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Tatár György

„ISTEN HALOTT”
Gondolatok egy gyászjelentéshez

Nietzsche hátrahagyott jegyzetei közt tájékozódva hamar feltűnik, milyen időbeli kö
zelségben bukkan ott fel a két gondolat: a halott Isten és az örök visszatérés gondolata. 
Az alábbiakban a két gondolat közös gyökerével és Martin Heidegger ehhez fűződő 
pozíciójával kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot kifejteni.

A nietzschei „esztelen ember” szájába adott híradás első ízben az egyik 1881-es jegy
zetfüzetben bukkan fel a következő egymondatos formában: „Ha nem változtatjuk Isten 
halálát nagyszabású lemondássá és folyamatos győzelemmé önmagunk felett, akkor visel
nünk kell a veszteséget.”1 A veszteség tehát elháríthatatlan, lévéri tény, a nietzschei 
gondolat nem is ennek elkerülését, hanem annak lehetőségét keresi, hogyan tehet
nénk az elszenvedett veszteséget a saját tettünkké. E halotti bizonyítvány objektív tar
talma m inden jelentőségét elveszti a „veszteség” tény volta és tett volta közti döntési 
alternatívához képest. A gondolat előterében nem az Isten létezésébe vetett h it eluta
sítása áll, ami pontos gondolati és érzelmi mása lenne, csak éppen tagadó mása, egy 
igen elteijedt vulgáris hittípusnak. Az egykor tettet parancsoló Istenben való tett-leges 
hittel szemben itt a tény-leges ateizmus helyébe a tett-leges ateizmus lép: „Isten halott 
—de hát ki ölte meg? A legszentebbnek, leghatalmasabbnak általa történt megöletésének 
érzése még az egyes embert is el kell hogy érje...”*

Hogy m iért is kell Isten halott voltát, cél és irány e ránk szakadt hiányának tényét, 
a saját tettünkké változtatnunk, arra az ugyanehhez az időszakhoz tartozó tervek és 
töredékek egész sora ad választ. Ezek szerint világunkat, vagyis azt a világot, „amelyhez 
valóban van valami közünk”,5 amelyben életünk lehetőségei gyökereznek, mi, emberek 
terem tettük -  vagy egy másik feljegyzés szerint: mi, emberek találtuk ki, mi költöttük. 
Minthogy azonban ezt a tényt elfelejtettük, utólag -  rendezett világunk megalkotásá
hoz képest utólag -„egy külön teremtót gondoltunk ki, vagy pedig a Honnan? kérdésével gyö
törtük tönkre magunkat’’.* Érdemes m ár most felhívni a figyelmet az utolsó mondatban 
alig észrevehetően megbúvó „vagy” kötőszóra. Önálló jelentése olyannyira elsikkad, 
hogy akár egy„és”-sel is behelyettesíthetőnek tűnne. Pedig sietős kézzel pontosan an
nak az Istennek egy lényegi struktúramozzanatát érinti, áld immár nem ad több élet
je lt magáról. Voltak idők, mikor e két mozzanatnak nem sok köze volt egymáshoz: a 
világ valamely zugában zajlott egy történet, melynek egyik résztvevőjéről tudvalevő 
volt, hogy„amü mondott, meglett”,6 míg egy másik zugban a„vfc”-zel m int válasszal kezd
ték a Honnan? kérdés gyötrelmeit. Amikor e két világ sorsa úgy hozta, hogy találkoz
zanak, a sebesen kiterjedő határmezsgyén a kettejük közé feszülő „vagy” egy „és”-sé 
lágyult, s egy új történet kezdődött

H a az ember által költött világ utólag m egtöltött teremtője halott, akkor az emberre 
háruló feladat im m á r  nem más, mint az egykori önmagára való visszaemlékezés -  mint 
e világ teremtőjére. Az egykori tettre történő emlékezés nem egy tényre való vissza
emlékezés, hiszen abban a világban, „amelyhez valóban van valami közünk”, amelyet „mi,
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emberek teremtettünk”, a  visszaemlékezés csak korábbi költészetek, korábbi tett-legessé- 
gek felé mozoghat, amelyekkel szemben egyedül az emlékező bizonyulhatna valami 
tény-legesnek, tény-szerűnek. A feladat nem az arra a tényre való visszaemlékezés, 
hogy a világot az ember találta ki, most meg egy másikat akar kitalálni, m ert ilyen tény 
nincs. Az emlékezés tett, maga is teremtés: ahhoz, hogy égre és földre m int saját tet
tem re emlékezzem, új eget és új földet kell költenem. Isten halála -  a tettek e világában 
-  tettesre szorul. S valóban, az ember mellének szegeződik a kérdés: „Nem kell-e, hogy 
magává a leghatalmasabb is legszentebb költővé váljon?’*

