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Isten és a Lét
Manapság, aki Istenről és a Létről beszél, a világ minden iáján könByeII.

nevetségessé teheti magát, mivel vannak témák, amelyek a tudományos szem
léletek hatása alatt a legtöbb ember számára nem jelentenek problémát, Isten
és a Lét kérdése ebbe a témakörbe tartozik. Azt is meg kell jegyeznem, hogy
azok akik ezekkel a problémákkal foglalkozriak, és komolyan foglalkoznak,
minden ilyen vállalkozást könnyen félmegoldásnak, ha nem egyszerűen ferdítés
nek tek.inthetnek.

Irásomnak tehát nem az a célja, hogy szellemi rnennydörgést produkáljak,
vagy hogy retortacsőben Istent és Létet állítsak elő. Akik filozófiával foglal
koznak, azoknak hinniük kell legalább abban, hogya Létet nem kell és nem is
lehet előállítani. Ezt olyan értelemben kell venni, hogy a Lét fogalmának a fel
fedezése megindította a Léttel kapcsolatos okoskodásokat és nincs hatalom, amely
el tudná hallgattamí a vi tát. A Lét bizonyíthatatlan hipotézis, mondhatná a
természettudós. De emlékeztessünk mínden elrugaszkodott. elmét, hogy maga a
szó értelme figyelmeztet aira, a bizonyítás nem egyértelmű a létrehozással. Ami
van, azt nem lehet létrehozni, s mivel nem tudjuk hogy hogyan van, még ar
ról sem lehet szó, hogy megváltoztassuk. Valahogyan a Lét kicsúszik a hatal
munkból s ezért míndig szívesebben beszélünk létez6kr6l, tehát megfogható dol
gokról, s létrehozás alatt is mindíg valami gyártást vagy készítést értünk. S ez a
bökkenő az Isten és a Lét kérdésének magyarázatánál. Nehéz fején találni azt
a szöget, amelyiket nem a kovács kovácsolt. A Lét éppen azért a filozófia leg
nehezebb problémája, mivel nem tudjuk hogyan létezik. Ime itt vagyunk az
Isten fogalmánál. Istenről sem tudjuk hogyan létezik, éppen ezért könnyen azt
mondhatja bárki, mint ahogy azt napról napra halljuk, hogy nem is létezik.

Ez az oka annak, hogy az emberiséget általában két nagy csoportba lehet
osztani: vannak, akik könnyen elhiszik, hogy van Isten, s egyben azt is, hogy
O a legfelsőbb létező (a vallásos emberek legnagyobb része ide tartozik), és
vannak, akik nem hiszik el, hogy Isten létezik, vagyis minden vizsgálat nélkül
elvetik e fogalmakat. E közé a két csoport közé ékelődnek be azok, akik pró
bálják megérteni,. hogy van, vagy pedig, hogy nincs Isten és Lét, és hogyaket
tő azonosságáról is lehet értelmesen beszélni.

Mivel gyanús lennék, ha Isten és a Lét azonosságát könnyen elfogadnám,
azért nem szerétném elkendőzní a nehézségeket. amelyek e problémákhoz fű

ződnek, hiszen e kérdésekben sokszor még azok sem értenek egyet, akik ma
gát az Isten és a Lét fogalmát elfogadják.

Isten, Lét és Heidegger

A Vigilia 1979 júliusi számában Chenu atyát ünnepelte. Mi volt Chenu atya
teológiai újítása és legfőbb érdeme? A cikkből világosan kitűnik és Chenu atya
tebbször visszatér rá: hogya teológia ne váljék kívülről megezentelt metafi
zikává, a teológiát Chenu atya mint üdvösségtörténetet értelmezte.

Mí a különbség a kettő között? A metafizika teória, a történelem pedig
"esemény", amit csak az ért meg, aki azt átélte. Igy joggal feltehetjük a kér
dést, vajon Istent és a Létet mint kívülről meg szentelt metafizikát magyará
zom-e, vagy pedig mint "eseményt"? Ez a kérdés egy másikhoz vezet: hogy. fog
ja fel a filozófia a Lét problémáját, mint metafizikát, vagy mint eseményt? Eb
ből a kérdésből még egy újabb fakad: van-e a Létnek története? Ime, a kérdé
sek során zsákutcába futottunk: ha Isten egyenlő a Léttel, mínt középkorú fi
lozófusaink azt felfogták, van-e az Istennek története? Szabad-e Istent "ese
ménynek" tekinteni?

A kérdések ellentmondáshoz vezettek bennünket, s ezeket az ellentmondá
sokat fel lehet-e oldani anélkül, hogy valamelyik probléma - Isten, a Lét, vagy
a filozófia - elveszítené hitelességét?

Először is keresnünk kell, míben álla nehézség? Istent, mint legfelsőbb Lé
tezőt Abszolútnak, változhatatlannak, örökkévalónak tartjuk a változó és múló
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teremtményekkel szemben. Megfosztjuk-e méltóságától, detronizáljuk, amikor mint
eseményt, mint élményt próbáljuk felfogni? Viszont, ha lsten nem élmény, ese
mény, akkor, ahogy Chenu atya monuaná, csak megazentelt metafizikai létező

az. akit mí élő Istennek tartunk. A filozófiának e közott a két zátony között
kell hajóznia és a történelem nem egy hajótörésről számol be.

Korunkban Martin Heidegger, a nemrégen elhunyt német filozófus vetette
fel, mondhatnánk tragikus hangon, a Lét kérdését, először sokat vitatott mun
kájában, a Lét és Idő.-ben (Sein und Zeit), s utána számtalanszor többi, más
írásában. Túlzás nélkül elmondhatnánk, hogy minden munkájának a témája
ugyanaz - a Lét, csak a Létet megközelítő út vezet más tématerületon ke
resztül. Heidegger filozófiájának fő jellemvonása, hogya hagyományos meta
fizika ellenségének adja ki magát. Tehát a motatlzikai tradícióval ellentétben a
Létet nem Abszolútnak, hanem Semmi-nek (Nichts) fogja f,el, ami sok félreér
tésre adott alkalmat. Így a Lét elérhetetlenné válik s vele együtt Isten is, akit
metafizikaiokoskodásainkkal első oknak, vagy első mozgatónak, tehát fogalmaink
kal megközelíthetőnek tartottunk.

Kinek van ebben a kérdésben igaza? Veszélyes lenne néhány oldalban efö
lött ítéletet mondani; a nehézséget egy anekdotában próbálom szernláltetní. Jean
Wahl francia filozófus, Heidegger kortársa, egy alkalommal Heidegger érdemeit
méltatta s ezek között kiemelte, hogy Heidegger volt az első, aki a Létet felfe
dezte és filozófiájának központjába helyezte. Erre Etienne Gilson, a másik ne
ves francia filozófus, aki középkorí filozófiáról, többek közott Szerit Tamásról
írt műveiről ismert, azt válaszolta, hogy a Létet már Szerit Tamás hétszáz
évvel ezelőtt felfedezte. Ki tévedett? Kinek volt igaza?

