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A tudat mint jelenvalólét és a tudat mint emberi valóság 
összehasonlítása Heidegger és Sartre fenomenológiai 

ontológiájában 
 

A fenomenológiai ontológia két markáns szintézise, közös gyökereik – például a husserli 

fenomenológia és a kierkegaardi egzisztencializmus – dacára számos lényeges ponton 

radikális különbségeket mutatnak. Martin Heidegger a Lét és időben és Jean-Paul Sartre A lét 

és a semmiben egyaránt az új filozófiai diszciplína, a fenomenológia metafizikai, mégpedig 

szűkebben ontológiai konzekvenciáit igyekeztek leszűrni. Vállalkozásuk elemzése nem csak a 

két munka szembeötlő eltéréseinek, hanem a husserli fenomenológia minden korábbi 

metafizikát, s ezzel együtt magát a metafizika fogalmát meghaladni kívánó törekvéseivel való 

szembehelyezkedésüknek köszönhetően is figyelemreméltó. 

A Lét és idő a husserli alapokba történt begyakorlódás gyümölcse, mely – Strawson 

híres distinkciójával élve – egy revizionista metafizikához, a tudat, azaz a jelenvalólét 

(dasein) fundamentálontológiájának leltárához, vagyis az egzisztenciális analitika 

kidolgozásához vezetett. Heidegger szerint a korábbi metafizika koncepcionális hibája 

elsősorban a létező fogalmának hibás meghatározása. Ez az ontikus beállítottság az emberi 

tudatot egy nevezőre hozta az élettelen tárgyakkal, holott a létező fogalma szigorú, 

ontologikus értelemben csupán azt az entitást illeti meg, melynek létében saját létére megy ki 

a játék. A többi, élettelen létező ontológiailag csak ennek a fundamentális létezőnek a 

függvényében határozható meg, ezért válnak az élettelen tárgyak a jelenvalólét számára 

kéznéllévővé, eszközszerű használatuk lehetősége esetén pedig kézhezállóvá. A jelenvalólétet 

nem kategóriák, hanem egzisztenciálék segítségével határozhatjuk meg. Ezeknek a 

változásoknak, vagyis az egzisztens helyett az egzisztenciális analitika megfogalmazásának, 

az ontológia, s ezzel együtt a metafizika a jelenvalólétet a központba állító fordulata a 

lényege. A jelenvalólét alapvető létmódjai a kéznéllévő és kézhezálló, alacsonyabb ontológiai 

státuszú létezőkről való gondoskodás, illetve a jelenvalólétekre irányuló gondozás. A cím 

második kulcsszava, az idő foglalja keretbe a jelenvalólétet, hiszen létezése a születésétől a 

haláláig tart. Ebben a számára rendelkezésre álló időben faktikus létezését mint világban-

benne-létet sajátlagos lennitudására támaszkodva kormányozza. A világban-benne-lét talányos 

fogalma a husseri fenomenológiába Brentanotól átvett intencionalitás fogalmára vezethető 

vissza, mely szerint a tudat csupán mint tárgytudat – azaz valaminek a tudata –, valamire 

irányulva fogható fel. Heidegger ontológiai értelemben interpretálja az intencionalitás 

modelljét, a tudatot a jelenvalóléttel helyettesítve be, mely – ahogyan az eredeti koncepcióban 
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tudat és tárgya – nem képzelhető el egy bizonyos környezet, vagyis világ nélkül, amelyben 

létezik. 

A jelenvalólét egyik egzisztenciális ismérve az, hogy már eleve egy világban-benne-

való-önmagát-előző-lét, hiszen elviekben képes saját magát és másokat is megérteni, 

Heidegger e tulajdonságát hermeneutikának nevezi. Kiváltsága, hogy az akárki állapotából 

kiindulva önmagává válhat, ha megérti, hogy ő az egyetlen olyan típusú létező, melynek 

létében saját létére megy ki a játék. Ehhez leginkább a saját lennitudása feletti aggodalom, 

vagyis a szorongás segíti hozzá, mely kinyilvánítja felé a semmit, vagyis mindazt, ami 

jelenvalólétszerű létezésén kívül esik. A szorongás kiváltója tulajdonképpen a semmi, de 

maga a szorongás a jelenvalólét sajátlagos lennitudására irányul. A semmi a heideggeri 

metafizika egyik kulcsterminusa, amely paradox módon saját jogán kerül be az egzisztenciális 

analitikába, bár logikailag – hozzáférhetetlensége miatt – lehetetlen róla explicit állításokat 

tenni. A semmi a szorongásban tárul a jelenvalólét elé, és a legkézenfekvőbb magyarázat rá a 

jelenvalólét számára elérhetetlen idő, vagyis a születés előtti, illetve a halál utáni horizont 

riasztósága. Ez motiválja arra, hogy elhagyja az akárki állapotát, és megküzdjön önmagáért. 