De, azzá kell válnia. Ám mivel az „egyes” ember a rettentő tett magára vállalásához 
még tú l gyenge, előbb magát a „leghatalmasabb is legszentebb költőt" kell megteremtenie. 
Az új költészet hírét hozó új költő először a VIDÁM TUDOMÁNY esztelen emberének 
álruhájában áll elénk. A kéziratban még saját nevén szerepelt: „Egyszer egy fényes dilelőtt 
Zarathustra lámpást gyújtott, a piacra futott, s ezt kiáltozta: Istent keresem! Istent keresem!,fl

Akár az esztelen ember inkognitójában, akár -  m int később -  a saját nevében lépjen 
is fel Zarathustra, Isten halálának olyan híréről tud, melyről a többiek hangsúlyozot
tan „még" nem tudnak. Ez a h ír „még” nem ju to tt el hozzájuk, teljesen függetlenül 
attól, hogy az esztelen ember köré gyűlök „nem hittek Istenben”, míg a Zarathustra-mű 
szentje éppenséggel h itt Amit a hír tudtul ad, egy meghatározatlanul korábbi időben 
tö rtén t de m int az esztelen ember valamennyi képe jelzi (a kiivott tenger, a letörölt 
horizont, a napjától eloldozott föld), a világ rendezett meglétéhez képest utólag tör
té n t Akik még nem tudnak róla, m ert számukra „ez a roppant esemény mig útközben van 
is vándorol”, mindannyian a Teremtő megteremtésével telni kezdődött időben élnek. 
Az esztelen ember apokaliptikus titkot hirdet: Isten gyilkosainak országa elközelgett, 
a h írt tettükként magukra öltők előtt nyitva áll. Az esztelen ember idejét úgy jellemez
hetjük, hogy az egyszerre van a többiek világideje után, s ugyanakkor ott, ahol ez a 
világidő még el sem kezdődött, tudniillik a világ embertől való megalkotása és a Te
rem tő megalkotása között „Ez még nem az én időm”, mondja az esztelen ember, de 
m ondhatná úgy is, „már” nem az én időm. Ami elveszett, éppen a kettő közti világos 
döntés lehetősége: a döntés maga az elközelgett ország lakója lesz, az emberen túli 
ember.

Az esztelen ember azonban -  ezért törli ki nevét Nietzsche a kéziratból -  még nem 
Zarathustra, még nem  az örök visszatérés tanítója. Itt még nem akar egyebet, mint 
Isten halálát múltbeli, idegen tényből saját tetté változtatni. De az első lépés már el 
van rejtve ebben is: a követelés, hogy a tettes viszonya tettéhez egy „így akartam!” le
gyen. Az esemény puszta megtörténtből csak akkor válhatna világot alapító múlttá, 
ha a tett birtoklóinak közösen akart közös múltjává lenne. A hit hiánya önmagában, 
Istent -  és világát -  még csak múltbelivé sem képes tenni: a hitetlenség olyan tökéle
tesen szabad, Istennel semmilyen vonatkozásba nem kerülő tevékenysége az ember
nek, hogy meg sem érinti. Márpedig m ár itt is a múltra ható akarat van mozgásban, 
a „Volt” az a kő, amit félre kell görgetni az útból.

