
CZISZTER KÁLMÁN 

Proklosz, a rejtőzködő filozófus 

Amit Prokloszról tényszerűen tudni lehet, az hozzávetőleg kimerül annyiban, hogy 
családja a kisázsiai Lükiából származott, ő maga 412-ben Konstantinápolyban szü
letett és 485-ben Athénben halt meg. Rhetorikai és filozófiai tanulmányait Alexand
riában folytatta, majd Athénben a platonikus Plutarkhosz és a Szüriánosz tanítvá
nya lett. Egyike volt még Platón által alapított Akadémia utolsó vezetőinek, mely 
tisztségében a tanítványai, Iszidórosz és Damaszkiosz követhették őt az iskola 529-
es, Justinianus általi betiltását megelőzőleg. (A görög hagyomány ezen utolsó őrizői 
ezt követően a perzsiai Kosroesbe menekültek, köztük az Arisztotelész-kommentá
tor Szimplikiosszal, magukkal víve felbecsülhetetlen értékű könyvtáraikat, ahon
nan csak a kora reneszánsz idején kezdtek arab és bizánci közvetítéssel Európába 
visszaszivárogni olyan, a középkor számára elérhetetlen alapművek, mint például a 
Corpus Aristotelicum.) 

Proklosz nem annyira eredeti filozófus, mint inkább a neoplatonikus iskola ta
nainak végső összegzője és rendszerezője, így megértése és megítélése sem lehetsé
ges elődeinek ismerete nélkül. A neoplatonikus iskola alapítója Alexandriában az az 
Ammóniosz Szakkasz volt, akinek homályba burkolózó alakjáról a nevén kívül gya
korlatilag semmit sem tudunk: őt igazából két tanítványa, Plótinosz és Origenész 
tette híressé, akiknek tanai között jóval erősebbek a platóni hatások, mint ameny-
nyit a keresztény teológia tolerálhatott. Origenészt később eretneknek is ítélték 
négy tana miatt: a lélek születés előtti preegzisztenciájának platóni tézise, Krisztus
nak az inkarnációt megelőzően is meglévő emberi természete, a nem anyagi, hanem 
éteri testben való feltámadás, és még az ördögökre is kiterjedő végső üdvözülés gon
dolata miatt. E neoplatonikus elfogultságait cseppet sem enyhítették a Szentírás 
szövegének megállapításában szerzett, Szent Jeromos által is elismert érdemei, s 
csak tovább rontotta helyzetét a szüzességi fogadalmának betartása érdekében el
követett öncsonkítása, ami miatt még a papi rendbe sem nyerhetett felvételt. A 
nagy kortárs Plótinosz harminc éves kora körül kezdi a tanulmányait és első írása
it ötven éves kora körül veti papírra, miután nyilvános tanítóként Rómában telep
szik le, visszatérve Gordianus császár keleti hadjáratáról, amelyben állítólag nem is 
annyira zsoldosként, mint inkább a kháldeus orákulumok és a védikus filozófiák ta
nulmányozójaként vett részt. Róma ekkoriban a totális káosz és anarchia birodal
ma: már az önálló életre kelt hadsereg kiáltja ki a császárokat nagy pénzek fejében, 
majd rövid idő múltán elteszi őket láb alól, hogy újabb bevételekhez juthasson. E 
politikai állapotok aligha mellékes tényezők Plótinosz és a későbbi neoplatonikusok 
minden evilági és közéleti kérdéssel szembeni közönyében. (Bár Plótinosz közeli ba
rátja Gallienus császárnak, akivel közös plánumuk, a platóni államot megvalósító 
Platonopolis megalapításán munkálkodnak.) Plótinosz a test-lélek viszony elemzé
séből és a világra vonatkozó ismereteink létmódjának elemzéséből jut el szent szö
vegekkel azonos fajsúlyú autoritásként kezelt Platón-dialógusok (főleg a 
Parmenidész és a Timaiosz) interpretációja útján az alapvető háromság, az Egy-
Szellem-Lélek trinitás feltárásáig (ami a keresztény Szentháromságtól mindenek
előtt abban tér el, hogy hierarchikus alá-fölérendeltség jellemzi a tagjait, ámde ezt 