A lét és a semmiben Sartre nem hajt végre a Lét és időben ismertetetthez hasonló 

jelentőségű ontológiai fordulatot. Metafizikája a strawsoni behatárolás szerint inkább 

deskriptív jellegű, hiszen a világban fellelhető létezők ontológiai lajstromának 

megállapítására és kategorizálására törekszik. Természetesen az élettelen létezők – mint 

önmagában-való lét – és a tudattal rendelkezők – mint önmagáért-való lét – elválasztása 

ebben a szövegben is megjelenik, de Sartre szerint az önmagában-való létezők egy bizonyos 

értelemben még inkább jogot formálhatnának a létező kifejezés rájuk való alkalmazására, 

mint a magért-valóak, hiszen az utóbbiak sajátos ontológiai struktúrája által jelenik meg a 

semmi az egyébként léttel teljesen kitöltött világban. A semmi interpretációja a két mű egyik 

legfontosabb különbsége. Heidegger a semmit egy olyan jelenségként értelmezi, amely saját 

semmizése folytán keríti hatalmába a jelenvalólétet, ezzel szemben Sartre-nál a semmi már 

eleve ott lappang a jelenvalólét lényegében. Az emberi valóság a magában-való létezőkhöz 

hasonló képet alkot magáról, és ennek manifesztációját keresi a világban. Ez a sartre-i 

terminológiával élve rosszhiszeműség, vagyis az emberi valóság saját hibás előfeltevéseinek 

szeretne sikertelenül megfelelni. A hiba forrása, hogy a tudat nem ragadható meg semmilyen 

kézzelfogható módon a világban, csupán annak pillanatnyi vetületei, melyektől az idő 

múlásával a tudat szükségszerűen elidegenedik, hiszen alapjában véve más típusú létező, mint 

a magában-való. Az emberi valóság ezért – a mű folyton visszatérő összegzése szerint – nem 

az, ami, és az, ami nem, vagyis Sartre fenomenológiai ontológiájában – a fent említett 
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rosszhiszemű előfeltevés és a világot vizsgálva erre válaszként érkező kettős tagadás miatt – 

tulajdonképpen semmi. Így létezteti a tudat az egyébként a világ léttel tökéletesen kitöltött 

ontológiai szerkezetéből adódóan a magában-valótól lényegében idegen semmit. A kettős 

tagadás értelme, hogy az emberi valóság sem a magában-való létezőkkel analóg módon, sem 

valamiféle megfoghatatlan szellemként nem képes kielégítően megragadni önmagát. Ez vezet 

el a semmítés fogalmához, mely elsősorban például az ismertetett ontológiai struktúra 

konzekvenciáinak konstatálására irányul. 

Sartre Heideggert – Husserl, Jaspers, Kierkegaard, Hegel és Descartes mellett – 

gondolatai egyik forrásaként nevezi meg. Ehhez képest számos ponton nyíltan 

szembehelyezkedik a Lét és idő megállapításaival. Heidegger számára a tudat maga a lét, a lét 

egyetlen emberi perspektívából fellelhető megnyilvánulása, Sartre azonban a kéznéllévő vagy, 

ha úgy tetszik, magában-való létezővel összehasonlítva azt, éppen ennek az ellenkezőjére jut, 

hiszen semmiként azonosítja. A tudat interpretációjának, vagyis a hozzá fűzött ontológiai 

előfeltevéseknek a különbsége, befolyásolja például az egyén és csoport viszonyának 

modellezését a két fenomenológiai szintézis folyamán. Heidegger a benne-lét aspektusából – 

belülről –, míg Sartre inkább kívülállóként szemléli a csoportot mint komplex több tudatot 

egyesítő entitást, s így próbálja A dialektikus ész kritikájában megfogalmazott második 

szintézisében kategorizálni. Heidegger a tudatot a léttel azonosítja, mert jelenlegi tudomásunk 

szerint csakis a tudat képes a lét „érzését” fenomenológiai tudatossággal átélni; Sartre pedig 

