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Horváth Dávid

Horizonton túl
Az Írás, amely a lenni hagyás értelmében tanúskodik, mindig törvényen kívül 

íródik. Nem szab gátat neki ugyanis semmiféle rend, legyen az kronologikus 

vagy éppen rend-kívüli. Az Írás éppen hogy a rend felbomlásának ünnepe. Elég 

ha csak Hamvasra gondolunk, aki szerint az esszé válság-jelenség. Az Írás a 

küszöbön állók keresztez�dése, a kint és bent nem jelenlétesül� határmezs-

gyéje, mely a szétrobbantott horizont romjain csücsülget, és a görög értelem-

ben vett kata-sztrophét szolgalmazza. Nietzsche a fordulat, a katasztropha fi lo-

zófusa, de olyképpen, hogy hátrafordulása magát Nietzschét mint az egységes 

gondolkodót is kikezdi. Err�l árulkodik a Vidám tudomány 125 aforizmája is. 

Azt javaslom, tekintsük át fontosabb alakzatait.

El�ször is szögezzük le: különösebb nehézségek nélkül – és az egyben lá-

tás gyarló vágyától mentesen –, nagyjából mozaikszer�en összeilleszthet�nek 

t�nik Isten megölése és az aforizmában felvonultatott három metafora/alakzat: 

a  tenger kiivása, a  horizont letörlése, valamint a Föld eloldása a Napjától. 

Ahelyett, hogy azon morfondíroznánk, mit jelent a Földet az � (von ihren) Nap-

jától eloldani, mir�l ismerszik fel ez a birtokviszony, és ki a birtokosa kinek, mi 

most önkényesen, azaz törvényen kívülien a horizont letörlésének mozzanatát 

választjuk elemzésünk tárgyául, annak reményében, hogy ilyen úton-módon a 

birtokviszony milyensége is tisztázódni fog.

No tehát, el�ször is idézzük fel a számunkra igen fontossá váló mondatot.

Wer gab uns den Schwamm, um de ganzen Horizont wegzuwischen? – Ki 

adta nekünk a spongyát, mellyel az egész horizontot elmostuk? (Fordítás 

t�lem.)

Els� kérdésünk a horizont szóra vonatkozik. Heidegger Nietzsche mondásá-

ról szóló esszéjében arra a következtetésre jut, hogy a horizont Nietzschénél az 

érzék feletti világot mint igazán létez�t jelöli, amely mindent körbefog és min-

den érzékit lehet�vé tesz – ily módon mindenkor kötelez� érvény� (Heidegger, 

2006, 227.). Egy olyan szempont tehát, amely minden értéktételezés szeme 

el�tt ott lebeg, mintegy „legf�bb értékként”. De miel�tt végtelenül rövidre zár-

nánk a horizont mibenlétét illet� vizsgálódásainkat, azt javasoljuk, pislantsunk 

bele Györkösy Alajos örökbecs� szótárába (Ógörög–magyar nagyszótár, 1993).

Ha az Ógörög–magyar nagyszótárt fi gyelmesen felnyitjuk, akkor a hori-

zon f�név sz�kszavú magyarázata felett megtalálhatjuk a horizó ige már sok-

kal többet mondó szócikkét. Ebb�l világossá válhat többek közt, hogy miért 

használja Heidegger a „jelöli” szót, amikor a horizont tevékenységér�l beszél 

(Heidegger, 2006, 227.). Közelebb kerülhetünk a lehatárolás imént értelmezett 

alátámasztásához is, és megtudhatjuk, hogy a horizó ige többnyire valamilyen 

kijelölés, határmegvonás, körbekerítés, elkerítés stb. értelm�. Azonban a jogi 

nyelvben találhatunk egy ennél sokkal érdekesebb jelentést is, mely nyilván-

valón az el�bbiekb�l táplálkozik (bár elképzelhet�, hogy épp fordítva). Ez a 

jelentésárnyalat a horizó igét olyan színben tünteti fel, mint aki „egy adósságot 
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(a mértékét) az elzálogosított ingatlanon elhelyezett k�táblán feltüntet” (Ógö-

rög–magyar nagyszótár, 1993). Még egyszer: adósságot az elzálogosított 

ingatlanon elhelyezett k�táblán feltüntetni. Ha mármost bátorkodunk ezt a 

jelentést a horizon f�névbe is továbbörökíteni, akkor azt mondhatjuk, a hori-

zont nem más, mint egy adósságjelz� tábla, melyet egy zálogosított ingatla-

non helyeznek el. Amit talán egyszer�sítve is fontos kiemelnünk, az az, hogy a 

horizont mindig adósságot jelöl egy fedezetnek szánt, körbehatárolt valamin. 