„Nagyobb tett még sohasem történt -  és mind, aki csak születni fog miutánunk, e tettnélfogva 
tartozik egy magasabb történelembe, mint minden eddigi történelem Itt lappang a probléma. 
Szigorúan véve, ha egy történelemben nagy tetteket visznek is végbe, legyenek azok 
bár a legnagyobbak is, a tettesek még mindig ugyanannak a történelemnek a tettesei 
maradnak, hiszen tetteik is csupán ugyanannak a történelemnek más tetteihez mérten 
minősülhetnek nagyoknak vagy kicsinyeknek. Ahhoz, hogy új -  akár magasabb -  tör
ténelem kezdődhessék, e történelmet egy olyan tettig kellene előrehajtani, amely már
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magának e történetnek az alapját, alapító tettét érintené. Vagyis azt az alapot, amitől 
a  történelem egyáltalán történelem -  és nem csupán tényekkel telehintett múlt. Más 
helyeken Nietzsche nemcsak az „újabb események legnagyobbikának" hívja Isten halálát, 
hanem  „történelmi eseménynek" is. De hát honnan tudhatjuk, hogy az így elkezdődött 
új történelem még mindig történelem, és nem valami más? Ezt egyes-egyedűl a régi 
történelemhez való viszonyából tudhatjuk, tudniillik ha az új nem a régi egyszerű fel
váltásából támad -  hiszen akkor csak a régi egy új korszaka volna - , hanem a régi 
alapjának a megsemmisítéséből. A régi történelem alapjának megsemmisítettsége al
kotja az újnak az alapját Ennek folytán az új a maga alap-vető eseményében érintke
zésben áll és érintkezésben m arad a régi alapjával. Régi és új történelem viszonyában, 
előtörténet és „igazi” történet apokaliptikus viszonyában az új a régit, a magasabb az 
alacsonyabbat történelemből múlttá akarja visszaváltoztatni, hogy az idő egyedüli urá
vá lehessen.

De hát mi köze van az immár holttá nyilvánítottnak a történelemhez? M ert kell, 
hogy valami köze legyen, ha egyszer megöléséből éppen történelem, méghozzá ma
gasabb, fokad. A probléma expUkálásához M artin Heidegger két művében próbálunk 
meg fogódzóra lelni, legyenek ezek a LÉT ÉS IDŐ, illetve A MŰALKOTÁS EREDETE. A 
LÉT ÉS IDŐ, egészen töm örre fogva, a történetiség fogalmát a következőképpen tárja 
fel. „A gond szerkezetegésze azonban egységének lehetséges alapját az Időbeliségben bírja. Az 
•életösszefüggés*, vagyis a jelenvalóiét specifikus kiterjedésének, mozgalmasságának és állandó- 
sultságának ontológiai magyarázatához ennélfogva e létező időbeli szerkezetének horizontján be
lül kell hozzáfognunk.” Mitől van az egzisztenciának egyáltalán mozgása? Ezt a mozgal
masságot „a jelenvalóiét kiterjedése határozza meg”. Majd: „A kitelj ed t ki terjeszkedés spe
cifikus mozgalmasságát nevezzük a jelenvalóiét történésének.” Heidegger szerint a törté
netiség ontológiai értésekor „hozzáférhetővé tettük a történésstruktúrát és annak egzisz
tenciális-időbeli lehetőségfeltételeit”.9 A történetiség vonatkozásában Heidegger sorsnak 
nevezi ajelenvalólét„«l/iatározű<íságáí”, amin az egzisztencialehetőségek választó meg
találását érti, ideértve egyszersmind e lehetőségek hagyományozott értelmezettségét 
-  m int örökséget -  is. Minthogy azonban a sorsszerű jelenvalóiét” valójában együttlét- 
ben egzisztál, ezért „történése együttes történés", azaz együttes-történelmi sors (Geschick). 
Ez az együttes-történelmi sors a közösség, „a nép történése”} 9 Nyilván ezen a ponton 
játszik központi szerepet a sors m int az egzisztencialehetőségek hagyományozott ér- 
telmezettsége. Időbeliség és történetiség viszonyát összefoglalva, Heidegger ezt 
mondja: „Csak a tulajdonképpeni időbeliség, amely egyszersmind véges, tesz lehetővé olyan va
lamit, mint a sors, vagyis mint a tulajdonképpeni történetiség.”11