épp a lét szöges ellentétében, a semmiben véli felfedezni ugyanazt. A tudat és a lét azonossága 

nem konkluzív a fundamentálontológiai fordulat revíziós metafizikai törekvéseiről 

leválasztva. A tudat differencia specificája, amely meghaladja a jelenvalót fogalmának 

horizontját, a jelenvalólét már-eleve-egy-valamiben-benne-lévő-önmagát-előző-lét voltának 

utóbbi vonása. Ha a tudatot nem tekintjük eleve azonosnak a léttel, melybe az összes 

lehetséges létmód automatikusan beletartozik, akkor a jelenvalólét fogalma a tudat 

jellemzésére szegényesnek tűnik, hiszen egy megfoghatatlan, pillanatnyi itt- és mostra 

reflektál. A fundamentálontológia ezt a feszültséget a lét fogalmának új, a tudattal megegyező, 

speciális értelmet adva küszöböli ki. 

Az ontológia fordulatának égető szükségességét mindkét filozófus a Berkeley esse est 

percipi elvére adott korábbi válaszok elégtelenségében látja. Amennyiben Berkeley maximája 

igaz, és a létezés fogalma – az emberi megismerőképesség aspektusából – valóban nem léphet 

túl a megismerésén, akkor az ontológia teljességgel kimerül az ismeretelmélet lehetőségeiben, 

és azon túlmutató vállalkozásként tökéletesen értelmetlen, ha nem éppen lehetetlen. Ezért 

kezeli mindkét huszadik századi mű furcsa módon centrális problémaként ezt a körülbelül 
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kétszáz évvel korábbi tanítást. Az esse est percipi értelmében még azt sem állíthatjuk teljes 

bizonyossággal, hogy a külvilág létezik, hiszen akadhat alkalom – mondjuk, ha egy 

hangszigetelt szobában becsukjuk a szemünket –, amikor nem vagyunk képesek erre 

empirikus evidenciát felmutatni. Heidegger szerint a filozófia botránya, hogy ez a tétel 

mindaddig cáfolatlanul maradt, és úgy kísérli meg a problémát meghaladni, hogy 

fundamentálontológiájának, s ezzel a létezés alapjául egy olyan létezőt választ ki, amelyhez 

minden körülmények között, megfigyelések nélkül is hozzáférhetünk, vagyis az emberi 

tudatot. Az ezzel megszülető új ontológia eleve értelmetlenné teszi Berkeley tézisének a 

lényegét, mely szerint végső soron a létre nem lehet perdöntő bizonyítékkal előállni, mert 

egyrészt, a mindenkori, megfigyeléseket nem igénylő hozzáférés lehetősége miatt magában 

hordozza saját evidenciáját, másrészt pedig, a tudat és a lét azonosságának hangsúlyozásával 

az esse est percipi bizonyos konzekvenciáit beépíti az egzisztenciális analitikába. Sartre 

azonban elégségesnek tartja a nehézség kiküszöböléséhez annak leszögezését, hogy a tudat a 

létfenoménen nem annak léte, hanem csupán értelme felé képes túllépni, vagyis az ontikust az 

ontologikus felé transzcendálni. 

A tudat vagy a lélek mindig is a filozófia egyik centrális témája volt. Ontológiai 

természete, szerkezete, képességei és halál utáni sorsa egyaránt az antikvitástól kezdve heves 

viták kereszttüzében áll. Ezek a történeti álláspontok a kortárs analitikus elmefilozófiában is 

tükröződnek, így Descartes híres állításával szemben, mely szerint a lélek szubsztanciáját 

jobban ismerjük, mint a testet, úgy tűnik, az egymást kizáró elképzelések miatt ebben a 

témában nem tudunk dűlőre jutni. Ontológiailag a legfontosabb a test és a tudat viszonyának 

meghatározása lenne. Descartes tézise alapján két különböző szubsztanciáról van szó, melyek 

az emberben sajátos kölcsönhatásban működnek. Ezt a néztet nevezik szubsztancia-

dualizmusnak, melynek korunkban is akadnak követői. Az epifenomenális tulajdonság-