leszámítva a későbbi egyháztanítók, ha nem is a tartalmat magát, de a fogalmi ap
parátust közvetve tőle veszik át.) Plótinosz műveit tanítványa és részben alkotótár
sa, Porphüriosz szerkesztette össze „Enneádészek" címen: tőle származik Plótinosz 
életrajza is, továbbá a skolasztikus univerzálé viták kiindulópontját képező híres 
Eiszagógé. A neoplatonikus hagyomány következő láncszeme Jamblikhosz, akit 
Proklosz a mestereként tisztel, jóllehet regényes Püthagorász-életrajza és az egyip
tomi misztériumokról írt műve alapján nem világos, hogy mivel érdemelte ki e 
nagyrabecsülést, hisz azokban mágikus praktikákon és meseszerű történeteken kí
vül más nemigen található. A mágia és a babona azonban a korban más jelentőség
gel bírt, mint a mi számunkra, t i . a spekulatív filozófiai elgondolások szemléletes 
megfogalmazásaiként szolgáltak. Proklosz ennyiben szintén korának a szülötte, hi
szen ha hihetünk életrajzírója, Marinosz tájékoztatásának, Athénben nem is annyi
ra Plutarkhosztól, hanem a lányától, Aszklepigeneiától tanult legtöbbet, aki még 
birtokában volt a theurgiára („istencsinálásra") vonatkozó ősi tudásnak. Proklosz 
állítólag az összes akkor ismert náció összes misztériumába beavattatta magát, és 
vallási eklekticizmusa jegyében mindegyiknek az ünnepeit és az életvezetési szabá
lyait meg is tartotta. Sőt az ő életét is (mint különben valahány neoplatonikus előd
jét) a tájékoztatások szerint különféle csodák kísérték, esőfakasztás és földrengés
elállítás, kézrátétellel gyógyítás és Apollón, illetve Héra epiphániái. Ezek a hiteles 
történeti események helyett inkább csak irodalmi toposzoknak tekinthető tudósítá
sok a korban népszerű (sőt a kereszténységnél ekkoriban elterjedtebb) vallási-filo
zófiai irányzat, az újpüthagoreizmus hatását tükrözik, aminek megváltó-szerű kö
zépponti alakja az a Thüanai Apollóniosz, akiről szintén alig tudni bármi biztosat 
(tekintettel arra, hogy a középkori másolóknak aligha fűződhetett bármilyen egy
házpolitikai érdeke a tájékoztatások megőrzéséhez). Ez némileg megmagyarázhat
ja a neoplatonikusok keresztényellenségét is, ami inkább a közöny és a semmibevé
tel formájában nyilvánult meg, s nem annyira a nyílt szembeszállásban, ami inkább 
fő ellenfelükhöz, a gnózishoz való viszonyukat jellemzi. Ennyi talán elég is e zava
ros kor obskúrus alakjainak jellemzésére, hisz maguk is „szégyellték, hogy testben 
kell élniük". 

Mindez aligha számíthat jó ajánlólevélnek Proklosz műveinek tanulmányozásá
hoz annak, akit tisztán filozófiai érdeklődés vezet, sem annak, aki a keresztény dog
matika kialakulásában játszott történeti szerepe miatt fordulna hozzá, az „első sko
lasztikushoz", vagy pedig általában a neoplatonikusokhoz. Ha azonban magukat a 
fennmaradt műveket ütjük fel, előzetes várakozásainkhoz képest megdöbbentő él
ményben részesít bennünket az a fogalmi fegyelmezettség, amellyel Platón és Arisz
totelész műveinek nehezebb passzusait világítják meg, illetve az a széleslátó
körűség, amellyel spekulatív eredményeiket a kor fizikai és matematikai ismerete
ivel hozzák összhangba. (Proklosz egy teljes kommentárt írt Euklidész Elemeihez, 
ami az egyik legfőbb forrásunk Eudoxosz elveszett matematika-történetéről, van 
egy külön műve a Gömbbel kapcsolatos geometriai kérdésekről, illetve a Fizika ele
mei címmel tankönyvet is írt erről a diszciplínáról.) Még meghökkentőbb azonban 
az, hogy „nagyon is ismerős" gondolatok köszönnek vissza ránk műveiben, melye
ket mi inkább későbbi szerzők tollából ismerünk, akikről nem gondolnánk, hogy 
bármi közük is lehetett volna Prokloszhoz. E valóságos összeesküvés-elmélet benyo
mását keltő hatástörténet maga is megérdemelhet néhány szót, mielőtt voltaképpe
ni tárgyunkra rátérnénk. A koraközépkori kereszténység ugyanis Prokioszt nem ol
vasta és nem is ismerte, legalábbis a saját neve alatt nem (eltekintve talán a hato
dik századi, tehát szinte még kortárs Philoponosz ellene címzett vitairatától.) Csak
hogy az az ismeretlen szerzőtől származó zseniális hamisítvány, ami Szent Pál év
századokkal korábbi állítólagos tanítványa, Areopagita Dénes neve alatt maradt 
fenn - valójában nem egyéb, mint Proklosz műveinek kivonatolt változata, ami 