Heidegger tudatában volt annak, hogy aki a Lét kérdésének tisztázasát tűzi

ki célul, mínt ahogy ő ezt műve (Sein und Zeit) elején kijelenti, könnyen ellent
mondásokba kerülhet önmagával, rnível a Lét a filozófia legtitokzatosabb és egy
ben legközönségesebb problémája. Ebben az esetben mi a teendőnk? - veti fel
Heidegger a kérdést egy későbbi tanulmányában (Zeit und Sein): "Amikor a
(Létről) elmélkedünk, ellentmondó kijelentések közott visz utunk. Ilyen ese
tekrs a filozófia ismer egy kibúvót: hagyja az ellentéteket egymás mellett lé
tezni - sőt szükség eseten még ki is élezi őket s így próbálja összevonní, ami
ellentmondó (s éppen ezért egybe tartozó) egy magasabb rendű egységbe. Ezt
az eljárást dialektikának hívják." A dialektika pedig magában hordozza a moz
gást s a történést is? Ilyen módon kérdés kérdés .után vetődik elénk és ennek
egyike - amely a mi problémánkra különösen jellemző - így hangzik: Van-e
a filozófiai fogalmaknak története, így van-e a Létnek s vele együtt Istennek
története?

Etíenne Gilson a következő címmel tartott előadássorozatot: The Unity of
Philosophical Experience - A filozófiai élmény egysége. Néhány filozófiai fo
galom "történetét" írja le. Heidegger ugyancsak a Lét történetéről beszél. A kér
dés számunkra a következőképpen hangzik: olyan fogalom, mint Isten és a Lét,
meg tudják-e tartani állandóságukat a változásban, tehát a történésben? Milycn
módon lehet felfogni Istent és a Létet, mint állandóságot (örökkévalóságot) és
kinyilatkoztatást, tehát történést? Összefér-e a történés az örökkévalósággal, mínt
a titkok titkával és egyben a legfelsőbb értelemmel, amely minden létezőnek

egyúttal oka és értelme?
Heidegger írásaiban számos helyen azzal vádolja korát, hogy megfeledke

zett a Létről (Seinsoerqessenh.eit), hogy elkendőzi a Létet (Verborgenheit). Ezek
ben a ki tételekben benne Ioalaltatik a teendőnk is: felfedni (entdecken) a Létet,
levenni a fátyIat a Létről. Heidegger itt a görög alétheia szót használja, amit
mí igazsággal fordítunk. Eszerint Lét és Igazság egyértelmű, tehát semmi nehéz
séget nem okozna a heídeggerí Létet az Istennel azonosítani. S hogy lehet, hogy
Heidegger sosern tette meg ezt a lépést? Nemde a Lét ellentmondó kitétekkel
szerepel művében? A Mi a metajizika című tanulmányában a Lét a Semmivel
(Nichts) egyenlő. Hogy lehetne most Istent a Semmivel azonosítani? Ileideggert
emiatt nihilizmussal is vádolták. Pedig ha Isten és a Lét kérdését mogvízsgáljuk,
világossá válik, hogy ez a kettős és ellentmondó meghatározás Isten és a Lét
lényegének megragadásához hozzátartozik s már jóval Heidcg ter előtt használat
ban volt, mint filozófiai módszer Isten lényegének a kutatásában, Ennek az oka
az, hogy mindkettőt, Istent és a Létet is, csak a mí véges, emberi, tehát töké-
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letlen isrnereti fogalmainkkal tudjuk megközelíteni. Fel kell tehát tenni a kér
dést: hogy tudja megragadni a végtelent, a felmérhetetlent a mí véges emberi
értelmünk? Elérik-e fogalmaink, amelyek mind az érzéki világhoz vannak köt
ve, az érzéken felül valót? S íme ezen a ponton találkozik a látszólag hom
lokegyenesen ellentmondó két filozófia: az egyik, amelyik Istent azonosítja a
Léttel, a másik, amelyik a Létet azonosítja a Semmivel. Ha ezt az ellentmon
dást dialektikusan fel tudjuk oldani, akkor bele tudunk helyezkedni a Lét tör
ténésébe, anélkül, hogy az örökkévalóságróllemondanánk.

Ki az Isten? A középkor válasza

A középkorban az Isten megértését kereső filozófiai vállalkozások egyrészt
az istennevekhez (Pseudo-Dionysius, De divinis Nominibus: Szent Tamás kom
mentárja és ugyancsak Szent Tamás Summa Theologica, la Pars, qu. 13: De di
vinis Nominibus), másrészt az lstenbizonyítékhoz fűződnek.

Szent Tamás istenbizonyítékai sokkal ismertebbek olvasóinknak. mínt a via
negativa (negatív út), amely Isten lényegét tagadással próbálta megközelíteni. Mí
a különbség a kettő között? Szándékukat tekintve, semmi. Mindkettőt ugyanaz a
gondolat vezetí : fides quaerens intelIectum (a hit keresi az értelmet: meg akarja
érteni, amit hisz). Ez azt bizonyítja, hogy a hivő ember sosem kerül ellentmon
dásba önmagával addig, amig élő istenhitét próbálja filozófiai eszközökkel tol
mácsolní. Az egymásnak ellentmondó módszerek az istenismeret dialektíkájának
a részei és azt bizonyítják, "hogy a filozófia saját eszközeivel, vagyis a tiszta ész
fogalmaival csak kerülő úton tudja az élményt, az eseményt, a történést meg
ragadni. S ha ehhez hozzátesszük, hogya filozófiában minden alapvető fogalom,
mint élmény jelentkezik, amit. csak az érzékeken túlnyúló intuícióban vagyunk
képesek megragadni. akkor talán fel tudjuk mérni a nehézségeket. amelyekkel
a filozófiának meg kell küzdenie, hogy álláspontját érvényessé tudja tenni. Ebbe
a kategóriába tartozik a Logos, a Kozmos és értékvilágunk legfontosabb elemei,
mint a Jóság, a Szépség és az Igazság. Míhelyt ezeknek a fogalmaknak a lénye
gét kutatj uk, ugyanolyan nehézségekbe ütközünk, mint amikor Istenről és a Lét
ről próbálunk értekezni. A nehézséghez hozzájárul még az, hogy ezekről a fo
galmakról közvetlenül nyelvünk semmi értelmeset nem tud mondani.