dualizmus szerint nem beszélhetünk két elkülönülő szubsztanciáról, csupán arról, hogy az 

események párhuzamosan egy egymásra nem redukálható fizikai, illetve szellemi narratívába 

is beilleszthetők. A fizikalizmus képviselői pedig a test, pontosabban az agy és a lélek 

azonossága mellett hoznak fel érveket. Nem kevésbé vitatott a tudat szerkezetének kérdése 

sem, melyben a tudatalatti létezése és szerepe a kulcsprobléma. A tudatalatti kifejezést a 

pszichoanalízis honosította meg az elme természetéről szóló gondolkodás szótárában. Ez 

természetesen nem jelenti egyúttal azt, hogy Freud egy korábban ismeretlen jelenségre 

alkalmazta volna e terminust, hiszen Leibniz és Hume már jóval korábban utaltak erre. 

Leibniz kicsi észleletekről ír, Hume a pánikot hozza fel példának. Érvelése szerint, aki 

pánikban van, kevésbé képes felmérni, hogy ebben az állapotban van, mint egy kívülálló. 
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Ezzel az argumentummal egyszerre szándékozik kétségessé tenni Descartes tanítását az 

elménkben meglévő tudattartalmakhoz való közvetlen hozzáférésről, és Locke hasonló 

nézetét az elme transzparenciájáról. Sartre pályája elején a pszichoanalízissel 

szembehelyezkedve ezt az utóbbi nézetet részesítette előnyben. Mégis érdekes, hogy a 

fenomenológiai ontológia mindkét ismertetett változata figyelmen kívül hagyja a legtöbb 

ebben a bekezdésben érintett problémát. Ennek elsősorban az az oka, hogy úgy gondolták, 

hogy a fenomenológia fordulata meghaladta a korábbi szubsztancialista metafizikát, melynek 

ezek centrális problémái voltak. A husserli fenomenológiában azonban az intencionális 

aktusban a tudattal szemben álló tárgy, a noéma a fenomenológiai epokhé értelmében nem 

része a vizsgálódásnak, s ezért a tudat ontológiája Husserl és követői számára egészen mást 

jelent, mint például az analitikus filozófiában. 

A fenomenológia elsődleges területe a tudat, illetve annak intencionális aktusai. A 

tudatalatti fogalma elméletileg ebben a kontextusban szóba sem jöhet, hiszen tartalma per 

definitionem nem jelenik meg a tudatfolyamban. Freud a tudatot és az ént két-két hármas 

struktúrára osztotta. A tudatot magát a tudatalatti, a tudatelőtti és a tudat alkotja, az ént pedig 

az id, az én és a felettes én. Ezeknek a megkülönböztetését a hipnózis segítségével végzett 

empirikus kutatások eredményein alapuló spekulációk motiválták. A tudat és az én 

viszonyának problémája nagy múltra tekinthet vissza a filozófia történetében. Freud az én 

fogalmát szigorúan pszichológiai értelemben használja, ebben a témában – Hume-hoz 

hasonlóan – távol állnak tőle a metafizikai kitekintések. Az id az én ösztönös része, tartalma 

nagyjából megegyezik a tudatalattiéval, de magának az énnek és a felettes énnek is vannak a 

tudatalattiba vesző aspektusai. A felettes én tulajdonképpen a társadalom által az egyénre 

erőltetett szerepeknek való megfelelés motorja. A fenomenológia az epokhéval kizárja 

érdeklődési köréből az intencionális aktus során részben megismert tárgyat, ezért ezek az 

empirikus vizsgálódások ebből a szempontból irrelevánsnak minősülnek. Heidegger számára 

a tudatalatti fogalma azért sem jöhet számításba, mert a tudatot magával a léttel azonosítja, s a 

jelenvalólétet magát egészelegessége miatt nem lehet hasonló módon részekre bontani 

anélkül, hogy vizsgálódásunk tárgya meg ne változzon, például létmódokra specializálódjon. 

Sartre pedig az elme transzparenciája mellett érvel, melyet csupán a semmítés rosszhiszemű 

aktusa és az elidegenedés zavarhat össze. Ezek azonban részei a tudatnak, így a szó szoros 

értelmében ebben az esetben sem beszélhetünk tudatalattiról, bár a semmítés és az 

elidegenedés konzekvenciái kétségtelenül hasonlítanak a tudatalatti fogalmának 

referenciájára. 