Nyargaljunk tehát vissza zsákmányunkkal elemzett szövegünkhöz, nevezetesen 

a 125. aforizmához.

Mihez is kezdhetünk tehát az imént felmutatott horizont fogalommal szö-

vegünk testében? Vajon meger�síti-e naiv feltételezésünket – mely abban 

áll, hogy a nietzschei szöveg egy ilyen horizont fogalmat vett alapul vagy 

lebegtetett meg ismertetend� hasonlatában – a spongya színrevitele és a 

„wegwi schen” ige használata, avagy a „jöv�ben álló házaink” felhánytorgatása 

( Nietzsche 2003, 108.), mely házaknak metonimikus párja az Isten kriptájaként 

megjelölt templom lesz? Nyilván soha nem fog bizonyítást nyerni egy ilyen hi-

potézis, még akkor sem, ha Nietzschét egy olyan m�velt klasszika-fi lológusnak 

tartjuk, akinek tisztában kellett lennie az általunk említett horizont-jelentéssel. 

Egy ilyen tételezéssel egyébként is súrolnánk a derridai fundamentalizmus-vád 

elkerülend�nek vélt formáját (vö.: Derrida, 1992/3 vagy Derrida, 1991/4). 

Minket tehát nem a totális gondolkodóként kezelt Nietzsche érdekel, hanem 

az a szöveg, melyet feltehet�leg Heidegger is olvashatott. Ugyanis Heidegger 

olvasatából szintén kiolvashatónak t�nik egy efféle horizont-felfogás. Elég, ha 

csak szövege azon gócpontjaira utalunk, melyek a horizonthoz – és az érzékfe-

lettihez – a „kötelez�érvény�ség” meghatározást kapcsolják (Heidegger, 2006, 

227.). Jól tudjuk, egy adósság mindig kötelez a visszafi zetésére, és ha az ér-

zékfeletti mindent átfogó és kötelez� érvény�, akkor amit átfog (azaz az érzéki 

és bizonyos értelemben az ember), mindig adóssá válik. De Heidegger beszél 

még az érték mennyiségi vonzatairól is (Heidegger, 2006, 199.). Eszerint tehát 

az érték mindig egy értékbecslésen alapul, melynek eredménye akár a horizont 

tábláján az adósság mértékeként is megjelenhet. Ezt az eredményt lehet aztán 

majd kés�bb letörölni a kezünkbe adott spongyával.

No de akkor ennek értelmében a Nietzsche szövegében megörökített isten-

gyilkosságot értelmezhetjük úgy is, mintha az egy adósság felszámolása, az 

uzsorás raszkolnyikovi kivégzése, az adósságcsapdából való kilábalás volna? 

Vajon az Isten nem más, mint aki kölcsönad, aki hitelez azáltal, hogy érvényt 

szerez magának, aki teremt�ként a teremtetteknek életet ajándékoz, hogy 

aztán jól visszakövetelje a lelkiismeret kanálisán keresztül? És ily módon az 

ember, József Attila embereként – „ki tudja, hogy az életet halálra ráadásul 

kapja, s mint talált tárgyat visszaadja bármikor” (József A., 2006, 400.) –, arról 

ismerszik meg, hogy mindig (ugrásra) kész magát adósrabszolgaként az urá-

nak áldozni, mintegy végtörlesztésképpen. De mit kezdjünk azzal az emberrel, 

aki Nietzsche szerint a horizont letörlésének rettenetes pillanatában végérvé-

nyesen eltartója vagy éppen kitartója ellen is fordulhat. Aki ha kell, brutálisan 

kivégzi a vén uzsorást, azaz Istent, vagy ahogy József Attila B�n cím� versében 

megfogalmazza – az apát. „Elmondom öltem, nem tudom kit, talán az apám”  

(József A., 2006, 426–427.).
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No de, hogy végtelenül kitágítsuk a horizontunkat, nem csak Nietzschénél 