Miről lehet beszélni? Induljunk ki abból a fogalomból, mit jelent valami
ről beszélni? De ehhez a kérdéshez szorosan hozzátartozik egy metafizikai kér
dés: miről lehet beszélni? Erre ösztönösen azt válaszoljuk, hogy ami nem lé
tezik, a szó legáltalánosabb értelmében, arról nem is lehet beszélni. Könnyen
meg lehet magyarázni valakinek mi a ház, vagy a patak, mert ha nem érti,
rá lehet mutatni a házra vagy a patakra. De hogyan lehet Istenről vagy a Lét
ről értelmesen szólní, amikor egyikre sem lehet rámutatni? Ebből a megálla
pításból természetesen következik, hogy nyelvünk csak azokra a létezökre vo
natkozik közvetlenűl, amelyek érzékeinkkel megfoghatók. Ez annál is természe
tesebb, mivel nyelvünk eredete a konkrét, fizikai valóság. Isten nem tartozik
ebbe a kategóriába, tehát felvetődik a kérdés, hogy még ha létezne is, lehetne-e
róla beszélni?

Tehát mindazok, akik ilyen fogalmakat használnak, mint Isten és Lét, és
ezeket meg is akarják érteni, nyelvünket csak közvetve. tehát átvitt értelemben
tudják alkalmazni. Ebben az esetben megint újabb nehézségekbe ütközünk, mert
joggal feltehetjük a kérdést, milyen alapon alkalmazunk konkrét kifejezéseket
elvont fogalmak megjelölésére.

Már közópkori filozófusai nk és teológusaink tisztában voltak ezzel a nehéz
séggel. Amikor Szent Ágoston Vallomásaiban Istent próbálta értelemmel meg
ragadni, rájött arra, hogy Isten túl van az arisztotelészi kategóriákon, mivel a
kategóriák csak a szubsztanciára - vagyis egyéni, konkrét létezőkre - vonat
koznak. Ha a kategóriák, amelyek megengedik, hogy valamiről valamit állít
sunk, Istenre nem vonatkozhatnak. abból az következik, hogy nyelvünk Istenre
nem alkalmazható, vagyis Istenről szigorúan ismeretelméleti alapon nem lehet
beszélni, mivel Isten, rnin t szellemi lény a kategóriák fölött van.

A vulgáris és még a tudományos ateizmus is ezekből a filozófiai tételekből
meríti istentagadó érveit. Ezért jött újabban divatba az ontológia, a létről szóló
tudomány, mível nélküle hatásosan sem állítaní. sem tagadni nem lehet.

163;



A via negativa: A középkorból (V. század) maradt ránk egy értekezés az
istennevekről (De divinis nominibus), amely az említett ismeretelméleti nehéz
séget az állítás helyett a tagadással próbálta megoldani. így született meg a
'Via negativa, amely arra volt hivatva, hogy áthidalja a nyelvünkben rejlő ne
hézségeket és Isten lealacsonyítása nélkül filozófiai nyelven fejezze ki Isten és
a teremtmény, a Lét és a létező közötti lényegi különbséget, E tanulmány írója,
Pseudo-Diony sius ezt így fogalmazza meg: ami az értelem körébe tartozik (intel
ligibilia), azt érzéki tárgyakon keresztül (sensibilibus) megragadni nem lehet, s
azt az értelem még csak szemlélni sem tudja (contemplatio); éppen így nem
tudja felfogni az- egyszerűt (simplicia) a komposít segítségével. vagyis azzal, ami
nek formája van (figura). Az egység (unitas) az értelem és a szubsztancia fölött
van, és a Jóság túl van azon, ami kimondható (verbum) (C, I, I, 7). Ennek a fe
jezetnek az utolsó része a legjellemzőbb Pseudo-Dionysius módszerére, Itt a leg
felsőbb létezőt negatív terminusokkal jellemzi: "Unitas unific.ans omnem unita
tem et supersubstantíalís substantia... secundum nihil existentium existens et
causa quidem essendí omnibus, ipsum autem non exisiens, sicut supra substan
tiam et sic ut ipsum de seípso proprie et scienter enuntiet." Ebből a szövegből

a számunkra legfontosabb kitétel így fordítható: Nem létezik semmilyen léte
zőnek a módján; bár minden (létezőnek) az oka, Ö maga nem létezik (ipsum
autem non existens), vagy nem egy létező, így felette van a szubsztanciának
(vagyis az egyéni konkrét létezőnek) olyan módon, hogy megfelelően és értel
mesen csak Ö maga nyilatkoztathatja ki magát (enuntiet), vagy saját maga teszi
önmagát érthetővé. Más szóval kifejezve: aki Minden rnindenek fölött, Semmi
a valamik között; . míveí semmi földi formához nem hasonló, szóval ki nem
mondható.

Bár Pseudo-Díonysius nem állította, hogy Isten a Semmivel egyenlő, nyu
godtan mondhatjuk, hogy ismeretelméleti szempontból Isten Semmi, vagyis sem
mi földi teremtményhez nem hasonló, s éppen ezért runcs szavunk, amely Isten
Iényegét illendően kífejezhetné,

Az istennevek: Az istennevekről szóló értekezés az ötödik századból szár
mazik, de a válasz erre a műre csak a tizenharmadik században születik meg
Szent Tamás tollából. A két dátum közé esik Arisztotelész metafizikai művei

nek és a kategóriákon túlmenő logikai munkáinak a hatása. Tehát Szerit Tamás
az istennevek problémáját már pozitiv eszközökkel tudja megközelíteni. Ez azt
jelenti, hogy filozófiai nyelvhasználatunk kibővült, új dimenziót nyert s még
Istenről is lehet vele értekezni, más szóval Istenről is lehet nyelvünkkel vala
mit mondani.

Elég Aquinói Tamás kérdéseit felsorolni (Summa Theologica, la Pars, qu. 13),
hogy példát nyújtsunk arra, miképp járult hozzá az arisztotelészi módszer a
"kimondhatatlan" kifejezéséhez. Például: Utrum aliquid nomen dicatur de Deo
substantialiter - Vajon egy Istenre alkalmazott név Isten Iényegét van-e hivat
va kifejezni. Utrum ea quae de Deo dicuntur et creaturis univoce dicunt1!r de
ipsis - Vajon azt, amit Istenről és a teremtményekről állítunk, egyértelműen

(univoce) állítjuk-é róluk. Amikor Szent Tamás arról beszél, hogyan lehet va
laminek a szubsztanciáját (lényeget) megismerni, két lehetőséget említ: a) e:l:
proprietatibus (jellegzetességeiből) és b) ex operationibus (tevékenvségéből, hatá
salból. operációiból). Míhelyt a kérdés különbséget tesz a lényeg megismerési
módjaíban, a válasz egyszerű lesz: Quia iqitur Deus non est notus nobis in sua
natura, sed innotescit nobis ex operationibus eius vel effectibus eius, ex his pos
simus nominare.,. - Isten lényege az emberi ész számára ismeretlen marad, de
Isten megismerteti magát tevékenységén. hatásain keresztül. Szent Tamás te
hát a nehézséget, amelyet Pseudo-Dionysius nem tudott leküzdeni, a kérdés
helyes feltevés ével oldotta meg. Ilyen formában járulhat hozzá a filozófia az
Isten megnevezéséhez, vagyis megértéséhez.