szándékosan misztifikáló fogalmazásmódjával maszkírozta a kereszténység számá
ra „emészthetővé" a benne foglalt tanokat. (A Pszeudo-Dionüszioszi szöveg külön
böző variánsaiban szépen nyomon követhető, ahogy a szerző vagy szerzők fokozato
san egyre átláthatatlanabb, titkosírásszerű megfogalmazásokra cserélik le a koráb
bi, nyíltabb változatokat, valószínűleg attól tartva, hogy maguk is a nem sokkal ko
rábban elítélt Origenész sorsára juthatnak.) Jóllehet a Corpus Areopagiticum merő 
hamisítvány volta már akkortájt is nyilvánvaló volt az epheszoszi Hüpatiosz számá
ra, és ezt a reneszánszban Laurentius Válla újfent kimutatta, mindmáig akadnak 
egyes teológusok, akik hisznek az eredetiségében. Az a hatás pedig, amit Proklosz 
az Areopagita Dénes álnév alatt gyakorolt az egész középkorra, valósággal felbe
csülhetetlen: az első kommentár Maximus Confessortól származik, akit Erigenáé 
követ a LX. században (aki az első latin fordítást is jegyzi), majd e kommentáriro
dalmat olyan nevek folytatják, mint Szentviktori Hugo, Robert Grosseteste, 
Albertus Magnus, és Aquinói Tamás. Pszeudo-Dionüsziosz alias Proklosz negatív 
teológiájában a neoplatonikus szűrőn át végső soron Platón Parmenidészének má
sodik felét örökítette át a középkor számára, ami Platón műveit (a Phaidón és a 
Menón kivételével) szintén csak hírből, de nem szövegszerűen ismerte. (Az állítóla
gos Dionüsziosz, különösen a Damaszkuszi Jánosnál kimutatható hatása révén va
lósággal önálló életet élt a keleti egyházban, sőt nem kis szerepet játszott a skizma 
bekövetkeztében is.) Proklosz másik középkori alteregója a Liber de causis szerző
je, akit tévesen Arisztotelésszel azonosítottak, és ekként széles körben ismert, való
di autoritásként hivatkoztak rá. Jóllehet a Liber de causis nem egyéb, mint 
Proklosz - alább bemutatandó - Sztoikeiószisz theologiké-jének egy arab nyelvű ki
vonatáról készült latin fordítás. (A kosroesi menekülés után ugyanis csak az arab 
világ számára volt hozzáférhető az az irodalom, amit Európa történetének e legdics-
telenebb 529-es évében száműzött magából.) A Liber de causis ezen születési bizo
nyítványát elsőként Aquinói Tamás ismerte fel, számára ugyanis barátja, a domini
kánus Moerbeke Vilmos közreműködésével már hozzáférhetővé vált a 
Sztoikeiószisz latin fordítása. Proklosz tehát csak ekkor, a X I I I . század vége felé 
léphet ki először a majd nyolcszáz évig tartó rejtőzködésből. (Keleten körülbelül két 
évszázaddal korábban Mikháél Pszellosz fedezte fel újra Prokioszt, sőt egyes elve
szett műveiből is ő őrzött meg számunkra részleteket.) Végül e krimibe illő történet 
zárásaként említsünk meg még néhány későbbi ál-Prokloszt. Dante a Divina 
Comedia teológiai apparátusát szinte egészében a Liber de Causisból meríti. 
Eckhart mester és Nicolaus Cusanus könyvtárában kitüntetett helyet foglalnak el 
a Proklosz-kötetek, s a műveik is tele vannak azokból merített nyílt vagy leplezett 
idézetekkel. Descartes pedig, jóllehet filozófiáját előzmények nélküli újrakezdés
ként tünteti fel, számos skolasztikus forrásból merít, így nem utolsó sorban 
Pszeudo-Dionüsziosz hatása mutatható ki a radikális kételyről szóló meditációiban. 
Azon pedig végképp nincs mit csodálkoznunk, ha Leibniz monadológiájában szinte 
szó szerinti idézetekre ismerünk Proklosztól és Plótinosztól, akiket nem csak első 
kézből, de arab és zsidó imitátoraik révén is kitűnően ismert. Aligha túlzás ezek 
u tán azt állítani, hogy anominátusa ellenére is Proklosz jelenti a hiányzó kapcsola
tot a görög filozófia és a skolasztika, majd az újkor között. Nem csoda, hogy amikor 
a késő reneszánsz idején Bessarion bíboros jóvoltából Arisztotelész visszakerül Eu
rópába és Ficino munkájának köszönhetően Platón és Plótinosz is újra hozzáférhe
tővé válik, általánossá lesz az a vélemény, hogy a „sötét középkor" csak holmi fan
tomokkal, pusztán a kivonatok kivonataiból ismert szellemi óriásokkal viaskodott. 

Vegyük hát futólag szemügyre a Sztoikeiószisz Theologiké (a „Teológiai elemei") 
gondolatmenetét. A mű a könnyebb témáktól fokozatosan halad a nehezebbek felé. 
Elégedjünk meg ehelyütt az alapokkal. A nyitótézis egy idézet Platón 
Parmenidészéből: „minden Sokaság részesül valamiképp az Egyből". Az állítás je-



