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SZÉPIÍRÁS

Goethe öröksége
Ha nem a hegeli szellem önmagának juttatott dicsősége és a hege
lianizmus baloldali hajtásai jutnak főszerephez, továbbra is Goe
the ókort idéző természetszemlélete nyomja rá bélyegét a 19. és a
20. századra. A két nyomvonal a mai napig világosan elválik egy
mástól: a szellemfilozófiában a szellem a természetet mint neki
szolgáló ob-jektív, szemben-álló tárgyat fogja át, amelyet az egzakt
tudomány és a technika eszközeivel hajt igába, s használ fel saját
céljaira; a természetfilozófiában a kozmosz - bárhogy is értelme
zik - átfogó egész, változatlanul az a tájék, ahol a szellem találko
zik az Abszolútummal, aho l derűt, tiszteletet, kreativitást tanul, s
a technikai hódítás vágyát kény telen megzabolázni. De ahogyan a
végső kérdésekben Goethe nem foglalt el világos álláspontot, ez a
kozmosz az utána következő időszakban is kétértelmű maradt:
nem mutat túl magán (rnint Pl ótinosznál) egy hozzá képest transz
cendens egységre - ezt a helyet a keresztény tartalmak foglalják
el, s ezért a metafizika igyekszik elkerülni; egysége és ezért dicső

sége saját magában nyugszik; az erósz nem lendül túl rajta, hanem
megmarad - a kereszténységgel ellentétesen - "kozmogóniai
erósznak" . Ám mivel az emberi tekintet, miután elveszítette dicső

ségbe lend ítő vágyát, realista igénnyel pásztázza a világot, "úgy/
ahogyan van" / a "mindent visszakérődző monstrummal" találja
szembe magát, amelynek mélységeibe Bruno és Böhme után az
ifjú Goethe is alátekintett, s ennek a világnak kell énekelnie, már
ha rá tudja szánni magát, Zarathustrát követve a maga "Ámen-da
lát". Amit ezen túl "régi szívében" "új partok" felé kívánkozó
"tengerész-vágyként" érez, annak vissza kell hajolnia a "gyűrűk

gyűrűjéhez - az [örök] visszatérés gyűrűjéhez".1

Mivel azonban az ókori szubsztancia fokozatosan elmállik, a
két metafizikai megközelítésnek (a szellem- és a terrnészetfilozó
fiának) minden elutasításuk és szembehelyezkedésük ellenére
egyre inkább a keresztény szubsztanciából kell táplálkozniuk: a
rejtett teológiai a priori, ame ly ott hatott a dicsőség jegyében álló
késő ókori és kora középkori metafizikában, most világos ke
resztény a priorivá alakul. A szellemfilozófia területén Descartes,
Malebranche és Rosmini Ágoston gondolkodását alakítja át,
Kantnál sajátosan módosított paulinizmussal találkozunk, Hegel,
Schelling és a késői Fichte pedig János szemléletét igazítja magá
hoz: egyaránt pozitív módon olvasztják magukba a keresztény
séget. A természetfilozófia viszont éppen ellenkező előjellel

"fosztja ki az egyiptomiakat": mivel egyértelműen elutasítja a
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2M. Heidegger: Was ist
das - die Philosophie?

1955, 24.

keresztény transzcendenciát, a dicsőséges dísz, amelyet a szere
tet és a kereszt Istenének tulajdonít, leválik róla, és immár a
kozmosz - vagy ama phüszísz, aminek Heidegger a létet nevezi
- egyes tagjait fonja körül. De a kozmosznak ez a tana, éppen
mert ellentétes a kereszténységgel, nem tud és nem is akar le
mondani a vallási pátoszról, s ezért a "metafizikán" túllépve az
eredet mitikus tájai felé kell visszakanyarodnia. Amit Creuzer,
Görres, Lasaulx megkezdtek, azt A tragédia születéseben az ifjú
Nietzsche tudatosan a végsőkig feszíti, Heidegger pedig zárójelbe
teszi a "metafizika" egész történetét Hegeltől vissza Arisztotelé
szig és Platónig, hogy visszatérhessen a preszokratikus ere
dethez: "Hérakleitosz és Parmenidész még nem voltak »filozó
fusok«.:"