A két módszer azonban megegyezik abban, hogy mindkettőnél, Pseudo
-Díonysíusnál és Szent Tamásnál, a gondolat menete egyirányú: a létezőtől (ens)
a Léthez (Esse); heidegger! terminusokkal kifejezve, a Seiende-től a Sein-hez
vezet.

Ezek a filozófiai okoskodások félreértésre adhatnak okot, mert azt a be
nyomást kelthetik, hogy egyszeriben Isten nyelvünk számára elérhetővé vált,
tehát megfogható, bizonyítható lett, E félreértés forrása a probléma lényegének
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félremagyarázása. Középkorí gondolkodóinktól gyakran kölcsönöztünk úgynevezett
Istenbízonyitekokat, mintha az ő céljuk az lett volna, hogy Istent a logika esz
közeivel bizonyítsák. Akik az istenbizonyítékokat így magyarázzák, azok meg
feledkeznek arról, hogy ez a gondolatmenet az istenélményt (fruitio) próbálta meg
ragadni: a fides quaerene intellectum révén. Ebben a hit, amely nem egyenlő

az értelemmel (Szent Ágoston: Percussisti cor meum verbo tuo, et amavi te)
szeretné önmagát, amennyire ez lehetséges, az értelemmel megragadni. Azért
teszi fel ct kérdést Szent Agoston: Quid autern amo, cum te amo? - Mit sze
retek, amikor Téged szoretlek ? (Vallomások, X).

Addig, amíg Isten élő valóság. történés (Ágoston így írja Vallomásaiban 
[rui deo - élrezem az Istent), addig nincs szó Isten elfelejtéséről. vagy a Lét
nek az elkendőzéséről (Seinsvergessenheit), ahogy azt Heideggerrel mondhatnánk.

Az Isten Iényegét kutató spekulációk a Lét forrásánál találták meg szellemi
eledelüket, tehát a konceptualizálás, vagyis az élmények Iogalomba való rögzí
tése csak módszer volt az Isten és a Lét megvilágítására és nem vezetett egy
megszentelt metafizikához.A nyelv, a fogalmak hozzásegítették gondolkodóinkat
a Lét világosabb megragadásához és mintegy garanelául szelgáltak ahhoz, hogy
az istenélmény ne süllyedjen valamilyen meghatározatlan, elhalványult érzésbe.
vagy pantheizmusba.

Az úgynevezett istenbizonyítékokban tehát nem Isten bizonyításáról van szó,
hanem Isten megértéséről. S ez pedig csak olyan mértékben lehetséges, amennyire
erre véges értelmünk képes. Szerit Tamásnál ezt olvassuk: semmilyen teremtett
értelem (intellectus) nem képes Istent teljesen megérteni. Tehát semmilyen
teremtett értelem, Istent szemlélve, nem képes megismerni mindazt, amit Isten
cselekedett; (ha ez lehetséges lenne, akkor ez azt jelentené), hogy megértenénk
lsten hatalmát (virtutem). Másrészt, mínél többet megragad az értelem Isten te
vékenységéből, vagy abból, amire Isten képes, annál tökéletesebben látja Istent
(S. T., la Pars, qu. 12, a. 8, c.).

Ebből a szövegből világossá válik, hogy az értelemnek a célja megragadní,
tehát érthetővé tenni -azt, amit egy intuícióban (vagy egy fruitio-ban} megpillan
tottunk. így próbálták megérteni· és megmagyarázni a görögök a Logos-t, a Nous-t,
amely a világ érzéki (materiális) jelenségeinek keretet, struktúrát, egyszóval értelmet
adott.

Eszerint a Létről és Istenről való elmélkedés a Lét vagy az Isten "törté
néséből", vagyis élményéből indul ki s távolról sem hasonlít logikai vagy ter
mészettudományi demonstrációhoz. így Szent Tamás "első mozgatója" nem te
jönthető Istennek, hanem csak Isten egyik tevékenységének. Ha ezt nem így ér
tette volna, akkor "első mozgntóját" szent motorna1c hívta volna, ahogy azt Etí
enne Gilson jegyezte meg egyik előadásában.

De joggal kérdezhetné bárki, mi köze van ezeknek az okoskodásoknak Hei
deggerhez és az Ö Lét-kérdéséhez tSeinsjraqe), s kűlönösen Heidegger Lét-kér
désének Istenhez ?

Heidegger, a Lét és lsten

Hogy Isten és a Lét ne legyen csupán megszentelt metafizika, mí nden kor
nak az eredeti istenélményből, vagy a Lét történéséből kellene kiindulnia. Ilyen
értelemben a filozófiának nemcsak története van, hanem a filozófia maga is
"történés" és olyan értelemten, hogy minden absztrakció konkrét élményre van
alapozva.

Milyen formában jelentkezik a Lét konkrét megragadása és megértése? Azt
még könnyú megérteni, hogy a Lét nem azonos a létezővel, hiszen a középkor
filozófusai Istent mint legfelsőbb Létezőt (Summum Ens) nevezték meg. De már
nehezebb érzékeltetni, miért degragálja le még ez a metafizikai kitétel is Istent
és a Létet - ez Heidegger álláspontja. Hogy erről a tényről valakit is meg tud
junk győzni, meg kell változtatui egész gondolkodási módszerünket. Erre szol
gál a heidegger! fenomenológiai módszer s a vele járó nyelvújítás, amelyet sok
szor félreértenek Heidegger olvasói. Röviden ezt így mondhatnánk újabb félre
értések megkockáztatásával, hogy már a Lét (Sein) és a létező (Seiende) meg
különböztetésében benne foglaltatik a válasz. Hogy a Lét történés maradjon, ne
pedig fogalom, a Létet nem lehet még a legfelsőbb Létezővel sem azonosítani.
Ezért a Lét az Idő horizontján jelenik meg. Hiszen az ember még az örökké
valót is csak a történésben, tehát az időben közelitheti meg.
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Mikor lesz a Létből történés és az Abszolútból konkrét élmény? Heidegger
ezt az élményt röviden a Was ist Metaphysik című munkájában irja le, mivel az
élményt megragadni annyit [elent; mint azt leírni. A meghatározások az élményt
fogalomba merevítík. (Így tesszük Istennel is a legfelsőbb Létező Iogalmában.)
Amikor tehát a létezők összessége fogalmilag meginog, amikor minden létező s
mi vele együtt elsüllyedünk a közönbösségbe, akkor a Lét. mint fogalmakkal
megfoghatatlan élmény, mint Semmi-Nichts kinyilatkoztatja magát az aggoda
lomban. (AUe Dinge und wir selbst versénken in eine Gleichgültigkeit... Die
Angst offenbart das Nichts. op. cit., 32. oldal, 10. kiadás.) Heidegger szerint ez
az egyedüli mód a Lét· megközelítésére anélkül, hogy a Létet fogalmakba "szo
rrtanánk", Innen erednek a sajátságos heideggeri kifejezések - Sorge, Angst,
Nichts.