és József Attilánál jelenik meg az adósság alól szabadulni kívánó emberiség 

képe. Gondolhatunk akár Freudra a Totem és Tabuban, de Lukácsra is, aki az 

Eldologiasodás esszéjében az újkort úgy írja le, mint ami egy arra tett kísérlet 

volna, hogy az érzékiként adottat – mint az értelem tartalomként megt�rt ha-

tárát – a racionalista konstrukciós technikák segítségével az értelem konstruk-

ciójaként tüntesse fel (még ha csak a formája tekintetében is) (Lukács, 1971, 

360–362.). Lukácsnál tehát az újkori emberiség egy olyan törekvése fi gyelhet� 

meg, amely az adottat meg kívánja szüntetni, nem akar tartozni senkinek, csak 

maximum önnön értelmi tevékenységének. Lukács szerint az újkor az irracio-

nalizmusban egy veszélyforrást lát, amelyet mihamarabb ki kell iktatnia (Lu-

kács, 1971, 367.), legyen az az érzéki adott, vagy akár – és ezt már én teszem 

hozzá – az Isten. Ugyanis a racionalizmust nyugtalanítja a tapasztalat valakit�l, 

egy ismeretlent�l, egy magánvalótól kapottsága. Az � megismerése kizárólag 

arra irányul, amit � konstruál, tehát a formára. Itt jön játékba a fenomenológia 

is. Lukács szerint a fenomenológia, bár fontosnak tartja a szemlélet általi betöl-

t�dést, mindig egy transzcendentális ego által konstituált lényeget tart az inten-

cionális szeme el�tt. De ha Lévinast hívjuk segítségül (amire Husserl kapcsán 

igencsak rászorulunk), akkor szintén fontos adalékokkal egészíthetjük ki az 

adott és az adósság tényét�l menekülni kívánó emberiség leírását/leleplezését.

Lévinas Jelentés és értelem cím� tanulmányában – Lukácshoz er�teljesen 

hasonulva – a nyugati intellektuális hagyomány adotthoz való viszonyulási 

lehet�ségeit tárgyalja, aminek során arra jut, hogy az efféle fi lozófi ai alaku-

latok mindig az érzékelés impotenciájából indulnak ki (Lévinas, 1997, 43.). 

Ez az impotencia abban áll, hogy nem képes a tárgy azonosságát pusztán az 

érzéki benyomásokban rögzíteni. Ehhez egy jelentésre van szüksége, és egy 

érzékelésen túli valamire. Nevezetesen a szemléletre. Levinas szerint ugyanis 

az intellektuális hagyomány – melynek az empirizmus éppúgy része, mint az 

azt meghaladni szándékozók népes sora – arról ismerszik meg, hogy a szem-

léletileg, azaz a számunkra adottat helyezi a tárgy azonosságát adó jelentés 

mellé, mégpedig úgy, hogy e jelentés mindig csak az adott jelentéseként válik 

elképzelhet�vé. Egy ilyen jelentést elrabosító hagyományból kísérel meg aztán 

Husserl a maga fenomenológiai munkásságával is kilépni, hadd ne mondjuk, 

sikertelenül. Lévinas ugyanis azt állítja, hogy amikor Husserl az „adotthoz 

folyamodva vet számot a jelentéssel” (Lévinas, 1997, 44.), és az adott körét 

a viszonyokkal, lényegekkel egészíti ki (e  lépését egyébként Heidegger a lét 

kérdése felé tett fontos lépésként méltatja (Heidegger, 1993), még mindig az 

intellektuális szemlélet-fogalom refl ektálatlan rabja marad. Err�l tanúskodik a 

kategoriális szemlélet megnevezése is.

Lévinas azonban ennél is mélyebbre ás. Kimutatja, hogy az ilyen fi lozó-

fi ák – melyek látszólag az adottól teszik függ�vé a mindenkori jelentést – aka-

ratuk ellenére a jelentés mindenek uraként való fetisizálását végzik. Ugyanis 

a szemlélet h�vösében soha sincs önmagában adott érzéki mozzanat, hülé. 

Adottról – legyen az a szín vagy kiterjedés – csak akkor tudunk beszélni, ha egy 

jelentés-hálóban, egy világban, egy horizonton belül jelenik meg megvilágítva 

(Lé vi nas, 1997, 47.). Aki az ellenkez�jét állítja, az ködképeket, mítoszokat gyárt 

(Lévinas, 1997, 47.). Lévinas legnagyobb gondja az, hogy az említett horizont, 
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melyet Heideggerre utalva a lét összeszed�désének is nevez, úgy van kódolva, 

hogy valakinek mindig össze kell szednie. E nemes feladatra pedig természete-

sen a horizont részét is képez�, mindig gyanús szubjektum vállalkozik. Lévinas 

hosszan eltöpreng azon, hogy miképpen lehet e szubjektum egyben a lét há-

zának megt�rtje és a lét azon pásztora is, aki a lét összeszedését végzi. Hogy 

lesz a néz�b�l színész is. És szolgából úr (Lévinas, 1997, 48.). Ami a Lévinas 

töprengéseib�l elemzett mondatunk számára mindenképpen fontossá válik, 

az a tétel, hogy a nyugati fi lozófi a az adottat mindig egy totalitáson (legyen 

az tudat immanenciája, a nyelv, vagy a kultúra) keresztül kívánja megragadni 

– egy olyan totalitáson keresztül, melyet mindig a szubjektum konstituál (Lé vi-

nas, 1997, 48–49.).