lentőségét megértendő tekintsünk egy saját szemléltető példát: vajon mit ismerünk 
fel a tapasztalatban, amikor egy lelátóról a sportpályára tekintve így szólunk: „ez 
i t t egy focicsapat"? Milyen értelemben véve alkot egy egységes egészet az a tizenegy 
focista, akit egy csapatnak tekintünk? Nyilvánvaló, hogy a csapatot nem határozza 
meg egyértelműen az, hogy kik a tagjai: hiszen a csapat akkor is azonosan ugyanaz 
a csapat marad, ha az egyik tagját kiállítják vagy lecserélik. (Ugyanígy egy emberi 
test is ugyanaz a test marad, jóllehet állandóan kicserélődnek a sejtjei, és egy állam 
is ugyanaz az állam marad, jóllehet a születések és a halálozások révén állandóan 
cserélődnek a polgárai.) Ámde a csapat maga nem is valami tizenkettedik játékos, 
aki holmi láthatatlan „csapatszellem" alakjában maga is „labdába rúgna": az a t i 
tokzatos ok tehát, ami alapján egy csapatnak nevezzük ezt a tizenegy embert, sehol 
másutt sem lehet, mint valahogy bennük magukban. De talán mi magunk, a nézők 
vagyunk azok, akik a saját elménkben hordozzuk a csapat egységes fogalmát, és ezt 
látjuk bele, vetítjük ki abba, ahogy a játékosok szerintünk közös célt követve, egy
mással együttműködve játszanak. Ám ez a megközelítés is elégtelen, hiszen ekkor a 
pályán játszó csapat számára teljességgel külsődleges (transzcendens) volna az az 
ok, amitől ők egy egészet alkotnak. Csak az marad tehát, hogy mindhárom megkö
zelítés egyaránt helyes, de egymagában egyformán elégtelen. A csapatot ezért egy
szerre mindhárom értelemben kell egységes egésznek tekinteni, azaz (a 67. tézis ér
telmében) úgy is, mint (i) a részeiből-álló egészt, amelyet a tizenegy tagjának hal
maza definiál, de úgy is, mint (ii) az egyes részekben-bennelévő-egészt, értve ezalatt 
azt, hogy az egyes játékosok mindegyike külön-külön is magában hordja és megtes
tesíti ugyanazt a „csapatszellemet", ami révén bármelyikük megmozdulásairól leol
vasható lesz az összes többi minden rezdülése, és végül (iii) a csapat egy részeit
megelőző-egész is, ami nem is részeinek összességében, de nem is külön-külön vett 
tagjaiban, hanem az azokat kívülről figyelemmel kísérő értelmes „tekintetben" lé
tezik, és így már azt megelőzően is fennállhat egy elmében, hogy a csapattagok a pá
lyára léptek volna. Ebben a Proklosz egész életművén végigvonuló triászban köny-
nyű ráismerni a skolasztikus distinkció előképére az universale post rem, in rem, és 
ante rem között: például az „ember" fogalmának post rem aspektusa az az abstrak-
ció, amit az emberek összességének halmazaként az „emberiség"-nek hívunk, in 
rem változata az az „emberség" nevű minőség, amelyre az egyes emberekben kü
lön-külön is ráismerhetünk, ante rem változata pedig az az Isten elméjében időtle
nül és preegzisztensen fennálló ember-fogalom, amely függetlenül áll fenn az egyes 
emberektől, illetve összességüktől, hiszen már a megteremtésük sem lehetett egyéb, 
mint Isten e fogalmának manifesztációja. Proklosz e konstrukcióját szokás az im
manens transzcendencia tanaként is számon tartani, hiszen a dolgok minőségi meg
határozottságait úgy tekinti, mint egy számunkra transzcendens és preegzisztens 
fogalom immanens lenyomatait avagy megnyilvánulásait az egyes instanciákban 
külön-külön éppúgy, mint ezek összességében. A Sztoikeiószis érvsorozatának nyi
tánya tehát nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy kimutassa: már a legegyszerűbb 
tapasztalás és ítélet közben is, amikor egyvalamit felismerünk és elkülönítünk a vi
lág fennmaradó részétől - már ehhez a hétköznapi élményünkhöz is az szükséges, 
hogy valami transzcendencia jelenlétét ismerjük fel az evilági immanencián, azaz 
még legegyszerűbb tudataktusaink során is „isten szemein" keresztül, ahogy 
Augustinus fogalmaz, „Őáltala, Őbenne" tapasztaljuk a világ tárgyait. 

Az érvelés kiindulópontja az, hogy egy puszta Sokaságot, ami nem részesül sem
miféle Egységben, képtelenek lennénk önmagában elgondolni vagy tapasztalni. Hi
szen egy Sokaság sok egységből kell, hogy álljon, ámde ha e sokaságban semmiféle 
egység sem lehet jelen, akkor az elemibb összetevői sem lesznek egységesek. A pusz
ta Sokaság alatt neoplatonikus szóhasználatban a végtelenül osztható anyagot kell 
értenünk, így tehát a mű egy erős materializmus-kritikával indul: ha képtelenek 