Ez a szokatlan jelenség nem merítí ki a Léttel kapcsolatos megállapításain
kat, mível Heidegger hozzáteszi. a csodák csodája nem az, hogy a Lét létezik,
hanem hogy a létező tSeietuie) létezik - dass Seiende ist (op. cit., Epilogus).
Ez azt jelenti, az arisztotelészi kategóriák kibővülnek, hogy helyet adjanak a
lehető legtermészetesebb jelenségnek, amelyet eddig nem vettünk figyelembe.
vagy nem tartottunk fontosnak: a létezőről nemcsak azt lehet állítani, hogy
milyen s mi történik vele, hanem hogy van (ist). A magyar nyelvben ezt a je
lenséget nehezebb kifejezni, mint például a németben, mivel a magyarban állí
tani ige nélkül is lehet. Próbáljuk meg tehát a létezést így felfogni: mit jelen
tene, ha a fa elveszítené .mínden [ellegzetességét, amelyet róla állítani lehet 
magas, terjedelmes, az erdő szélén áll: mi lenne velem, ha le kellene vetkőz

nöm mindazt, amit magamról állitani tudok, s amit valószínűleg fontosnak tar
tok, mint nevemet, származásomat, foglalkozásomat? Nem az teszi a fát (a
létezőt) félelmessé, hogy nem tudom nevével és jellegzetességeivel megszelidí
tení, fenyegető alakját fogalmaim uralma alá vonni? S nem az tölt el aggoda
lernmal (Angst), hogy nem tudom önmagamat fogalmilag magam elé vetíteni,
vagyis nem tudok magamról semmit állítani, s mégsem vagyok semmi. mert
még így is vagyok, múlt és jövő nélkül, mint a fa van? Az aggodalomban az
egész világ meginog (In der Angst wird das Seieude im Ganzen hinf'ál lig. ibid.,
33. old.). S mí lesz velünk ebben az állapotban? Da-sein (itt-lenni) annyit jelent,
rnint fenntartani magunkat a Semmiben (Da-sein heísst: Hineingehaltenheit in
das Nichts. ibid., 35. old.). Ezt az érzést Gabriel Marcel a reménység nyelvén így
fejezi ki: nem ugyanaz remélni, és valamit remélni ... Az abszolút reménység
elválaszthatatlan az abszolút hittől. Az ilyen reménység nincs feliételhez kötve.
s felette áll minden lehető meghatározásnak, reprezentáclónak. Amint látjuk. az
abszolút reménység az abszolút hittel jár együtt s hozzá kell még tennünk,
hogy ez az állapot a kétségbeesés határán jelentkezik. Gabriel Marcel kikel
Isten olcsó árusítása el len, és hogya reménységet, mint abszolútumot kiemelje,
a következő kérdést teszi fel: Vajon ez a legyőzhetetlen reménység nem épül-e
minden ernberí és meghatározott remény romjain? (Cf. Gabriel Marcel, Homo
viator, Esquisse d'une phénoménologie et d'une métaphysique de l'espérance, 1944).

Ezek után feltehetjük a kérdést: vajon Heidegger Iealacsonyította-e a Létet a
Dasein nívójára, amikor a hangsúlyt a létező és a míndennapí élet leírására tette?
Lehetséges-e, hogy ezzel a Lét a véges, vagyis a nem örökkévaló létezők sorába
süllyedt és ennek következtében a Lét ki lett szolgáltatva a Dasein-nek, az ember
nek? Vagy pedig Heidegger csak egy új utat választott az örökkévaló probléma
feltárására és a maga módszerével próbált válaszolni erre a kérdésre: mi a Lét?

Ha ezt a feleletet elfogadjuk, akkor Heidegger ugyanarról a Létről beszél.
mint Szent Agoston és Szent Tamás, még akkor is, ha a Lét leírására ellentmondó
kitételeket használ. Tehát abban is megegyeznek, hogy a Létnek élménynek kell
lennie, míelőtt fogalommá alakulna. Amikor egy kor ezt elfelejtette, elfelejtette
nemcsak a Létet - egy tény, amelyre Heidegger hívja fel figyelmünket -, de
elfelejtette Istent is, még akkor is, ha nevét minden mondatában használja. Hei
degger nyelvén ezt így lehet kifejezni: a metafízíka a Létet létezővé alakította át.
Ebben az egyszerű mondatban benne foglaltatik Heidegger teljes filozófiája.

Mennyiben lehet Heidegger médszerét irracionalizmusnak nevezni? Minden, ami
élményhez, érzéshez van kötve irracionális annyiban, hogya puszta logika szá
mára megközelíthetetlen marad. De ellentmond-e a logikának az a tény, hogy
a Lét nem úgy létezik, mint a létező, s hogya Létet csak a létezőn keresztül
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lehet megközelítení ; tagadható-e az a tény, hogy a kettő közöttí kapcsolatot
Dasein teremti meg? Hasonlóképpen, mí természetesebb, mint az aggodalomtól, a
haláltól való menekülés, s ennek egyik módja életünknek a hétköznapokba való
vetitése (Alltiiglichlceit), vagyis kitaposott utakon járni? így válik érthetővé a
mindennapí élet fenomenológiai analizise, tehát ennek a résznek az egészből

való kiszakítása Heidegger filozóf'lájának meghamisításához vezet. Ilyen szem
pontból ítélve, Heidegger filozófiája a lényegen, vagyis a Lét lényegén semmit
nem változtatott.

Heidegger, a Lét és a metafizika
Megint, mint az előző részben, zátonyole között hajózik a gondolat, ellent

mondó kijelentéseket szándékozik nem ki békíteni, de megmagyarázni. Példa er
re Heidegger vádja a metafizika ellen, "Az a gondolatmenet (DenIcen), amely a
Lét igazságát van hivatva átgondolni, nem elégszik meg a metafizikával, bár
nem metafizika-ellenesen gondolkodik. Ezt úgy lehet szemléltetni, hogy nem
tépi ki a filozófia gyökereit, hanem annak alapot ás és talaját munkálja" (Was
ist Metaphysik? 4. oldal).