Az eddigieknél élesebb „kritikát” fogalmaz meg Lévinas az Isten és a fi lozó-

fi a cím� m�vében (hogy a Totalitás és Végtelen cím�t ne is említsük). Eszerint 

a nyugati metafi zika nem más, mint a transzcendencia lerombolására tett kí-

sérlet, oly módon, hogy a túlit a lét, a ráció, a tudat stb. immanenciáján belül 

kívánja jelentéssel felruházni (Lévinas, 1997, 142–143.). Lévinas arra hívja fel a 

fi gyelmet, hogy az efféle törekvéseknek a racionális és ontológiai teológia min-

denkor szolgálója kíván lenni. Ugyanis amikor Istenb�l, az abszolút léten túli-

ból fenségest farigcsál, akkor még mindig a léten belül képzeli el. Az eminens 

módon létez� ugyanis továbbra is létez� marad (Lévinas, 1997, 142.). Meg-

említhetnénk mindemellett, hogy Lévinas eme irományában – újfent lukácsista 

módon – kinyilatkoztatja, hogy a fi lozófi ai beszélyben megmutatkozni nem 

más, mint értelemmel, azaz felfoghatósággal bírni (Lévinas, 1997, 141–142.). 

És persze mindkét esszé esetében igaz, hogy a profetikus gondolatvezetés a 

Másik Másként adottsága és adománya felé irányít, de err�l majd reményeink 

szerint kés�bb még szót ejtünk.

No de talán abbahagyhatjuk az ajándékok gy�jtögetését. Talán túlontúl so-

kat kaptunk ahhoz, hogy megragadhassuk a nietzschei adósságtól menekül� 

ember mibenlétét. Talán Lukács is, és Lévinas is egy olyan emberképet vázol 

fel, mely valahogyan a mástól kapott – vagy egyáltalán csak adott – lehet�ségét 

kívánja felszámolni hatalmának kiteljesítése érdekében. Ahhoz, hogy önmaga 

lehessen, adósság nélküliként, azaz önállóként kell tételeznie magát. E gyil-

kosságon, e kölcsönviszony feloldásán, a fenséges Isten tudat-immanensként 

tételezésén áll vagy bukik az újkori szubjektumnak, a nihilizmus zászlóshajó-

sának önkonstrukciója.

Igen ám, de mit kezdjük magával a mondattal, annak totalitásában? Ho-

gyan? Talán eddig nem azzal foglalkoztunk? A  horizont adósság-jelz�ként 

feltüntetése nem elégíti ki teljesen a totalitásigényünket? Nem, ugyanis be 

kell látnunk, hogy megfeledkeztünk a mondat egyik legalább olyan fontosnak 

tartható részér�l, nevezetesen arról, ami az adósság eltüntetésére tör� alkal-

matosság kit�l származására kérdez rá: „Ki adta nekünk a spongyát az egész 

horizont eltörlésére?”

Vajon a spongya, mely a kölcsönviszonyból menekít meg, szintén valakit�l 

kapott? Kinek a kegyei folytán kerülhetünk ki az adósságspirálból? Ennek kell 

utánajárnunk. Persze az is elképzelhet�, hogy Nietzsche nem tulajdonít kérdé-

sének túlzott szerepet aforizmájában, és csak a Heidegger által diagnosztizált 

meglepettség (Heidegger, 2006, 226.) önkívületében kérdezget. De mi nem 
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elégszünk meg ennyivel. Minket kizárólag az írás érdekel, és nem Nietzsche. 

Az el�bbi pedig arról árulkodik, hogy hasadék van a „nekünk” és a „ki” között, 

éppúgy, mint a „nekünk” és a hitelez� között. Nem beszélve a „ki” és a hitele-

z� közöttir�l. Ami minket e pillanatban foglalkoztat, az a nekünk és ki közötti 

(spongya)adományozás, melyhez közelebb kerülve talán a ki? kérdésére is 

válaszokat kaphatnánk. A szöveg arra enged következtetni, hogy eme adomá-

nyozás különbözik a letörölni szándékozott adósságtól.