A visszaállított mítosz előtt azonban még ott húzódik az im
manens, szinte vallástalan "művelődési humanizmus" széles,
tompa szellemű rétege, amely számára Goethe a Wilhelm Meí
sterban, számos elbeszélésében, sőt részben a Faustban is mintát
szolgáltatott, s amely a kibontakozásnak induló pszichológiában
és szociológiában, a fejlődéstanban kezd bele "tudományos" dia
dalmenetébe, míg a realista-polgári regényen keresztül elárasztja
a művészet területét: Scott-tólDickensig, Thackerayig, Gals
worthyig, Freytagtól és Kellertől Fontanéig és Thomas Mannig,
Balzactól Stendhalon és Flaubert-en át Zoláig, Puskintól Tolszto
jig és Hamsunig: az irodalom mindegyre azzal foglalkozik, ho
gyan nő bele az ember társadalmi környezetébe, a természetbe
és a művészetbe, hogyan válik ki belőle, hogyan támadnak és si
mulnak el társadalmi és egyéb feszültségei. Nyoma sincs már itt
sem a felfelé figyelmező középkori és kora újkori "balgaságnak",
sem a világ fölé hatoló erósznak. Az előbbit kiiktatja a művelő

déssei elérhető emberi bölcsesség, utóbbi az emberi szerelem
problémájává fokozódik le: még a metafizikai erósz démoni-hősi

jelensége (Shakespeare szonettjeitől Kleist Penthesileájáig) is áldo
zatául esik a pszichoípatollógiai analízisnek, amelynek útja
Kierkegaardtól Dosztojevszkijen át Freudhoz vezetett: amit a
Tentation de Saint Antoine-ban Stendhal megkezdett, Rimbaud és
Lautréamont továbbszőtt, Thomas Mann és mások részletekbe
menően fejtegettek, az nem más, mint az immanens antropoló
gia szétforgácsolódása, azé az antropológiái, amelynek önmagá
ba záruló dialektikája okán egyre inkább az emberi torzulások
kal kell foglalkoznia, hogy egyáltalán valamilyen feszültséget
tudjon kelteni.

E réteg felett valami értékesebb megy végbe: az igazi mítosz
felelevenítésének kísérlete, amely a prófétai - ókori vagy bibliai
- inspirációval analóg erőból táplálkozik. Schelling és Görres
újra polgárjogot adnak a mítosznak a spekulatív gondolkodásban.
Goethe a Faustban, Mozart és Byron a Don iuunoe«, Nietzsche a
Zarathustraban újra mitikus dimenziót tárt a "modern ember"
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3Michel változatlanul
érdekes és figyelemre

méltó könyve a közép
kor utáni korszakot

annak tükrében vizsgál
ja, hogy miként viszo

nyul amítoszhoz. Néze
te szerint Mombert a mi
tíkus alkotóerö visszaté
résének ígéretét jelenti.

4E két mitosz vezérfona
lának segitségével

értelmeztem Apokalypse
der deutschen Seele

(1937-1939) [A német
lélek apokalipszise) című

könyvemben a modern
történelem folyamatát.