Emlékezzünk arra, hogy már Arisztotelész feltette a kérdést, "Mi a létező?",

s tudatában volt a nehézségnek is, amikor erről a problemáról kimerítően érte
kezni akart. To on (ami van), arról többféle módon lehet beszélni (Metafizika,
IV, 2). De Heidegger szerint "a metafizika semmit sem tud válaszolni arra a
kérdésre, amely a Lét Igazsága iránt érdeklődik, mível a metafizika fel sem
teszi a kérdést. Kérdésében a Létet nevezi meg, de valójában a Iétezőre, mint
Iétezőre utal." (ibid., ll. oldal).

Heidegger meg van győződve arról, hogya tradicionális metatizíka elősegí

tette azt a folyamatot, amely a létezőt Iogalomba rögzíti, de vele együtt oka
volt az élmény Iogalornba való fásulásának is (die begriffliche Erstarrung des
Erlebens). Heidegger célja tehát az, hogy a Létet fogalmak nélkül, a tiszta él
ményben ragadja meg. Ehhez új kiindulópont szükséges, tehát át kell hogy lép
jen a metafizikán (Überwindung der Metaphysik). A Sein und Zeit első fejezetei
ezt a feladatot készítik elő. De Heidegger nemcsak a metafizikát hagyja maga
mögött, hanem annak a nyelvét ís; egyrészt azért, mert az új vállalkozáshoz
új nyelvre van szüksége, másrészt pedig azért, hogy ilyen módon is megaka
dályozza az élmények fogalomba való fásulását, s vele együtt a Létnek a léte
zőként való reprezentálásat. Heídeggerí nyelven: át kell állni a vorstellende
Den/cen-ről az andenkende Denken-re.

Heidegger a Lét értelmének konkrét kidolgozását tűzi ki célul. Minthogy a
konkrét mindig mint élmény lép be életünkbe, a konkrét először névtelen. A
fogalmak a valóság és az értelem kőzött rövidzárlatot okoznak. Ha a Lét értel
mének ilyen formájú keresését hitélményünkkel összevetjük, akkor rájövünk
arra, hogyahitélmény értelmének a keresése is végigvisz életünk minden állo
másán. Ebből következik, hogy csak azt értjük meg, ami egyszerre az érzelem
és az értelem nívój án jelenik meg.

Itt nincs alkalmunk a Lét-kérdés konkrét kidolgozására, pedig csak a Lét
-élménynek a fenomenológia- leírása segítené felszínre hozni a Léttel kapcsolatos
problémákat s Heidegger radikálisan új meglátásait. Sajnos nem tudunk kitérni
az úgynevezett "második" Heidegger írásaim sem (Ltientitiit und Dijfereriz, Zeit
und Sein, Onto-Theo-Logik Konstitution der Metaphysik), ahol Heidegger meg
kísérli a Létet a létező nélkül, tehát fogalmak nélkül megragadni. Meg kellett
elégednünk azzal, hogy gondolatának az irányvonalát jelezzük.

Mivel a Létet egyszerűen a szemünk elé idézni nem lehet, vagyis a Létet
nem tudjuk fogalmakba szorítaní (vorstellen), Heidegger a Lét és a létező kö-'
zötti kűlönbséget (Differenz) próbálja gondolni (denken). Ezzel az embert (Da
sein), mint gondolkodó létezőt (als das denkende Wesen) a Lét és a létező (Sein
und Seiende) közötti kapocsnak tekinti. Mínthogy nyelvünkkel hidaljuk át a kii
lönbséget, a különbségben mint élményben a nyelv ragadja meg az értelmet.
így alakul ki kettős kötelék a nyelv és a Lét között: a nyelv gyökerei a Létbe
nyúlnak, s ugyanakkor a nyelvből a Lét háza lesz (Die Sprache ist das Haus des
Seins), a nagy írók és költők pedig ennek a háznak, tehát a Létnek az őrei

lesznek.
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Ezt a gondolatmenetet í llusztnálja a Brie] über den Humanismus (Levél a
humanizmusról) és a Holzwege-ben lévő Nietzsche tanulmány. Ezekben Heideg
ger válaszol azokra a vádakra is, amelyek szerint az embernek, mint itt-létnek
(Dasein) és mint a világban-létezésnek (In-der-Welt-sein) való felfogása kizárriá
az Istenről való gondolkodást. Szerinte ezek a tényezők az Isten lehetséges lé
tezéséről sem negatívan. sem pozitívan nem határoznak (Brief ilber den Humanis
mus, Aubier, Paris, 1964. 134. old.). S hozzátehetjük Heidegger szellemében,
anélkül, hogy az ő álláspontját "szépíteni" akarnánk, hogya mai kor embere
komolyan még a kérdést sem tudja fel tenni arra vonatkozólag, közeledik-e Is
tenhez vagy -távolodik tőle, ha nem helyezkedik arra az álláspontra, ahonnan
a kérdés egyáltalán feltehető. Ez pedig a szeritség dimenziója (das Heilige),
amely ismevetlen marad számára, mínt dimenzió, lehetőség mindaddig, amíg
a Létnek az Igazsága meg nem nyitja az utat a szentség lényegének átgondolá
sára. Isten lényeget csak a szentség lényegéből lehet megfejteni; az istenség lénye
gének a fényénél lehet gondolni és kifejezni, mit jelent az a szó, hogy lsten
(ibid, 134.).

Hasonlóképpen, amikor Heidegger Nietzsche híressé vált és sokat vitatott fel
kiáltását - Gott ist tot (meghalt az Isten) - elemzi, erélyesen szembeszáll azok
kal, akik azt állitják, hogy Nietzsche szavaiból természetesen következik, Isten
halála után az ember Ioglalná el Isten helyét. Akik így gondolkodnak, nem
nagyon istenesen gondolkodnak Isten lényegéről. Az ember sosem állhat az Isten
helyébe, miveí az ember lényege az Isten Iényegkörét még csak meg sem kö
zelítheti (Holzwege, 5. kiadás, 235. oldal).

Még ha lehetetlen is egy nagy gondolkodónak. mint Heideggernek a filozó
fiáját dióhéjban összefoglalni, annyit a ferdítés veszélye nélkül állíthatunk, hogy
Heideggernél a Lét-ismerethez(Sinn von Sein) csak a Lét-élményen keresztül
jutunk el. Ez azt jelenti, hogy a Lét-kérdés (Seinsfrage) konkrét kidolgozásának
nincs rövid útja. Vagyis, a Lét-ismeretet nem lehet összetéveszteni a Lét bi
zonyításával. A Létet nem kell, de nem is lehet bizonyítani.