volnánk bármilyen fogalmi természetű koherenciát avagy egységességet felismerni 
a focicsapatban, akkor az egyes játékosokat egymagukban sem tudnánk egységek
ként beazonosítani, hiszen individualitásuk „határait" voltaképp a nagyobb egé
szen belül elfoglalt helyük, az azon belül játszott szerepük határozza meg. Amit te
hát globális szinten egy fogalmilag üres, puszta anyagi kompozitumnak tekintünk, 
abban lokális szinten sem ismerhetünk fel világosan elkülönülő egységeket, és így 
tapasztalati világunk egésze szilánkokra, amolyan végtelenül osztható ködfelhőre 
bomlana szét. Csak az marad tehát, hogy semmit sem tekinthetünk merőben kvan
titatív értelemben egy egységnek - hanem csakis az alapján, hogy valami kvalitatív, 
fogalmi jellegű distinktiv sajátosságot ismerünk fel benne, ami egységesíti és kohe
rensen összetartja azt (henószis). Ennyiből azonban még nem következne az, hogy 
a dolgot összetartó (és ezáltal a létezésében is fenntartó) fogalom hozzá magához 
képest egy transzcendens jelenlét volna. Ennek némileg már nehezebb igazolása ab
ból az alapgondolatból indul ki , hogy egy kibékíthetetlen feszültséghez vezetne az, 
ha a focicsapatot egységesítő fogalom az egyes csapattagokban külön-külön is, de 
összességükben együttvéve is jelen van valamiképp, anélkül, hogy e két véglet kö
zött egy harmadik „mediátor" tényező közvetítene. Először is azt kell i t t megérte
ni, milyen értelemben is volna jelen a csapat globális egésze annak lokális részeiben 
(ami ellentmond annak az Euklidész által megfogalmazott intuíciónknak, hogy a 
rész mindig kisebb az egésznél)? Nos oly módon, hogy az egyes játékosok egyenként 
is tudatos lények, akik állandóan odafigyelnek egymásra és önmagukra, így aztán 
mindjük individuális elméjében jelen lesz egy leképezés a csapat globális egészéről: 
azt is mondhatnánk, hogy a focipályán nem csak 11 hús-vér játékos, hanem továb
bi 11x11 elgondolt játékos is jelen van. Márpedig egy egyéni játékos cselekvéseit 
(azt, hogy kinek passzol és hová helyezkedik) nagyrészt az határozza meg, ami ben
ne magában a csapat egészéből leképeződik. Ha jobban belegondolunk, mindez tá
volról sem idegen a köznapi tapasztalttól: hisz valahányunk individuális életét 
nagyban befolyásolja közvetlen és tágabb környezetünk, így végső soron az egyes 
ember életében valamilyen mértékig az egész világ aktuális állapota, sőt egész ad
digi történelme is manifesztálódik. Ez az a híres gondolat (a Sztokeiószisz 103. té
zise), miszerint „minden jelen van mindenben, de csak az annak megfelelő módon" 
- amelyet aztán Leibniz monadológiájának alaptéziseként látunk viszont. A moná-
szok, azaz a tudatos lelkek világa ugyanis olyan, hogy egyik sem lehet közömbös 
egyik másikkal szemben sem, hanem ami az egyikkel történik, annak hatásai az 
összes többiben valamilyen alakban tükröződni fognak. (Megjegyzendő, hogy a nem 
tudatos természetnek is alapstruktúrái a traktálok, amelyek szintén olyanok, hogy 
minden külön részük leképezi a globális egészüket. A neoplatonikus érdeklődés az 
asztrológia iránt különben szintén az univerzális tükröződés téziséből következik, 
hisz ennek az alapján gondolhatták azt, hogy a kozmosz bármely tetszőleges darab
járól le lehet olvasni az összes többit.) Igen ám, de a focicsapat globális állapota vi
szont nem egyéb, mint az egyes részek lokális állapotainak együttese: tehát egyfe
lől az individuális játékosok tetteit a nagyobb egész határozza meg, amelynek a ré
szei, a nagyobb egész viszont semmi másból sem tevődhet össze, mint az individuá
lis részeinek a tetteiből. Ezzel cirkularitásba bonyolódunk, hiszen ha egyfelől az 
egyes ember viselkedését a környezete határozná meg, a környezetet viszont sem
mi más sem határozná meg, csak az egyes emberek viselkedése, akkor felvetődne a 
kérdés, hogy ezt az oda-vissza kölcsönhatást a globális és a lokális szint között egy
általán mi indítja be és mi tartja mozgásban? (Ez a cirkularitás voltaképp ugyan
olyan végtelen regresszus, mint a puszta-Sokaság cáfolatában, csak kissé rafinál
tabb.) Maga az az ok, ami a részeket egységesíti, egyszerre volna jelen „mindenütt 
és sehol sem", azaz az egységesítő elv bár jelen kell legyen a részek összességében 
éppúgy, mint annak minden külön részében - igazából sehol sem lesz jelen, hisz e 
két alternatíva közül hiába keresnénk az egyikben, mindig épp a másikban lesz, és 