Mindezeken a szöveghelyeken a jelenvalóiét időbelisége lényegében azonos azzal, 
hogy a jelenvalóiét „történik”, s ebből fokadó „történetisége” -  kivált mint „együttes- 
történelmi sors"- kimondatlanul azonosul magával a történelemmel. Nem egyszerűen on
tológiai feltétele tehát, hanem ő maga az. Heidegger gondolatmenetéből az követke
zik, hogy ahol van sorsszerű jelenvalóiét, amely -  szükségképpen -  együttes-történel
mi sorsként „történik”, o tt van történelem is. Az a történetiség, amiről itt szó van, tehát 
a történelem egzisztenciális-időbeli feltétele, Isten halála után nyilván ugyanúgy fenn
áll, mint annak előtte. A kérdés az, mennyiben m aradhat érintetlen maga a történelem 
ettől a „halálesettől”. H a a történelem azonos saját ontológiai feltételével, a törté
netiséggel, akkor nyilván érintetlen marad. Ebben az esetben azonban súlyos problé
mák támadnak -  legalábbis a Nyugat esetében -  azzal az „együttes-történelmi sorssal”, 
amely magában foglalja a jelenvalóiét „hagyományozott értelmezettségét”, s amely távolról
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sem független a nagy halottól. Ezen a ponton a legvilágosabb, hogy Nietzschénél miért 
ugyanaz a személy hirdeti Isten halálát és az örök visszatérést, mely utóbbi -  nézetünk 
szerint -  tagadja a heideggeri értelemben vett történetiség történelemmé való előlé- 
pésének lehetőségét A jelenvalóiét nyugati lehetőségeinek „hagyományozott értelmezett- 
ségében” ugyanis -  ki tudja, mennyire jogosan -  a  történelem úgy jelent meg, mint a régi 
felváltása egy újjal, ahol a régi is csak ̂ felváltásnak e mozzanatában jelent meg egyál
talán történelem ként

Világ, mint ismeretes, a LÉT ÉS iDÓ-ben nincs önmagában, csakis m int a jelenvaló
iét világa jelenik meg. A világ a  jelenvalóléttől nem függetleníthető létező: magának 
a jelenvalólétnek egy jellemzője. Olyan, hogy világ, egyedül a  jelenvalóiét által tárul 
fel. A MŰALKOTÁS EREDETE felől pillantva vissza, jelenválólétnek és világának ez a  szo
ros összetartozása a műalkotás és az általa felnyitott világ viszonyát tűnik megelőle
gezni. így nem  jogosulatlan, ha a heideggeri világfogalomról való tudásunkat inm»n  
egészítjük ki. A görög templom felejthetetlen értelmezése így végződik: „A templomban 
az isten a templom által van jelen [...] templom és körzete nem szóródik szét a meghatározatlan
ságban. Csak a templom rendezi és gyűjti egységbe ama pályákat és vonatkozásokat maga körül, 
amelyekben születés és halál, balsors és áldás, győzelem és megaláztatás, kitartás és hanyatlás az 
emberi lény számára közös sorsának alakját ölti fel. E  nyílt vonatkozások tevékeny tágassága nem 
más, mint e történelmi nép világa. Csak ebből és ebben ju t vissza önmagához, hogy küldetését 
teljesítse.”1* Távolról sem ezzel a nyelvi-gondolati szigorral, de a világnak egy hason
lóan megkonstruált fogalmát törekszik Nietzsche is elérni, amikor azt az utólag kitalált 
terem tőről akarja leválasztani: „Ezt az egész világot, amelyhez valóban van valami közünk, 
amelyben szükségleteink, vágyaink, örömeink, reményeink, színeink, vonalaink, ábrándjaink, 
imáink és átkaink gyökereznek-ezt az egész világot mi, emberek teremtettük...” Heideggemél 
tehát a mű világa teljesen egy az őt létrehozó és általa létrehozott „közös sors”: a „törté
nelmi nép” világával. Ahogyan Heidegger a mű körüli és a mű által felnyitott világ ké
sőbbi széthullásáról, majd e világmű tisztán múzeumi továbbéléséről beszél, tejesen 
ezt a gondolatot fejezi ki Nietzsche esztelen emberének az a gesztusa, amivel úgyjáija 
végig a templomokat, m int Istennek -  az élet összefüggéséből végképp kihullott -  
kriptáit és síremlékeit

Heideggemél a történelmi népeknek az a világa, amelyből és amelyben önmaguk
hoz jutnak vissza, hogy küldetésüket teljesítsék, nem más, m i n t maga ez a küldetés: 
„a közös sors alakja”. E gondolkodás keretei közt a világ csak az adott történelmi nép 
világa lehet, nép és világa nem elkülöníthető létezők. Értelemszerűen, e történelmi 
népek történelmi világainak egymáshoz való kapcsolódása, ahol ilyen van, maga nem 
lehet világ. Az a  hely, ahol két történelmi nép világa összefüggésbe léphetne egymással, 
vagy mindkettejük világán kívül esne, vagyis történelmileg nem létezhet, vagy mindket
tejükén belül esne, ekkor viszont m int összefüggés csak akkor volna értelmezhető (sőt 
felfogható!), ha a szemlélő a kettő valamelyikének tagja.

