichtung a nyitott, amelyben és amely révén va-
lami világosan-fényesen előjöhet és megmutatkozhat. 
Olyasmi, mint a tisztás, ame ly sűrű erdőben – belső 
sűrűjétől megtisztítva, felszabadítva és meg könnyítve – 
nyílik ill., amelyet mi a létben a létrehozó létünkkel 
nyitunk. Ebbe hullhat azután a fény s benne alakul-
hat ki a fény s az árnyék végtelen játéka. Benne zeng 
a hang, mely vissz hangzik s elvész, mely felerősödik, 
majd elhallgat. A Lichtung a nyitott. Nyitott mindan-
nak, ami fénnyel s csenddel, árnyékkal és hanggal a je-
lenlevőségre érkezik s onnan, összegyűlve vagy szétfo-
szolva mindegyre elvonul.

A Lichtung tehát nem „a szent” és nem is a görög 
physis, hanem… rejtett kapcsolatban áll avval, amivel 
a kapcsolatát még a görög szellem physis-e is… rejtet-
ten tartja. A Napnyugat országai metafizikájának a túl-
haladása olyan mélységekbe vezet vissza, ahol a napke-
leti szellemiség lét általi ösztönzéseivel születik ugyan-
csak rejtett kapcsolat, szótlan párbeszéd. Mert Heideg-
ger Lichtung-ja nem pusztán úgy nevezi meg a létet, 
hogy a  lényegi gondolkodás ban jelenvalóvá teszi an-
nak a physis-el s a szenttel egyaránt való kapcsolatát, ha-
nem úgy, hogy rejtett kapcsolatban kerül avval a szem-
lélettel (is), amelyben a távolkeleti szellemiség a létet 
és megjelenését a fényes hang és a hangos fény rezgő-
lebegő együtt-megjelenésében-megszilárdulásában és 
továbbrezgésében úgy gondol el, mint ami fény- és 

hangként, a csendben, tisztán könnyedén egybenőve, 
ugyancsak eredendően megjelenik.

Úgyhogy nekünk is legalább óvnunk, őriznünk, vi-
gyáznunk kell ezeket a gondolatokat. Nehogy mind-
egyre a  fecsegés vagy a divat fuvallatain jöjjenek, ér-
kezzenek hozzánk. Ezzel együtt pedig meg kell per-
sze kísérelni azt is, hogy behatoljunk horderejüknek 
az ugyan súlyos, de a  csendben esetleg mégis csak 
fényesenmegnyíló áramaiba.

A Lichtung révén a szent – rejtetten – a metafizika 
meghaladásának az útjára vonódik tehát. A „metafizika” 
ugyanis a maga dolgait elsősorban csak mint „transz-
cendenciát”, azaz, egyfelől mint a fizikán, a physis-en, 
a természeten túl-levőt, másfelől pedig úgy a meta-t, 
a túli-t, akárcsak a természetet magát mint valami az 
embertől radikálisan elkülönbözőt képes és hajlandó 
csupán elgondolni. A Lichtung révén azonban a nyu-
gati metafizika meghaladásának az útjain – ugyancsak 
rejtetten – a szent visszaküld az éppoly eredendő gö-
rög physis-hez… s még tovább, keletre is. Meg persze 
annak a belátásához is elsegít, hogy tehát az ember va-
lóban nem egyszerűen „része” – akár kivételes vagy ki-
tüntetett „része” – a természetnek… amely ekképpen 
őt lerázhatatlan koloncként mégis mindegyre „körbe-
veszi”, hanem lényegileg hozzá tartozik!

A physis és a szent gyanánt a „természet” nem va-
lami „környezet” csupán és nem is eme környezetnek 
a szerves meg szervetlen „alapja”… amelyen s amely-
lyel a tőle lényegében elkülönböző emberi élet és em-
beri lét „történelem” gyanánt lebonyolódik és amely-
lyel kapcsolatosan újra (de többnyire későn) felmerül 
azután a vele való harmónia vagy diszharmónia kér-
dése, hanem pontosan és lényegileg az, amihez az em-
ber a maga létével és létében, voltaképpen lét-törté-
nelemként és eredendően tartozik. S amihez tartoz-
va tarthat és tartozhat csak az ember önmagára és ön-
magához is. Létre-hozóan, azaz poétikusan. Tehát ál-
tala lét-re, a létre hozva, hozzá tartozva és nevelve… 
növelvén a saját létezésével és létezésében – a maga vé-
ges értelmeinek a véghezvitt vagy megkerült ill., leta-
gadott, de lényegileg mégis csak létre-hozó kérdéses-
ségeiben – azt.   
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