Ha most a Létet Istennel helyettesítjük, akkor azt kell mondanunk, hogy
Istent nem kell, de nem is lehet bizonyítani. De itt felmerül a kérdés; vajon a
Létnek a Semmivel való azonosítása nem zárja-e ki Istent? Nem következik-e
már a heidegger! filozófia alapálláspontjából, hogya Lét elgondolásából semmi
módon sem lehet Istenhez közeledni? Az ember Szent Agoston-i meghatározása
- [ecisti nos ad te (Magad számára teremtettél bennünket) - magában fog
lalja a lehetőségét annak, hogy Istenhez visszatérjünk. Viszont nem zárja-e ki
ezt a lehetőséget Heidegger Dasein-je, az, hogy ebből a világból való (Ln-der
-Welt-sein)? Heidegger visszautasítja ezt a vádat is: a világban-létezés (ln-der
··Welt-sein) kitétel, mint az ember humanitásának alapvonása, nem jellenti azt.
hogy az ember kizárólag "világi" lény keresztény értelemben, vagyis Istentől

elfordult és leszakadt a transzcendens (Létezőtől),., Éppen úgy a "világ" (Welt)
az ln-der-Welt-sein kifejezésben nem jelenti a földi létezőt a mennyeivel szem
ben, sem a "világit" a "szellemivel" szemben (Briej űber den Humanismus, 130.
oldal). Ehhez még hozzá lehet tenni a következő heideggerí megjegyzést: mível
az ember .lényege a világbeli Iétezésre van alapozva, nem jelenti még, hogy me
tafizikai-teológiai értelemben az ember csak ebből a világból való, vagy hogy
csak a másik világhoz tartozik (ibid., 133. old.),

Nincs tehát semmi akadálya annak, hogy a heideggerí filozófia Lét-kérdé
sének a médszerét alkalmazzuk Isten jelentésének megértésére, éppen úgy, ahogy
:1 negatív teológia vagy később Szerit Tamás a rendelkezésére álló filozófiai mód
szerelcet Isten megismerésére fordította.

Lét vagy lsten?
Arra a kérdésre, hogya Lét azonos-e Istennel, Heidegger nem válaszol. De

fennáll, amit már előbb idéztünk: a Létről való elmélkedés nem zárja ki Is
tent, még akkor sem, ha a fenomenológiai módszer az embernek itt-Iétét (Da
-sein) hangsúlyozza. Ezt Heideggernél csak kiindulópontnak kell tekinteni. Ha
pedig hermeneutikáját univerzális módszernek tekintjük, s Heidegger ezt annak
szánta, akkor a Lét Igazságát (Wahrheit des Seins) minden jelentés (Sinn) for
rásának s az új metafizika és filozófia alapjának kell tekinteni. Belőle táplál-
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kozik a filozófia és a metafizika, tehát ezeknek a díszciplináknak Isten megérté
sére való fordítása a Lét Igazságan keresztül Isten megértése felé vezethet. Ebbe
beletartozik az is, hogy Istent nemcsak mint legfelsőbb okot, vagy legfelsőbb

Létezőt, de mint Létet próbáljuk megragadni.
Tegyük fel tehát megint a kérdést: mí a Lét? Zeit und Sein című tanulmá

nyában Heidegger a görögökre hivatkozik, akik már a filozófiai gondolkodás haj
nalán a Létet mint Jelent fogták tel. Egyszerűség kedvéért, a dolgokat emlé
kezetünkben a gondolat síkján tartjuk nyilván. így idézzük a múltat, fogalmakba
szorítvu, Létezni viszont annyit jelent, mint a jelenben maradni, és jelen ma
radni. A Lét puszta jelen - Anwesen. Kőzönségcs nyelven ezt akként fejezhet
jük ki, hogy felejteni annyi, mint jelenünkből kitörölni valamit. Amikor ezt
megértettük, akkor rájövünk az Isten értelmét keresés alapvető feltételére: Isten
ne csak mogszentelt metafizika legyen; minden kornak a jelen Isten élményéből

kell kiindulnia. Az úgynevezett istenbizonyítékok pusztán logikai használata nem
vezet el istenismerethez. Az első ok, vagy az első rnozgató Szent Tamás isten
élményének csak racionúlis keretet ad, de ezt az élményt nem helyettesíti. Hei
degger meg. van győződve, hogy a tradicionális metafizika racionális módszerei
ateizmushoz vezetnek. Ez történt, amikor Platón érzékfölötti világa elveszítette
hatóerejét. Heidegger Nietzsche híressé lett tételét - Gott ist tot - hasonló
képpen magyarázza: az érzékfölötti világ elveszítette hatóerejét. Belőle élet nem
fakad. (Holzwege, Nietzsche's Wort Gott ist Tot, 200. oldal). Éppen ezért
Nietzsche Isten halálát nem abszolút módon proklamálja, hanem mint történelmi
eseményt, az ateizmus egy fajtáját, amely egy korra jellemző. Az Istent bizo
nyító okoskodások is elveszíthetik meggyőző erejüket s belőlük hitélet nem fa
kad, ha leszakadnak az istenélményről s puszta Iogíkává válnak. Logikai téte
Ieket mindig lehet más tételekkel kérdésessé vagy hatástalanná tenni, de egy
olyan történést, amely személyesen kapcsol bennünket az események sodrába,
nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Tegyük fel még egyszer a kérdést: mí a történés? A történés nem törté-:
nelem, vagyis fogalmakba fásult esemény; a történés esemény, de nem akár
milyen időben, hanem a jelenben, mégpedig olyan értelemben, hogy a történe
lem megismétlődését is lehetövé teszi. így válik hitéletünkben történéssé, él
ménnyé, tehát jel.enné Krísztus megváltó halála.

Ha Heidegger filozófiai vállalkozását így fogjuk fel, akkor nem tűnik túl
zásnak az a vádja, hogy korunk a Létet elfelejtette, a Létet a létezővel helyet
tesítette, s az élményt íogalomba fásította.

De vajon a hetdoggeri filozófia nem válik-e összeférhetetlenné a kőzépkori

í ilozóf'ia Isten értelmének keresésével ? Erre a kérdésre ugyancsak Heideggerrel
válaszolunk: az ellentéteket ki kell élezni, nem eltompítani. Távol áll tőlem a
gondolat, hogy Szerit Tamást modernizáljam, ahogy ez néha megtörténik. A két
út. ístenbizonyiték és istenélmény a Létnél és Istennél találkozik.

Befejezőül hadd idézzem Gabriel Marcel egzisztencialista filozófus Metafi
zikai Naplójából az istenélményre vonatkozó gondolatokat. Ebben az elmélkedésben
benne íoglal tatlk az Istent kereső ember paradoxálls helyzete.