elé. Wagner az összes művészet eszközeinek felhasználásával
olyan fantazmagóriát agyal ki, amely Az istenek alkanyaban azt
az egzisztenciális helyet foglalja el, ahol a mítosz ugyan még el
varázsol, de már az emberi lényeg merő szimbólumává fokozó
dik le: Wagner ezt Berlioztól tanulta, Richard Strauís és a nagy
ban Freud hatása alatt álló Hofmannstahl (Thomas Mannról
nem is beszélve) pedig tőle tanulja majd el. Az egész homéroszi
istenvilág életre támad Spitteler varázslatos Olümpaszi ta
vaszában, amely azonban már eleve olümposzi ősz, mivel az is
tenek dicsősége a szívtelen, materialista szükségszerűségnek,a
világ e végső kormányzójának sötét színpadán játszódik.
Spitteler (bár pátosza egészen más) éppúgy egy ijesztő és pusztí
tó háttér előtt próbálja dicsőségbe burkolni a szép alakot, mint
Schopenhauer, aki oly mélyen meghatározta korának világérzé
sét, különösen a polgári rétegekben, s E. v. Harmannon és Wag
neren keresztül még a 20. századi hősies pesszimizmusra is rá
ütötte bélyegét. Wagner biztosítja a kulisszákat a harmadik
birodalom rövid életű mítosza számára. Hartmann új életre tá
mad Scheler korai gondolkodásában, majd késői szakaszában
újra. Az ókori mitikus "anyagnak" sehol nincs több szerepe an
nál, mint hogy pszichológiai színeket vigyen fel a képre
(Giraudoux, Hofmannstahl, Anouilh). Rilke "angyala" és "Orphe
usza" még kelt mitikus képzeteket, de George új istene, aki
Maximinben ölt testet, a kortársak nagy részére csak komikus
hatást tett. És mit mondhatnánk Mombert kísérletéről, aki az
egész emberiséget az átfogó kozmoszban (amelynek erői ember
ré lesznek) létező mitikus alakká próbálja emelni? Mit Klages
azon ellentmondásos állításáról, hogy egyszerre hirdeti a mítosz
birodalmát (a "lelket") és annak cáfolatát (a "szellemet")? Min
denütt a mítosz felelevenítését sürgető hangok jelentkeznek
(Ernst Michel: Der Weg zum Mythas. Zur Wiedergeburt der Kunst
aus dem Geiste der Religion [1919]),3 de a megvalósításhoz két
dolog is hiányzik: a külső szférában az egységes kultúra, belső

téren a kereszténység előtti, soha vissza nem hozható vallás.
Természetesen számos ókori mítosznak továbbra is van kifejező

ereje, sőt új tartalmakat nyernek, ha a modern emberiség sorsa
tragikusan összesűrűsödik (például Prométheusz és Dionüszosz
mítosza)," de ezzel a titáni vagy isteni alakok még nem telnek
meg újra élettel. Legfeljebb olyan "nevek" lehetnek, amelyekkel
meg tudjuk nevezni világsorsunkat, egyrészt tudatában annak,
hogy amikor ténylegesen megtörténik, felülmúl minden nevet,
másrészt viszont azt már nem látva tisztán, hogy ezek a nevek
mennyiben nevezik meg pusztán azt, ami megmutatkozik, vagy
mennyiben hamisítjuk meg téves észlelésünkkel azt, ami megje
lenik. Ebből a bizonytalanságból (amelynek az ókorban nyoma
sincs) fakad, hogy a mítoszok kétértelmű "rejtjelekké" alakulnak.
Jaspers "rejtjelei" pontosan ott jelennek meg, ahol Goethe azt a
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láthatatlan választóvonalat vonta meg a természet és Isten kő

zött, amely gátat szab az erósz mozgásának.
Az "ókori közvetítés" jegyében álló metafizika, amelynek tör

ténete Cusanussal és Ficinóval kezdődik, tetőpontjára pedig
Brunónál, Hölderlinnél és Gothénél jut, záróakkordját három kű

lönbözó hangon szólaltatja meg. Goethe után .(természettudomá
nyos írásainak megfelelően) az átfogó kozmosz felfogható kizá
rólag "biológiai kozmoszként"; ez a megközelítés mintha
összekapcsolná egymással az ókori (teofánia meghatározta) és a
modern (természettudományos) világképet. Másrészt az átfogó
kozmoszt a művész a mikro- és a makrokozmosz azonosságából
következően - "prométheuszi" vagy "ganümédészi" gesztussal
- saját kozmikus tapasztalati és alkotóképességének "belső vi
lágtereként" is meghódíthatja. Mások viszont az átfogó valósá
got nemcsak kozmoszként fogják fel (minthogy ez az ókori
szemlélet a kereszténység és a szellemfilozófia után már nem le
hetséges), nem is csupán abszolút belső térként és szubjektivitás
ként (minthogy az átfogó valóságban a szubjektivitás elveszti
pontos helyét), hanem, akárcsak Heidegger, a létként, amely ele
ve ott rejlik az ókori phüsziszben, és a szubjektivitást kiemelő

logosz-metafizika csak fölösleges rétegeket hordott fel rá.
Heidegger ekképpen végérvényesen teljesíti annak az egész kor
szakot alkotó gondolkodásformának a belső szándékait, amelyet
a magam részéről "ókori közvetítésnek nevezek" .
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