viszont. I t t szól közbe az az alapelv, hogy ilyen szintű ellentmondást csak úgy lehet 
kibékíteni, ha feltételezünk egy harmadik, mediátor-tényezőt: ez volna esetünkben 
az a néző saját elméjében meglévő fogalom, ami a csapat egészére, annak egyes kü
lön tagjaira, és az e kettő közötti kölcsönhatásokra is applikálható, ám mindezek
hez képest külsődleges, azaz transzcendens létező. Ezzel beláttuk az alapvető t r i -
adikus séma jogosultságát. (Megjegyzendő, hogy az érv két döntő lépése is, az uni
verzális tükröződés és a mediátorok elve egyaránt attól a Iamblikosztól származik, 
akit fantáziája miatt szinte senki sem óhajt komoly filozófusnak tekinteni.) 
Proklosz azonban még i t t sem torpan meg, hanem annak kimutatására is vállalko
zik, hogy ez az ante rem fogalom egyszersmind immanens létrehozó és fenntartó 
oka is a dolgoknak, és nem pusztán csak minőségbeli jellemzője. Vajon milyen érte
lemben lehet egy „figyelő tekintet", a kívülálló szemlélő saját fogalma egyenesen a 
generatív princípiuma annak, amit magával szemben lát? Talán úgy kellene ezt ér
tenünk, hogy a példánkban szereplő csapat nem több a néző saját hallucinációjánál? 
Szó sincs róla! Hanem inkább azt kell kérdeznünk, hogy mi motiválja a csapatot ar
ra, hogy olyan sportteljesítményt mutasson, mint amilyet a szurkolótábora látni 
szeretne tőle? Nos, nyilván nem egyéb, mint éppen az a tény, hogy a szurkolók pont 
olyannak akarják látni őt, és ő ennek tudatában van. Tehát először a közönség dönt 
úgy, hogy kiváló teljesítményt szeretne látni, amit a sportolók megéreznek, és en
nek következtében az előre elvárt kiváló teljesítményt fogják is mutatni: ez az a 
mód, ahogy egy fogalom teremtő és fenntartó elve lehet a saját tárgyának. Mindez 
persze könnyen érthetőnek tűnik olyan tárgyak esetében, amelyek - mint példánk
ban - tudatos lények. Csakhogy az „anyagi valóságról" már nehezebb volna elhin
ni, hogy az is önmagától olyannak akarna látszani, mint amilyennek a szemlélője 
akarja látni azt. Ámde a Sokaság avagy a materializmus elleni kezdőérv óta nincs 
értelme „anyagi valóságról" beszélnünk, hanem amit általában annak szokás tekin
teni, azt is valamely tudat kivetüléseként kell felfognunk: maga az anyag csak any-
nyiban lehet releváns, mint a mozivászon a mozifilm számára: kétségkívül a mozi
vászon nélkül nem látnánk a filmet, ám annak, amit látunk, nem maga a mozivá
szon a forrása, hanem a vetítőgép. Mint minden idealizmus, így Proklosz alapelve 
is az, hogy emberi elme csakis olyasmit érthet meg, ami egy másik (pl. végtelen) el
me kivetülése avagy megnyilvánulása. 

Átfogó bevezetés helyett i t t meg kellett elégednünk a legszükségesebb filológiai 
és filozófiai háttérismeretek, illetve a rendszer alapjainak felvázolásával. A 
Proklosszal való ismerkedés nem könnyű, de reméljük, rövid áttekintésünk haszon
nal járult hozzá. 

Irodalom 
Proclus: The elements of theology, A revised Text with Translation, Introduction and Commentary by 

E . R. Dodds. Oxford 1933, 1963. 
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Koch, H.: Pseudodyonysius Araeopagyta im seinen Beziehungen zum Neoplatonismus und 
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fordításában és megjegyzéseivel. Magyar Filozófiai Szemle 41. évf. 1997. 281-336. p. 



H A F E N S C H E R KÁROLY 

Nietzsche 
- 100 éve halt meg az antikrisztianizmus prófétája -

Mottó: „...ez a ti órátok, a sötétség órája..." 
Luk 22,53. 

Halála centenáriumán több cikk jelent meg róla magyar sajtóorgánumokban is. 
Milyen jogon foglalkozik egy evangélikus teológus a filozófussal, esztétával, 

nyelvművésszel? 
Nemcsak azért beszélünk róla a Credo hasábjain, mert evangélikus papfiú volt 

és hívő édesanyja naponként imádkozott érte, majd hosszú betegsége idején, csak
nem egy évtizedig gondozta, hanem azért is, mert noha Nietzsche már 100 éve ha
lott, gondolatai tovább élnek a német és európai értelmiség körében. Hivatkoznak 
rá. A magyar napilapok közül például a Magyar Nemzet 2000. augusztus 25-i szám 
kulturális rovatában rövid, de jelentős cikk jelent meg róla: „Az engadini remete lá
tomásai egy évszázad távlatából" címen. A Magyar Televízió szeptember 7-i adásá
ban angol dokumentumfilmet közvetített „Emberi - túlontúl emberi" címen, mely
ben Nietzschét a szélsőséges individualizmus és arisztokratikus gondolkodás filozó
fusaként mutat ták be. Az evangélikus Zeichen der Zeit - Lutherische Monatshefte 
három cikkben is foglalkozik vele, szellemes című cikkekben: „A jámbor antikrisz-
tus" - Martin Teske tollából; „Boldog embertelenség" - Klaus Lehman írása. Ursula 
Homann pedig a német nyelv művészeként mutatja be őt, szinte mennyei magassá
gokba emelve az író zsenit. Figyelemre méltó, hogy a Confessio című református ér
telmiségi figyelő ez évi 2. számában Heinz Zahrnt előadását közli, ami Budapesten 
hangzott el ez év május 6-án a Ráday Kollégiumban, a IV. Magyar Református Vi
lágtalálkozó konferenciáján. Címe: Hol van, hová lett Isten? - hinni az üres ég alatt? 
- Ebben, számomra váratlanul, Nietzsche gondolatai bukkannak fel, de nem kri t i 
ka tárgyaként, hanem evidenciaként: Isten halott! Az újságírónak is kitűnő Zahrnt 
professzor, aki az elmúlt évtizedekben végigzongorázta a 20. századi protestáns te
ológia iskoláinak egész repertoárját, aki nemcsak szellemesen írt arról, hogy elköte
lezettség nélkül nem ejthetünk szót az Isten-kérdésben, majd szubjektíven vallott 
őszintén és becsületesen Isten-hitéről, értelmiségi hívő emberként - és egyik köny
vét ilyen címen jelentette meg: Isten nem halhat meg (Gott kann nicht sterben), mert 
az Isten, aki meghalhat, már nem is isten, most idézet és utalás nélkül Nietzschét 
aposztrofálja, nem annyira az Ubermensch morálját elemezve, mint inkább a teoló
giai-filozófiai problematikát és Zaratuszthrával együtt szinte azon csodálkozik, 
hogy Isten halálának ténye még mindig nem köztudott... Elgondolkoztató, hogy 
„Isten" nélkül van-e legitimitása egyáltalán teológiáról beszélni, vagy azt kívánja: 
költözzünk át az antropológia, pszichológia, kultúrhistória területére és szüntessük 
meg a teológiát? - Az én olvasatomban Zahrntnál külön érdekesség, hogy egészen 
megfeledkezik a krisztológiáról, Jézus nevét sem említi meg és így túlmegy 
Nietzschén is, aki ha a „pálapostoli Krisztust" nem is tudja elfogadni, de a Názáre
t i Jézus iránt tiszteletet, félelmet mutatott, és egyszer így fogalmazott: „csupán egy 
krisztiánusz volt e világon, Jézus, - azt is megfeszítették." Nietzsche élete utolsó 
szakaszában is komolyan vette Jézust, szobája egyik falán csak egy Jézus-kép volt 
található, s vele pörölt, vitázott szenvedélyesen az elborult elméjű filozófus... 

