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A létezés kontingenciája. A kérdésesség ontológiájának körvonalazása Heidegger 

lételméleti vizsgálódásaiban 

A klasszikus okságelven alapuló determinisztikus világkép felbomlása (de legalábbis 

megingása) a huszadik században az esetlegesség ontológiai státuszának megerősödéséhez, és 

ezzel lényegi összefüggésben a Semmi újrafelfedezéséhez, filozófiai rehabilitációjához vezetett. 

Nem véletlen, hogy a Semmi tematizálása az időszak korszakalkotó gondolkodóinak alapművei 

szintjén is megtörténik (Lét és idő, A lét és a semmi). Valószínüleg Heidegger tekinthető az első 

nagy gondolkodónak, aki a semmi kategóriáját nyíltan komoly filozófiai vizsgálódás tárgyává 

tette, vállalva ezzel mindazokat a reakciókat, amelyeket a hagyományos létfelejtéses filozófia és 

a korabeli (mindenkori?) tudományos gondolkodás bizonyos értelemben dogmatikus 

szellemisége részéről kiváltott.  

  Szemben a hagyományos természettudományos, logikai vagy teológiai alapú 

ontológiával, Heidegger a létkérdés feltevésének és értelmezésének sajátos értelemben vett 

fenomenológiai fordulatát valósítja meg. Eszerint a lét nem a létezők összessége, nem a 

létezőkből elvonatkoztatás útján nyert kategória, nem legmagasabbrendű létező, hanem a létező 

léte. 

Előadásom célja kimutatni, hogy a lét a létező léte vonalán kifejtett heideggeri 

létinterpretáció sajátos semmi-vonatkozást tartalmaz, a semmit a léttel azonos fajsúlyú, 

egyenrangú kategóriaként ragadja meg, amely a létet eredendő és megszüntethetetlen 

kontingenciában határozza meg. A szubjektív-emberi lét szintjén ez az egyedi létezés 

levezethetetlenségében, az ember létrevetettségének esetlegességében nyilvánul meg. A lét és 

a semmi korrelatív tematizálása a „Miért van egyáltalán létező, nem pedig inkább a 

semmi?” filozófiai alapkérdés közegében megy végbe. Ez a kérdés és kérdésesség új,  

fenomenológiai ontológiáját alapozza meg, ahol a cél nem  a kérdésességnek a pozitív 

válaszadás módján való megszüntetése, ez ugyanis igazi-filozófiai kérdés esetében nem 

lehetséges. Heidegger megfogalmazásában: „A lényegi válasz a kérdezés állhatatosságából 

meríti horderejét. A lényegi válasz csupán a kezdete egy felelősségnek. Ebben a kérdezés 

eredendőbben ébred. Ezért az igazi kérdést a megtalált válasz nem szünteti meg.”   



Az előadás háttér-mondanivalója az szeretne lenni, hogy  az egyediség-

esetlegesség-kontingencia irányába mutató paradigmaváltás, de legalábbis az ezekre a 

kategóriákra alapozott új paradigmák megjelenése a tudományos gondolkodásban 

végbement hasonló változásokkal párhuzamosan a filozófiai gondolkodásban is végbement, 

és ez az ismeretelméleti axiológiára is befolyással volt, amennyiben  az indetermináltság, 

bizonytalanság, kontingencia, kérdésesség kategóriái (is) értéktartalmat nyertek. Ez a 

jelenség mintegy filozófiai legitimációját nyújtja  a tudományok új, túlnyomórészt 

indeterminisztikus jellegű világképének. 

 