Törvényen kívüli benne-állásunkról tanúbizonyságot téve, az ajándékozás- 
esemény mibenlétét illet�en hadd hívjuk segítségül a kései Heideggert, aki 

állítása szerint e kései korszakában a lét története fel�li megvilágosodás ál-

lapotában leledzett (Heidegger, 1993/1). Miben áll tehát az ajándékozás-ese-

mény, mely els� ránézésre úgy t�nhet, Nietzsche aforizmájában is szóhoz jut. 

„Még útban van ez az iszonytató esemény, még vándorol – még nem jutott el 

az emberek fülébe” (Nietzsche, 2003, 199.).

Heidegger Id� és lét cím� el�adásában – mint ismeretes – a lét adódásáról 

értekezik. Az Es gibt Sein ’Es’-ének kíván utánajárni, mely ’Es’ magát a létet 

és az id�t adományozza a metafi zika emberének szavain keresztül. Heidegger 

azt veszi észre, hogy a lét különböz� transzformációiban, melyek a lét sorsát 

adják, rá lehet mutatni egy olyan küldésre (Geschick), adományozásra, mely-

nek küld�je mindig elrejti magát, álcázza, méghozzá a lét kivehet�ségének 

gúnyájában (Heidegger, 2002/3 v. internet). Ez a küld� tehát küldeményeiben 

mindenkor korszakokat meghatározó epoché alá vétetik. Végleg visszatartva 

marad, amennyiben a lét ideaként, energeiaként, állításként, abszolútként, 

vagy éppen hatalom akarásaként mutatkozik a metafi zika történetében. No 

de akkor mégis hogyan férhetünk hozzá ehhez az ’Es’-hez? Heidegger szerint 

kijelent� mondatok helyett csakis rámutatással. Ha így cselekszünk, akkor ez 

az ’Es’ Ereignisként „mutatkozik”. No de hogy elemzend� nietzschei monda-

tunknak egy sajátos, heideggeri értelmet ajándékozzunk, idézzük fel Heideg-

ger meghatározását a kisajátítás mibenlétére vonatkozóan. „A  lét küldetéses 

sorsának küldésében, az id� kiterjedésében egy kisajátítás (Zueignen), egy 

átsajátítás (Übereignen) nyilvánul meg, nevezetesen a lét mint jelenlét és az id� 

mint a nyitottság területének ki- és átsajátítása a maga sajátjába”. (Heidegger, 

2002/3). E sorok valami olyasmir�l árulkodnak, hogy az ember, aki mindig egy 

adomány fogadója, a létet és az id�t mint adományt mindig átsajátítani szán-

dékozza. Talán nem túl er�ltetett párhuzamba állítani e kisajátítást Nietzsche 

’mi’-jének horizontletörlésével. Talán a lét sajáttá tett adomány volta (mely 

talán a spongya) éppen az adomány (azaz adott) voltától kívánja megfosztani 

a létet (horizontletörlés mint az adósság megszüntetése, elleplezése), ezáltal 

végleg elrejt�zésre szám�zve az adomány feladóját (a Ki?-t). No de valaki/va-

lami mégis csak ad, és az ember fogadóvá válik, azaz „érintve” van egy küldés 

által. Továbbra is az kérdés, hogy ki ad. Heidegger válasza (mely talán szintén a 

lét szólítására adott válasz) szerint az id� és lét kisajátításának összetartozását 

biztosító sajátot adó, sajáttá tev� Esemény [Ereignis]. Egy ilyen esemény nem 

létezik, nem van, és nem is adódik. Hanem ereignet. „Das Ereignis ereignet” 

(Heidegger, 2002/3). Azaz, ha a magyar fordítást nézzük: „eseményszer�en 

adódik el�”. Tehát nem sok mindent tudunk meg „adódása” módjáról, és bi-

zonnyal végtelen körforgásba kerülünk mibenlétét illet�en. E körforgás „cent-
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rumát” Heidegger úgy nevezi: Ugyanaz (Gleiche), (mely sohasem az azonos), 

egy olyan „�s-valami” (Heidegger, 2002/3), ami az eredeti görög értelemben 

vett Alétheia név mélyén rejtezik. Hogy ne zavarjuk meg az Ugyanaz nyugal-

mát, vagy éppen azért, hogy megzavarjuk, ideje átnyargalnunk a spongya kit�l 

kapottságáról folytatandó, kiúttalannak t�n� meditációnk lehetséges megsegí-

t�jének udvarába, a lévinasi otthon végtelen kiterjedés� kint-jéhez, a küszöbön 

álló Másikhoz.