A történelmi népek világát alkotó összefüggésrendszerek széthullásakor a művek 
világ-talanok maradnak: „A világtól való megfosztottság és a világ felbomlása többé nem for
dítható vissza. A művek többé nem azok, amik valaha voltak. ”1S Ha nem lehetséges más világ, 
csak a történelmi népek világai, altkor egészen szigorú értelemben csak történetek le
hetségesek, történelem nem. A történelmi népeknek nincs közösen történő világuk -  
m inden templom által más isten van jelen. Népek közös világához ugyanis egy olyan 
népre, egy olyan „sorsszerű jelenvalólétre” volna szükség, amely egy olyan „együtt- 
létben egzisztálna”, amelynek történése a többi néppel való lényegi együttes történés
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volna. Ez annyit jelent, hogy ennek a népnek -  elvileg -  valamennyi lehetséges törté
nelmi héppel közös világa, „együttes-történelmi sorsa” (Geschick) volna. Világosab
ban fogalmazva: ehhez egy olyan történelmi népre -  mint műre -  volna szükség, mely
nek világa, vagyis „nyílt vonatkozásainak tevékeny tágassága”, akként öltene egy műszerű 
alakban testet, hogy abba valamennyi történelmi nép m int az őket is befogadni képes 
világba léphetne be.

Felfogásunk szerint ilyen mű és önmagát „nyílt vonatkozások” világaként köré építő 
világ van. A bibliai mű megnyitotta világban két „nép” is elhelyezkedik: a zsidóság és 
a  magát verus Israelnek tekintő egyház. Heideggeri értelemben itt is elmondható, hogy 
ebben a műben is az igazság történik, de nem úgy, hogy a létező igazsága lépne mű
ködésbe benne,14 hanem úgy, hogy benne a jelenvalóiét történetisége, a közösség, „o 
nép történése” nyer olyan ábrázolást, hogy abban az a történeti világ nyílik meg, melyben 
a népek történelmei történnek. Az a világ, melyet ez a  mű -  és egyedül ez a mű -  nyit 
fel, magának a történetiségnek a világa, melyet egyfelől abban a tapasztalatában tár 
elénk, hogy a létező egészének teremtőjét és történetének urát egynek tudja, másfelől 
e világot úgy tárja elénk, hogy mindent, amit elmond, pusztán egy történetként mond
ja  el. A történetek története -  formáját tekintve -  nem egyéb, mint egy történet. S mai 
helyzetünket, e műhöz való viszonyunkat, nem is tudjuk világosabban jellemezni, 
m int éppen Heidegger beszédmódján: az, ami e történet igazságát az el nem rejtett- 
ségbe hozza, hogy tudniillik maga is egy történet csupán, pontosan ez rejti el ismét 
előlünk. Ez a különleges mű, melynek ha a helyét akarnánk kijelölni, azt kellene mon
danunk, hogy a  történelem általa felnyitott világának a közepén áll, készen arra, hogy 
a tőle való függetlenségben elmúlt népeket s a még meg sem született népeket magába 
fogadja, s így történésük igazsága megtörténhessék rajtuk, ez a mű, világának szét
hullásában a szemünk előtt rejtőzik vissza az igazságának megtörténése előttibe: egy 
történeti nép világává huny ki -  történetté a többi történet között.

Ha Isten halott, akkor a fenti értelemben vett világtörténelem egy átmeneti epi
zódnak bizonyul a történelmi népek, vagyis a történelmek özönében. Ha nincs világ- 
történelem, azaz ha el képes múlni még a történeti időn belül, akkor hordozói önfelfo
gásuk szempontjából tekintve feleslegesek, önmagukban álló művek -  a többi mű kö
zö tt