Heidegger és Sartre számos ponton felülírják a fenomenológiai epokhé eredeti, 
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husserli koncepcióját. Ez az eretnekség már abban a vállalkozásban is tetten érhető, hogy 

vizsgálódásuk elsősorban ontológiai természetű, azaz bizonyos entitások, ha úgy tetszik 

noémák létezése mellett kötelezi el magát, amit az epokhé autentikus interpretációja 

egyáltalán nem tenne lehetővé. Az ontológiai értekezés szükségszerűen túlmutat a tudat 

horizontján, amely a fenomenológia, az ismeretelmélet, illetve az empirikus pszichológia 

illetőségi körébe tartozik. Ha Berkeley-nak igaza van, akkor az ontológiai vizsgálódás eleve 

kudarcra ítéltetett, éppen azért, mert megismerésünk nem képes túljutni egy bizonyos ponton, 

azaz meghaladni az episztemiológia határait. Az esse est percipi szintetikus ítéletként 

értelmezve még attól az evidenciától is megfosztja a tudatot, hogy létezik külvilág, egyedül 

saját létezése lehet bizonyos a tudat számára. A fenomenológiai ontológia mindkét 

szintézisének az a lényege, hogy a világ hogyan konstituálódik a tudatban, de ehhez 

Heidegger és Sartre egyaránt adottnak veszi, hogy a tudatban konstituálódó világ – a 

világban-benne-lét vagy a magában-való létező formájában – létezik. Világ és tudat 

szükségszerű, elválaszthatatlan együttléte cáfolja Berkeley álláspontját, aki szerint csupán a 

szellemi szubsztancia létezése bizonyos, a kiterjedt szubsztancia, vagyis a fizikai világ 

fogalma ellentmondásos, s tulajdonképpen semmire sem vonatkozik. A jelenvalólét, illetve az 

emberi valóság tehát nem képzelhető el egy világ nélkül, amelyben megjelenik, s amelyet az 

előzetes megértés, vagyis a hermeneutika révén magában tükröz, azaz konstituál. 

Derrida egy egész könyvet szentelt annak a filológiai ténynek az elemzésére, hogy 

Heidegger szinte kényszeresen kerüli a szellem szó – a jelenvalóléttel kapcsolatos – 

alkalmazását. Továbbgondolva: bármilyen konkrét azonosítást mellőz, hiszen a 

legáltalánosabban ír a fundamentális létezőről, melyet – ahogy korábban többször is 

hangsúlyoztam – magával a léttel feleltet meg. A tudatot korábban a reflexió vagy 

introspekció terminussal ragadták meg. A reflexió a ma forgalomban lévő szakkifejezésekkel 

élve a fenomenológiai tudatosság, az öntudat és a folyamatkövető tudatosság fogalmainak 

zavaros keveréke. Locke szavaival, az észlelés tudata, magán az észlelésen túl, azaz az 

észlelésről való tudatunk az első reflexiós ideánk. Egyfajta önmagunkba tekintést jelent ez, 

mely az intencionalitás modelljére lefordítva azt feltételezi, hogy a tudat képes önmagát saját 

tárgyává tenni, s ily módon tulajdonképpen kváziempirikus belátásokhoz jutni róla. 

Kimondatlanul az egzisztenciális analitika is hasonló stratégiát követ, de a jelenvalólét 

faktikus elemzésénél jóval továbbmegy, hiszen annak ontologikus struktúráját fejti fel, tehát 

azoknak az evidenciáknak a leszögezése a feladata, amelyek a jelenvalólét így-létéből – s 

létéből egyáltalán – szükségszerűen adódnak. Nietzsche A hatalom akarásában a 

jelenvalólétet, mint egyfajta kitörő erőt, elsősorban a hatalmi és szexuális vágyra koncentrálva 
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határozza meg. A mű poénja, hogy a végén felszólítja az olvasót – jócskán továbbfejlesztve 

Schopenhauer metafizikáját –, hogy ismerje fel, legbelül ő is csupán a hatalom akarásának 

kivetülése. Bár Heidegger tartózkodik az ehhez mérhető vaskos minősítésektől, azt a 

gondolatot talán Nietzschétől veszi át, hogy a tudatnak valójában nincsenek tulajdonságai, 

hiszen jellemzőit saját maga találja ki a maga számára, vagyis azt találja meg az instrospekció 

folyományaként, ami már eleve elfogadott, mint tulajdonságot. A hatalom akarása 

megfogalmazás visszacseng Heidegger refrénszerű megállapításában is, amelyet az önmagát 

meglelt, önmagává vált jelenvalóléttel összefüggésbe hoz, mégpedig azzal, hogy ez az a 

létező, melynek létében saját létére megy ki a játék. 