Nietzsche gondolatai egy evangélikus teológus tolmácsolásában, inkognitóban 
ugyan, de ismét megérkeztek hozzánk napjainkban. 



Az ötvenes évek elején Erfurtban egy jól képzett, nagyműveltségű evangélikus 
lelkésztársam beszélgetéseink során ezt mondta: „A német protestáns értelmiség 
még ma is csak egyvalakinek hisz, és ez Friedrich Nietzsche." - „A I I . világháború 
nyomorúságai után is?" - kérdeztem, hiszen a német nácizmusban Nietzsche gon
dolatainak valóra válását kellett megélnünk. - „Bevallottan vagy be nem vallottan 
Nietzsche a végső tekintély, a germán gondolkodó, a merész, bátor ember, a veszély 
és hősiesség megszállottja, az ideál, ő, aki a 'Herrenvolkhoz' méltó új erkölcsöt 
hirdetett..." - Akkor nem hittem kollégámnak, ma, 50 év után több olyan jelenség
ről tudok, ami nem engem igazol. 1968-ig tabu volt a Nietzsche-téma Németország 
mindkét részében. Ma azonban sajnos sokan figyelnek rá - újra. 

Nietzschével én itthoni gyér filozófiatörténeti képzettségem és apologetikai is
mereteim után Gettysburgban (USA) találkoztam először 1949 tavaszán, egy fan
tasztikus előadás-sorozat kapcsán. Jaroslav Pelikan evangélikus professzor tartot
ta a sorozatot „Krisztus bolondjai" címen. Kierkegaard és Pál apostol, Dosztojevsz
kij és Luther, Nietzsche és Bach szerepelt a később könyvben is megjelent előadás
sorozaton. Pelikan szerint Nietzsche az esztétikumban találta meg a szentet, s szin
te a bálványozásig imádta, Bach viszont a szent és szentség szolgálatába állította az 
esztétikumot. Pelikan azt fejtette ki részletesen, hogy a szépség bálványozása, a 
„hamis isten" tisztelete, mint mindig, nagyon sokba kerül. Nietzschénél az őrület
hez vezetett ez a fajta Isten-keresés, szükségszerűen tragédiába torkolt az ateista, 
sőt antiteista, antikrisztusi kísérlet, és a magát Übermensch-nek tartó „emberhat
vány" ember alatti állapotban végezte. A szellemi egyensúlyát vesztett gondolkodó, 
az új pogány ideológia filozófusa elborult elmével halt meg. 

Később a krizeológia előfutáraként fedeztem fel Nietzschét, aki nem egyszerűen 
a pesszimista Schopenhauer gondolatainak továbbvivője, hanem olyan kultúrfilozó-
fus, aki a legmélyebben mutatja meg korunk válságának igaz okát: „meghalt az Is
ten", - vagyis a krízisnek igazi oka nem gazdasági, társadalmi vagy politikai, hanem 
vallási. Ebben a tekintetben gondolatai mélyebbek akár Spenglerénél, akár Marxé
nál vagy Feuberbachénál. 

A felvilágosodás a kereszténység kijelentés-hitét támadta meg, Feuerbach és 
Marx ateizmusa az Isten-hitet - még a keresztény etika maradványát valamennyi
re megbecsülték, - Nietzsche, a harmadik lépcsőben elsősorban a keresztény morált 
és etikát tagadta meg, ezzel egy csaknem 2000 éves európai tradícióval szemben lé
pett fel, még a demokratikus és szociális berendezkedés ellen is támadott, hiszen 
szerinte ez szintén a kereszténység öröksége volt a kontinensen. A keresztény er
kölcsöt, felebaráti szeretetet, irgalmasságot, megbocsátást mind-mind elvetette és 
azt csak a gyengék, gyávák, szenvedők moráljának tartotta. (Nietzsche gondolatai
nak rendszerezésében erre még visszatérünk.) 