De el�bb még nyomatékosítsuk újra: azért id�szer� magára hagynunk 

Heideggert, mert úgy t�nik – nem tiszteletben tartva elemzésünk látszólagos 

tétjét –, Eseményével újfent eltolja magától az általa feltett ’Es’-re vonatkozó 

kérdést. Ugyanis amikor azt mondja, hogy az Esemény „sajátot adó”, akkor 

feltehet�leg az A-létheiában megbúvó elrejtett létre (�s-valamire) utal, mely 

az embernek saját létét ajándékozza elrejtetlenné válásán keresztül. Ám az 

ember, amikor sajátjává teszi, sajátjaként tünteti fel ezt a létet bizonyos sza-

vakban, azáltal soha nem engedi a neki adakozót megmutatkozni, azaz soha 

nem engedi füleibe. Elrejtetlenné tevésében tehát, ami az ember sajátja, to-

vábbra is visszamarad egy rejtett �s-valami. Ami az elrejtetlenségb�l felszínre 

kerül, az egy negatív fogalmakkal leírható, a kisajátításban leledz� eseményen 

túli „Esemény” küldése. Tehát úgy érezzük – mint ahogy Heidegger is –, hogy 

az Esemény nem a ’Ki?’-re, hanem csak egy „hogyan a kit�l?” elhalasztó és 

zavaros kérdésére adandó, talán még mindig metafi zikai válasz. Az Esemény 

a létnek és az id�nek összetartozása ugyan, de hogy a két összetartozót (és a 

spongyát) magát ki adja, az nem derül ki. Irány Lévinas!

Mint ismeretes, Lévinas fi lozófi ájának egyik újdonsága abban áll, hogy a 

Heidegger által ajándékozónak nevezettet (aki mindig a léten mint adomá-

nyon kívüli visszatartott), Másikként „jelöli” meg. Léten kívüli- vagy el�ttisége 

azzal jár, hogy minden ontológiát, minden a fentebb ismertetett immanen-

ciát, összegy�jtést (logoszt), összetartozást, fenomenalitást, megjelenítést, 

értelemkonstrukciót, tudatképz�dést, szubjektummá válást, létadódást, hori-

zontletörlést megel�z (például: Lévinas, 1997, 156–161.). A Másik mindig egy 

transzcendens „valami” (de nem emez vagy amaz), mely arca révén szétfeszíti 

a nyugalmát keres� – és kier�szakoló – szubjektivitás jelentést konstituáló öko-

nómiáját. El�ttisége abban áll, hogy sohasem létez�ként áll elénk, hanem egy 

olyan értelem epifániájaként, mely nem az intellektuális szemlélet értelméb�l 

ered (Lévinas, 1997, 163–164.). A korábbiakban azt mondottuk, hogy a nyugati 

ontológiák a küls� adottat mindig egy totalitásként felfogott, a szubjektum által 

konstituált, megvilágított jelentés-hálóban kívánják megragadni, immanensé 

tenni. Azonban Lévinas szerint van egy kitüntetett bennefoglalás is: a Descartes 

által felmutatott Végtelen ideája (például: Lévinas, 1997, 148–149.). A Végtelen 

gondolatba foglalási kísérlete szükségszer�en traumatikus élményhez vezet 

(Lévinas, 1997, 156–157.). A szubjektivitást alapjaiban rengeti meg, mert el-

gondolandója mindig nagyobb a szubjektum elgondolási potenciáljánál. Egy 

ilyen trauma a passzivitásnál passzívabb passzivitást szül, és egy olyan jelen-

tésességet mutat fel, mely nem a transzcendentális ego konstitúciója, de nem 

is a vallásos élmény jelenlétesülésének homályos, de továbbra is immanens 

értelme (Lévinas, 1997, 146–147.). Ez a jelentésesség leginkább a parancson 

keresztül érthet� meg, mely mindig felel�sségvállalásra szólít fel, és ily módon 
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az etika jelenlétt�l mentes területén mozog. Lévinas több helyütt is leszögezi, 

hogy az etika mindig megel�zi az ontológiát, mindig el�ször vagyunk a másik 

túszaként elkülönítettek és kiválasztottak, mint a Másikat a lét fényében je-

lenlev�vé tev� létez�k. A Másik adománya (amely sohasem egy szubjektumé) 