Mind Nietzsche, mind Heidegger Isten halálát „történelmi eseménynek” nevezi. Ho
gyan kell ezt gondolnunk? Egy isten halála, mondjuk Dionüszoszé, történeti esemény, 
ugyanis egy történetnek az eseménye, számlálhatatlan más istentörténet egyikéé. Ezek 
a történetek folytathatók, továbbmesélhetők, hősük halála után is, m ert a  hős halála 
akár hérosz, akár isten legyen is, a történet történéseinek egyike. Ebben az esetben 
éppen a haláleset a történet tartalma. Mondhatjuk, hogy ez a történet ennek vagy 
annak az istennek a története, de nem mondhatjuk, hogy ő ennek a történetnek az 
istene. Történeteiben jelen van ugyan, de egyik róla szóló történetnek sem ura. Tör
ténetei -  mint ezt a mítoszokhoz való európai viszony mutatja -  elvannak nélküle is. 
Végtelen elevenségének éppen az a titka, hogy a Múzsa nem tűri a kanonizálást, hogy 
kétszer elbeszélve két életet él. Elbeszéltségének világából nem képes -  és nem is akar 
-  kitörni, s elevenségének ez az a módja, melyben kultuszának eltűntét is túléli. Az az 
Isten viszont, akiről Nietzsche beszél, ha élte is valaha -  ezt nem tudjuk -  az elbeszélt- 
ségnek ezt az eleven életét, m ár régen Ú rrá lett rajta: saját történeti tette óta, vagyis 
mióta maga szól a róla beszélőkhöz, ez a történet nem uralkodhatik rajta. Egyszer 
kimondott szavát semmilyen újraelbeszéltség nem másíthatja meg többé.
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Ha mégis létezik olyan történelmi tett, amely a történelem Urát képes holttá tenni, úgy 
ezt egyedül abban az irányban kereshetjük, melyet Heidegger jelöl ki számunk
ra. A szóról, hogy „Isten halott”, ezeket mondja: „...a Nyugat metafizikusán meghatározott 
történelmén belül ez már kimondatlanul mindig is ki volt mondva ”. „Nietzsche szava két évezred 
történelmének együttes-történelmi sorsát (Geschick) nevezi nevén."15 A kérdésre, hogy hon
nan kezdődik az ebben az értelemben vett nyugati történelem, így válaszol: mi6ta„azo- 
kat a neveket, hogy Isten és keresztény Isten... az egyáltalában vett érzékfeletti világ jelölésére 
használták”. Isten halott -  eszerint ennyit tesz: „az érzékfeletti világ hatóerő nélkül marad. 
Nem ajándékoz életet”.16

Hogy Isten az érzékfeletti világ, az ideák világa, szemben az érzéki, változékony s 
ezért pusztán látszólagos és valótlan világgal, ez a filozófiai görögség Danaosz-ajándé- 
ka. Heidegger értelmezésében ennek az ajándéknak az elfogadása óta, vagyis a nyu
gati filozófia kezdete óta, Isten megvonja m agát Ennek a magamegvonásnak az ere
dete a görög gondolkodásban rejlik, abban, ahogyan a létező m int létező megjelent 
benne. A metafizika mozgása kikerülhetetlenné teszi Istennek mint legfőbb létezőnek, 
m int leglétezőbb létezőnek a gondolását Isten m int az Első Létező az alapja minden 
más létezőnek, amely m int príma causa az önmagát okozó ok, a causa sui.

A keresztény gondolkodás, a teológia számára a görög metafizika nem véletlenül 
közbejött környezeti tényező, nem történetileg érkezett -  és ezért szükségszerű -  külső 
befolyás, még csak nem is szellempolitikai okokból kisajátított idegen eszköztár. Ez a 
találkozás konstitutív találkozás volt, ami Heidegger szerint azon alapul, hogy a görög 
metafizika lényegileg teológia. „Az ontológia teológiai karaktere tehát nem azon alapszik, 
hogy a görög metafizikát a későbbiekben a kereszténység egyházi teológiája felvette magába és 
átalakította. Sokkal inkább alapszik azon, ahogyan a létező mint létező a korai időktől kezdve 
leleplezte magát. A létezőnek ez az el nem leplezettsége teremtette csak meg a lehetőségét annak, 
hogy a keresztény teológia a görög filozófiát hatalmába kerítse...”17 A görög metafizika tehát 
m ár magától is kínálkozott a feladatra. De m it kínált, és mi volt a feladat voltaképpen? 
Még pontosabban: mi volt az, aminek a bibliai keresztény gondolkodás híján volt, $ 
amit a metafizika tálcán kínált?