,,1914. január 24. Amikor Isten abszolút függetlenségét véljük posztulálni (a
létezésben vagy tárgyilagosan, objektívan), éppen az ellenkezőjét érjük el. Istent
il közvetlen tudathoz kapcsoljuk. Ezt az ellentmondást még sosem láttam ilyen
világosan. Ebből következik,' hogy Isten létezésének problémáját csak misztiku
san, az élményekhez fűződő kifejezésekben lehet felvetni; viszont ezen a nívón
a kérdés csak negatív választ kaphat, mert amikor az ellenőrizhetetlen (az él
mény) átmegy a létezésbe, a létező okokkal helyettesíti magát. Amikor a gon
dolat erről az állapotról be akar számolni, akkor vissza kell térnie az élmény
hez, mégpedig tökéletes irányváltoztatással : vissza kell térnie az előbb említett
okokhoz. Mi az Isten létezésének valódi dialektikája? Ez a dialektika csak a ta
pasztalatokon alapuló tudat Istennel való közvetlen kapcsolatában áll; de más
részt ez a kapcsolat a gondolat számára csak úgy észlelhető, mínt egyik létező

hatása egy másik létezőre, vagyis úgy, mintha nem is az istenélmény körébe
tartozna.

Amit eddig mondtam, előhírnöke annak. ami következik: egyelőre csak azt
állítom, hogya gondolat Isten létezésének a problémáját egymásnak ellent-
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mondö módszerekkel teszi fel... Az egzisztenciát semmiképpen sem Iehet úgy
tekinteni, mint egy demonstrandum-ot, a gondolat végcélját. Mivel a gondolat
nem tud közvetlen kapcsolatot teremteni (a létező és annak egzisztenciája kö
zött), ezen a kapcsolaton csak túlléphet. Ebből következík az, hogy az Isten lé
tezését bizonyító gondolat önmagával ellentmondó; s éppen ezért ezt a gondolatot
el kell ejteni. Ha van istenélmény (s csak ebben az értelemben lehet Isten lé
tezéséről beszélni), ennek az élménynek csupán kiindulópontnak kell lennie:
kűlönben tudatában Vagyunk annak, hogy maga az élmény eltűnőben jelenik
meg az értelem előtt.

Január 27. Isten létezését tagadni nem annyi, mint Istent önmagával ellent
mondónak találni, hanem állrtani, hogy Isten élményünkbennem jelentkezik."

Ezek után ml bizonyítékunk van arra, hogy különböző filozófiai irányzatok
egy és ugyanazon Istenről és Létről elmélkedtek? Gabriel Marcel istenéIményé
nek fenomenológiai leírásában benne foglaltatik a válasz - az élmény és az
értelem meghatározott szerepe. Századok távlatából ez a gondolat Szent Agoston
kűzdelrnével találkozik. Vallomásai első oldalán ezt olvassuk: "Add meg Uram.
hogy megismerjem és megértsem melyik előbbre való: Hozzád fordulni, vagy
Téged dicsérni? Vajon először meg kell-e ismernünk Téged, vagy pedig imád
koznunk kell Hozzád! De ki imádkozik Hozzád. ha nem az, aki már ismer Té
ged? Hiszen ha nem ismerünk Téged, valaki máshoz fordulhatnánk Te helyetted."

Ezekben a sorokban megtaláljuk az istenkeresés dialektlkájának minden moz
zanatát, az ellentétet élmény és értelem között. De az is világossá válik, hogy
az egyik oldal elhanyagolása a másik javára csak torzított Isteníogalomhoz, vagy
pedig a Lét hamis értelmezéséhez vezet. Ha az értelem szerepére fektetjük a
hangsúlyt, a teológiából és Istenből megszentelt metafizika lesz; ha az értelmet
elvetjük, az istenfogalom elhomályosul.

Ez az erősen kiélezett ellentétek dialektikája magyarázza különböző korok
lényegesen különbőző magatartását Isten és a Lét kérdésével szemben. A meg
bontott egyensúlyt csak egy erős reakcióval lehet helyreállítani. Innen jönnek
a túlzások, s innen jön Heidegger hajthatatlan magatartása a tradicionális me
taftzikával szemben. A tizenkilencedik század racionalizmusának és pozitivizmu
sának s hozzátehetjük még, hogya' belőlük származó ateizmusnak tulajdonít
ható Heidegger reakciója, amely szükségképpen a Lét irracionális oldalának a
kihangsúlyozásában áll. Innen ered misztícizmusa is. Szent Tamás racionalíz
musa és Szerit Anselm híressé vált ontológiai argumentuma viszont az élmény
ből, vagyis a mély, de homályos intuicíóból az okokhoz, tehát az értelemhez ve
zetnek vissza. Egyszóval a két irányzat kiegészíti egymást. Ezért lehetséges az
Isten- és a Lét-ismeret dialektikájáról beszélni.

Nem akarom könnyelműen azt állítani, hogy valahányszor a filozófia a Lét
ről elmélkedik, Istenhez jut el. Tehát befejezésül csak ennyit: a középkorú fi
lozófia állította Isten és a Lét azonosságát; Heideggernél pedig a Lét nem zár
ja ki Istent. így a Létről való elmélkedés az Isten gondolatának a felvetését
lehetővé teszi még azokban a filozófiai irányzatokban is, amelyek nem a te
remtésből vagy a hozzá hasonló metafízikai problémából indulnak ki.

Megjegyzés: Hogy ezzel a tanulmánnyal a félreértések számát ne növeljem, lehetőleg

kevés heídeggerí terminust használok, s azokat megpróbálom még a Heidegger filozófiá
jában nem jártas olvasók számára is érthetővé tenni. - Heidegger, mint fenomenológus,
módszeróhez híven elkerüli a metafizikai prészuppoziciókat, tehát a metaríztkai megha
rározásokat is. Ahelyett, hogy az ember a klasszikus és a középkori meta Cizikai tradí
ciót követve, animai rationale-nak, vagyis értelemmel biró állatnak tekintené. Heidegger
ezt a kifejezést Dasein-nel (itt-lét) helyettesíti, amelynek a fő jellemvonása Existenz, eg
zisztencia. Csak Dasein (az ember) egzisztál; mínden más, még Isten is van (ist). Ha az
agzísztálást a magyar létezés szóval rordítanánk, akkor azt kellene mondanunk, hogy
Isten van, de nem létezik. Hogy ezt a magyar nyelvben zavaró kifejezést elkerüljem,
ebben a tanulmányban a következőképpen használtam a német terminusokat: Sein=Lét;
Seiende=létező; sein=létezni; mível Dasein különböző létezési formáiról nem beszéltem,
nem kellett az existieren igét egzisztálással forditanom s nem kellett ennek az aktusnak
a Iényegét sem megmagyaraznom.
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