tehát egy olyan parancsoló értelm� adomány múltjának módján van, mely múlt 

sohasem volt jelen egy létez� tudatába (Lévinas, 1997, 156.), azaz sohasem 

engedte a fülébe. Talán ez az adomány behelyettesíthet� Nietzsche spon-

gyájának helyére is. No de akkor mégis mire szolgál a szivacs, mit kezdjünk 

a szubjektívvá válással, aminek mindenkor az adósság felszámolásából kéne 

megszületnie. Talán Nietzsche ebben a mondatában arra érzett rá a Másik ál-

tali meglepettségében, hogy az adósságot felszámoló szubjektum metafi zikája 

szükségszer�en csak a másikhoz való etikai viszony alapján, az ajándék passzív 

elfogadásának alapzatán és a felszólítására adott feleleten nyugodhat. Ahhoz, 

hogy a világ összes létez�jét tudatunk tárgyává tegyük és felszámoljuk önma-

gában való létüket (azaz letöröljük a horizontot), ahhoz el�ször is egy alapjai-

ban megrengetett, létfeltételeit másoktól kapó (ki adta a spongyát?) túszból 

kell kiindulnunk. Tehát azt a meghökkent� következtetést vonhatnánk le, hogy 

Nietzsche a szubjektivitás „függetlenségét” a Másik ajándékaként írja le, vagy 

legalábbis feltesz egy erre irányuló kérdést.

No de ki ez a Másik, ez a Zarathusztra, mit kezdjünk vele a nietzschei 

mondat menedékében? Miként adódik számunkra abszolút idegen volta vagy 

Heidegger Eseményéhez hasonlóvá tev� megszüntethetetlen elrejtettsége? 

Azt kell mondanunk, hogy akként a legjobb indulattal is csak ambivalensnek 

nevezhet� viszonyulásként, amely a spongya ajándékozóját, a  ’ki’-t a mon-

dat ’nekünk’-jéhez köti. Ugyanis ha affel�l tekintünk ajándékára, hogy amire 

biztat, amit lehet�vé tesz, az nem szünteti meg végleg az adósságot, hanem 

pusztán letörli az arra emlékeztet� táblát, hátrahagyva egy szubsztrátumot és 

a szubsztrátum létét el�hívó, mindig elrejtett maradó léttörténeti Eseményt, 

akkor igenis ambivalensnek tekinthet� e viszony. Nem érinti ugyanis az adós-

ságban maradást az adósságfelszámolás látszatának nekünk ajándékozása 

által. Úgy t�nik tehát, hogy az ajándékozó a bolondját járatja velünk. A Másik 

nem más, mint egy csaló, egy tisztességtelen banki hitelez�, aki a wegwischen 

gesztusával, melyet lehet�vé tesz, csak egy újabb kegyetlen adósságot ró ránk, 

ha nem éppen az el�bbit hosszabbítja meg. Csalóval van tehát dolgunk, aki 

végtelenül rosszindulatú a szubjektum ön-tételezésével kapcsolatban.

No de mi van akkor, ha szeretetb�l adja azt, amit ad? Vagy szánalom-

ból, esetleg az Übermensch iránti részvétb�l? Heidegger valahol azt mondja: 

„a tévedés az igazság legtitkosabb ajándéka”. Mi van akkor, ha a ’ki’ legtitko-

sabb ajándéka az a tévedésnek is nevezhet� kármentés, mely arra szolgál, 

hogy istent�l való megszabadulásunk látszatával megszabadítson egy olyan 

tulajdonképpeni adósságtól, mely sokkal iszonytatóbb, mint sem hogy egy 

Istent�l függ� entitás ki tudná bírni a látását. Az Írás vagy a ’ki’ legtitkosabb 

ajándékának tanítása mindig az, hogy az anonim Isten színe látását senki nem 

bírhatja ki. Az elrejtett mindig fekete lyuk, amely beszippant. Ezért jelenik aztán 

meg Írás helyett az Ember, azaz Jézus képében, hogy az oltalmazó szeretet és 

részvét kifejez�dése legyen. Jézus, a Logosz megtestesülése lenne tehát az a 

szeretetteljes Esemény, amely az elrejtettel, a  látatlannal való szembesülés, 
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rámutatás vagy fülünkbe engedés lehetetlen lehet�ségét�l óv meg? Aki inkább 

spongyát ad, csak hogy elfordítson a legiszonytatóbb eseményt�l. Talán ily 

módon a heideggeri halálhoz kötött lét nem lenne más, mint a megnevezhe-

tetlen látásának soha el nem érhet� lehet�ségéhez kötött lét, melyet az Ember 

ajándéka szeretetteljesen elleplezni igyekszik a szubjektum tételezése által? 