Sartre a lét önmagává válása helyett a szabadságot állítja a fenomenológiai ontológia 

koncepciójának középpontjába, hiszen meglátása szerint, az emberi valóság legfőbb 

jellemzője, hogy mintegy szabadságra ítéltetett, mert létezését szükségszerűen explicit és 

implicit választások, döntések kísérik. Akkor is elkötelezi magát, amikor mindent megtesz, 

hogy ne kötelezze el magát, így a döntés és a döntésekkel együtt járó szabadság a tudat 

alapvető ontológiai mintázata. Ebből a perspektívából a heideggeri önmagává válás 

rosszhiszemű vágyfantázia csupán, hiszen az elidegenedés és a jelenvalólét által a világra 

kerülő semmítés következtében egyrészt illúziónak, másrészt pedig a szabadságnál kevésbé 

alapvetőnek tűnik. A heideggeri determinizmus és a sartre-i indeterminizmus szembetűnő 

különbsége jól érzékeltethető a tudat számára talán legfontosabb eseménynek, a halálnak az 

interpretációs eltéréseivel a két fenomenológiai ontológiai szintézisben. Heidegger szerint a 

halál minden másodperccel közelebb kerül a jelenvalóléthez, hiszen annak mint a heideggeri 

értelemben vett létnek általában objektív, faktikus szempontból nézve meghatározott időbeli 

keretei vannak. Sartre azonban szembeszáll ezzel a nézettel, hiszen felveti: elképzelhető, hogy 

éppen az imént tettem valami olyat, amivel például a közvetlen életveszélyt elhárítottam, és 

ezzel akár évekkel is meghosszabbítottam földi életem. Heidegger tehát ebben az esetben 

kívülről tekint a jelenvalólétre, akinek egy bizonyos pillanatban meg kell halni, amely 

pillanathoz minden megélt pillanattal egyre közelebb kerül. A halál ebben a megközelítésben 

olyan ontológiai alapvetés, melynek egyelőre nem ismert, de eldöntött ideje van. Sartre nem 

szükségszerű, inkább faktikus eseménynek tartja a halált. Semmiféle logikai ellentmondást 

nem rejt magában az örök élet gondolata, csupán a tények cáfolnak rá. Ehhez hozzá tartozik 

az a belátás is, hogy a halál bármelyik pillanatban bekövetkezhet, ezért a heideggernél 

általában sokkal inkább pesszimista Sartre, ebben az esetben optimista következtetésre jut. Ha 

például öt perccel később lépek ki a házból, és látom, hogy egy erkély, amely alatt elhaladtam 

volna már le van szakadva az épületről az utcára, akkor jogosan merül fel a gondolat, hogy 
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ezzel az öt perccel komoly életveszélyt hárítottam el, vagyis minden további pillanattal, 

amelyet még megélek meghosszabbítottam a létezésemet. 

Összefoglalva Heidegger és Sartre számadását a fenomenológiai ontológiáról, számos 

hasonlóságot és különbséget emeltem ki. A tudat mint heideggeri jelenvalólét maga a lét, 

hiszen ez a létezés egyetlen emberi képességekkel hozzáférhető ontologikus megnyilvánulása; 

a tudat mint sartre-i emberi valóság maga a semmi, hiszen elidegenedésre hajlamos, 

rosszhiszemű tagadása folytán jelenik meg a semmi a léttel egyébként tökéletesen kitöltött 

magában-való világban. Heidegger a tudat elemzése helyett általánosabban a lét struktúráinak, 

módozatainak a vizsgálatát választja, s ez vezet el a fundamentálontológia egzisztenciális 

analitikájához. Sartre azonban nem mellőzi a magáért-való lét, azaz a tudat ontológiai 

összetevőinek részletes feltárását, melyek például a tagadás, a semmítés és a szabadság. 
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