A Biblia embere számára a Kezdetbennél nincs korább: mit sem tud a teremtés előtti 
Istenről, vagyis Istenről mint nem Teremtőről, m it sem tud a népek történetén kívü
liről, vagyis m int nem Úrról. Amikor Isten nem szól és nem mutatkozik, a tudásnak 
vele kapcsolatban nincs más lehetséges tárgya, mint korábbi szólásai és mutatkozásai. 
H ajön, nem tudjuk, honnan jön: .bárhonnan jöhet és bármikor. Szólítható, de rajta 
áll, hogy válaszol-e. Vele kapcsolatban csak azt tudjuk, „amihez valóban van valami kö
zünk, amelyben szükségleteink, vágyaink, örömeink, reményeink... gyökereznek”, vagy más sza
vakkal: „nyílt vonatkozásainak tevékeny tágasságát”, ami „nem más, mint e történelmi nép v i
lága”. Ebből a szempontból a metafizika a mindezt megelőző tudást nyújtja: a legfőbb 
létezőhöz, Isten létéhez, a  causa suthoz „valóban van valami közünk”, de csak mint fi. 
lozófusoknak. A metafizika Istenének azonosítása a  Bibliáéval azonban nem a filozó
fusok Istenének azonosítása a hitével. Ez a két, Pascal óta formulává derm edt kifejezés, 
m int m ár mindig is terminologikus, nem az alapjául szolgáló tapasztalatot nevezi meg. 
Az egyik ugyanis annak a pusztán legfőbb létezőnek a tapasztalata, amely to theionként 
engedi magát a gondolkodótól megszólítani, ha az -  m inden metafizika ősképét kö
vetve -  gondolkodásának paripák repítette szekerén felvágtat hozzá, míg a  másik ta
pasztalat ennyit mond: és alászállt. Innen nézve, a görög ontológia teológia -  abban 
az értelemben, hogy a létezőségét leleplező legfőbb létező teológiája: a ki nem nyilatkozó
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Isten teológiája. A metafizika Istene a kinyilatkoztatás előtti Isten, aki valóban a leg
főbb létező, de semmi egyéb, m int a legfőbb létező. Ennyiben a metafizika igazság: 
világunk előtti igazság, amely világunk igazsága akar lenni. Mindebből az következik, 
hogy a gondolkodásban megjelenő Isten -  vagyis a  hüpokeimenon -  azonosítása, egy- 
belátása a bibliaival, valójában a  nem  nyilatkozó és a kinyilatkozó Isten azonosítása és 
egybelátása. A nyugati gondolkodás története ennek az egybelátásnak a története, s 
nem az egybelátás egyik vagy másik tagjáé. Ezt jelenti, hogy Isten halála „...a Nyugat 
metafizikusán meghatározott történelmén belül... már kimondatlanul mindig is ki volt mondva”.

Hogy Isten van, azazhogy létezik, a bibliai ember számára problémamentes előfel
tevés, magától értetődő feltétel. Az említett egybelátás révén válik a szó szigorú értel
mében vett előfeltétellé. A ki nem nyilatkozó Isten tudománya válik a kinyilatkozott 
előfeltételévé. Ugyanakkor, a teológus számára a  viszony meg is tud fordulni, hiszen 
csak a kinyilatkoztatás fényében „látja is” annak előfeltételét, a  metafizikai Istent. Az 
egybelátás terem tette -  s m int ilyen, feloldhatatlan -  belső feszültséget fogalmazza meg 
Helm ut Franz frappáns kérdése: a causa sui volna Jézus Krisztus Atyja?1® A metafizikai 
Isten szirénéneke mindannyiszor felcsendül, valahányszor a keresztény gondolkodó 
azt próbálja elkerülni, aki az ő hagyománya szerint számára „alászállt”, és saját magát 
az útnak nevezte. A szirén, aki ettől az úttól csábít félre, miközben az ú t élőféltételének 
úttalan elérésével kecsegtet, a nyugati hagyományon belüli hatalm át onnan nyeri, 
hogy valóban el tud vezetni a kinyilatkoztatás elé, ám csak a kinyilatkoztatás tagadásá
nak árán.

De m iért volt szüksége a korai egyháznak erre az egybelátásra? Mi vezetett a közeli 
és a  távoli Isten bíbliailag szétválaszthatatlanul egy tapasztalatának olyan elkülönítésé
re, ahol a távolit tudják, és a közelit hiszik?