És akkor ennek a szubjektumnak még az is megengedett, hogy Jézus bele-

egyezésével megölje az Istent? Könnyen lehet, és a nietzschei írás zsenialitása 

éppen ezeknek a ’könnyen lehet’-eknek a végtelenítésében áll. Azaz az eldönt-

hetetlenség sors-eseményében, amellyel szembesít. No de mikor beszélhetünk 

egyáltalán eldönthetetlenségr�l? Nemde nem akkor, amikor egy dolog egy 

másikkal vagy harmadikkal való egybefonódásának küszöbén leledzünk? Ami-

kor látatlanba tekintünk, és megfagyunk általa? Ez a küszöb pedig nem lehet 

más, mint az El�szó értelmében vett Írás, azaz a legtitkosabb ajándék, mely 

– mint a bevezet�ben utaltunk rá – egy válság-jelenség, egy iszonyatos kataszt-

ropha. A horizont-letörlés el�tt, a jézusi adomány szeretetben fogant csínyét 

megel�z�en az Írás válságában, iszonytató eseményében vagyunk, voltunk és 

leszünk. Ez a nietzschei Írás megfejthetetlen tanúsága, melyr�l szintén csak 

tanúskodva adhatunk számot. Mégpedig egy Írásban.

Felhasznált irodalom:

Jacques Derrida, Az id� adománya, Bp., 

Gond-Cura Alapítvány és Palatinus, 2003, 

ford.: Kicsák Lóránt [Derrida, 2003]

Jacques Derrida, Envois, in: u�., La carte pos-

tale, Paris, Flammarion, 1980

Jacques Derrida, Envois, in: u�., The Post 

Card, Chicago, The University of Chicago 

Press, 1987, ford.: Alan Bass

Jacques Derrida, „Éperons/Nietzsche stílusai”, 

in: Athenaeum, 1992/3., 220–226., ford: 

Sajó Sándor [Derrida, 1992/3]

Jacques Derrida, „Két kérdés aláírásokat ér-

telmezve (Nietzsche/Heidegger)”, in: Lite-

ratúra 1991/4., 322–335., ford.: Sz�cs T., 

Somlyó B. [Derrida, 1991/4]

Martin Heidegger, Rejtekutak, Bp., Osiris, 

2006, ford.: Vajda M., Bacsó B., Korcsog 

B., T�zsér E., Vajda K., Kocziszky É., Czeg-

lédi A., Ábrahám Z., Pongrácz T. [Heideg-

ger, 2006]

Martin Heidegger, Id� és lét, in: Nagyvilág 

2002/3., ford.: Korcsog B. [Heidegger, 

2002/3]

Martin Heidegger, Útjelz�k, Bp., Osiris, 2003, 

ford.: Vajda M., Bacsó B., Korcsog B., T�-

zsér E., Vajda K., Kocziszky É., Czeglédi A., 

Ábrahám Z., Pongrácz T.

Martin Heidegger, „Az 1973-as Zähringeni 

szeminárium”, in: Athenaeum, 1993/1.

Friedrich Nietzsche, Die fröhliche Wissen-

schaft, Leipzig, Alfred Kröner, 1928

Friedrich Nietzsche, Vidám tudomány, Sze-

ged, Szukits, 2003, gord.: Romhányi Török 

G. [Nietzsche, 2003]

Emmanuel Lévinas, Nyelv és közelség, Pécs, 

Jelenkor, 1997, ford.: Tarnay L. [Lévinas, 

1997]

Emmanuel Lévinas, Teljesség és végtelen, 

Pécs, Jelenkor, 1999, ford.: Tarnay L.

Gilles Deleuze, Nietzsche és a fi lozófi a, Bp., 

Gond, 1999, ford.: Moldvay T.

Lukács György, Történelem és osztálytudat, 

Bp., Magvet�, 1971 [Lukács, 1971]

Jaqcues Lacan, „A fallosz jelentése”, in: Tha-

lassa, 1998/2–3.

Jean-Luc Marion, Az erotikus fenomén, Bp., 

L’Harmattan, 2012, gord.: Szabó Zs. [Ma-

rion, 2012]