Az új hit saját határain belül szüntelenül abban a veszélyben forgott, hogy emberré 
lett Istenének példátlan közelségében odavész ennek az Istennek ugyanannyira való
ságos messzesége, a teremtő beláthatatlan távolsága teremtményétől. Hogy e tapint
ható közelség semmivé zsugorítja azt a mérhetetlenséget, melyet egyedül az „és alá
szállt” képes egy szempillantás alatt legyőzni. Az Istenember szüntelen közelségét kö
zösségük jelenvalóságában élők, éppen Uruk távoli istenségének megmentése érde
kében, annak az Egynek megmentése érdekében, aki túlságosan is a sokak közti egy
ként jelent meg, az új h it határain túl látták hitüket kényszerítve, hogy az nehezebb 
fegyverzetű szövetséges után nézzen. A veszedelmes közelség ellensúlyaként kínál
kozott a  görögök hüpokeimenonjának abszolút távolsága és abszolút egyetlensége, a 
kinyilatkoztatás felől nézve a  népek történeti világán egészen kívüli, „idegen” Isten. 
Az egybelátás volt az az ár, amit az egyház „az isteni Isten”19 biztosításáért fizetett. 
A Nyugat vonatkozásában a görög gondolkodás világtörténetisége ezen az egybelátáson 
alapul. A közvetlen közelben „alászállttal” való azonosítás nélkül a metafizika Istene 
megmaradt volna belső görög ügynek vagy a hellenisztikus világkultúra epizodikus 
belső ügyének. Élesebben fogalmazva: az Első Mozgató, a causa sui, a létezők legléte- 
zőbbike, e  nélkül az egybelátás nélkül tökéletesen néma marad, akit ugyan lehetséges 
Istenként szólítani meg, de aki nem mondja azt, hogy J$n vagyok a te Istened”. A me
tafizika úgy épül fel a  hüpokeimenonra, m int Heidegger templomműve a kősziklára: 
„A templommú... midőn egy világot állít fel, nem engedi az anyagot eltűnni, hanem éppen el
lenkezőleg, előhívja, mégpedig a mű világának felnyíltságában: a kőszikla hordozássá és nyug
vássá lesz, s csak így lesz kősziklává... ”20 M ert persze a filozófia igazságait egyedül a bibliai 
beszéd változtatja megelőző igazságokká, tekintet nélkül bármilyen kronológiára. S per



4 66  •  Tatár György: .Isten  halott"

sze a  metafizika megőrzi elmúltként örök igazság voltát, ám  a hüpokeimenonnak még 
senki sem mondta: „te vagy az én kősziklám”,*1 2 * 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 m ert ettől a súlytól összeroppanna.

A nihilizmus, „minden vendégek legfélelmesebbje ”, nem a  metafizikában, hanem ebben 
az egybelátásban jö tt a világra. Ami persze m it sem változtat azon, hogy a Nyugat a 
világban betöltött uralkodó helyzetét ennek a lassan felnövekvő vendégnek köszön
heti. Hogy a filozófiai gondolkodás számára ez az egybelátás meghaladható-e, vagyis 
hogy az itt egybelátottak másképp is egybeláthatók-e -  hiszen nincs élő folyam, amely 
forrásainak bármelyikéről is lemondana - , az a jövő kérdése. Nem tudjuk, lehetsé
ges-e „másik kezdet”.

Heideggemél a metafizika meghaladása egyben a metafizikai Isten meghaladása 
is. Gondolatmenetűnket megfordítva, úgy is fogalmazhatunk, hogy a metafizika Iste
nének meghaladására tett eddigi legnagyobb kísérlet a Biblia kinyilatkozó Istenével 
való azonosítása volt Hogy ez a kísérlet kudarcot vallott, Nietzsche „esztelen embere” 
tálja elénk. Ám mivel a néma létező szubsztancia és a szólítva-alászálló Isten -  immár 
halott -  egysége nem hagy nyugodni minket, ezért kényszerülünk ugyanazt állítani, 
mint remélni: hogy Isten nélkül a metafizika nem meghaladható. Természetesen a 
Bibliáéra gondolok. Más Isten nem, még egy „istenibb Isten” sem, „menthet meg ben
nünket”?*
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