Tanítását nem lehet függetleníteni életétől, sorsától. 
Röckenben született, Szászországban, Lützen közelében, 1844. október 15-én. Evangélikus papi csa
lád sarja, édesapja Karl Ludwig Nietzsche, édesanyja Oehler Franciska, szintén papleány. P7. Frigyes 
Vilmos születésnapján látta meg a napvilágot, ezért kapta a Friedrich nevet. Ő maga úgy tudta, hogy 
ereiben nemcsak német, de szláv vér is folyik, büszkén emlegette, hogy ősei Kopernikusz és Chopin 
népéhez tartoztak. Később Sorrentoban élete delén „II Polacconak" nevezték, lengyel származását 
azonban bizonyítani nem lehet. Apja 36 évesen halt meg, szerencsétlen baleset éri, édesanyja fiata
lon marad özvegy, két árvával. Naumburgba költöznek apai nagynénijéhez, ahol szinte kényeztetve 
nevelik a két kis árvát, Friedrichet és Elisabethet. Itt cseperedik fel a kis Nietzsche, érzékeny, csak
nem kényes, szentimentális fiatallá. 1858-ban Pfortaba kerül gimnáziumba, középiskolai tanulmá
nyait ingyenes ösztöndíjasként végzi el. „Kis lelkipásztornak" nevezik társai a komoly, fegyelmezett 
fiút, aki szívesen és rendszeresen olvas fel társainak a Bibliából részleteket. Edzett, sportos fiatallá 
válik. Német diákoknál akkor előforduló túlzásokba is esik: Mucius Scaevolát utánozva inkább égé
si sebeket szenved, de szavát megtartva két gyertyát egészen eléget a tenyerén. Megalakítja a 
Germania nevű baráti irodalmi kört, egyetlen célja, hogy igazságot szerető, becsületes, büszke fiata
lokat neveljen. 



Már középiskolás korában megszereti a zenét, Händelt, Bachot és más egyházi zenészek mű
veit hallgatja, majd megismeri Wagner muzsikáját. Naplójában ez áll: „A zene Isten legistenibb aján
déka, legyen kísérőm egész életemen át". Költői, irodalmi hajlama is van, elég jól versel és egyre töb
bet gondolkodik. Nem tudja, mi lesz belőle; mindenféle foglalkozást el tud képzelni, csak bürokrata 
nem akar lenni. „Attól óvjanak meg Zeusz és a többi istenek - írja -, hogy hivatalnok legyek." Egye
temi éveit Berlinben, Bonnban, Lipcsében tölti. Kitűnően tanul. Itt kerül kezébe Schopenauer írása: 
„Die Welt als Wille und Vorstellung". Ez a pesszimista gondolkodó mély hatással van rá, bár filozó
fiája pontosan ellentétes lesz az évek során. Nem tudja elfogadni Schopenhauer élettagadását, mert 
ő igenli a napsugaras életet. Wagnerrel személyesen is megismerkedik. 

Még mielőtt megszerezné doktorátusát, meghívják Bázelba tanárnak, a híres Ritschl profesz-
szor ajánlásával: „Nietzsche mindent fog tudni, amit csak akar". Vállalja a 3000 frank fizetésű állást, 
egy kikötése van csupán: „hogy filiszter legyek, csordaember", „ettől óvjanak meg Zeusz és az összes 
múzsák". Görögöt és latint tanít; mindjobban és jobban rajong Wagnerért, akinek muzsikája szerin
te a „jövő zenéje", aki végre meg tudott szabadulni az évszázados keresztény ballaszttól és visszatért 
az ősi Európához, ezért alakjait a Biblia világa helyett az ősi germán mitológia köréből hívja elő. 

A német-francia háború kitörésekor, noha ekkor már svájci állampolgár, önként jelentkezik a 
német hadseregbe. Rövidlátása miatt csak szanitécnak alkalmazzák, de nem bírja a vért, a szenve
dést: „szűnni nem akaró jajt hallok még álmomban is" - írja és belebetegszik a sebesült katonák ápo
lásába. Csalódik saját keménységében és a háborús, férfias életben. Ismét visszatér a szellem harc
mezejére. Csalódik Wagnerben, s zenéjét ettől kezdve ócsárolja, bírálja; szakítani azonban mégsem 
tud vele. A teremtés alkotó évei következnek ezután. Mind kevesebbet foglalkozik saját szaktudomá
nyával, a filológiával és mind többet sajátos gondolataival. A filológia munkásait gyári munkásoknak 
tartja, s így tudománya kereteit szűknek érzi. Gyönyörű stílusban megírt munkái egymás után lát
nak napvilágot. Tíz év múlva bekövetkező torinói agyvérzéséig mintegy tucat jelentősebb munkát ír. 
Egyre kevesebb elismerésben van része, de olyan nagyok, mint Brandes, Strindberg, igen nagyra be
csülik és írásait az utódok újra meg újra felfedezik. 1900. augusztus 25-én halt meg. 

Nietzsche gondolatait kortársai körében kell értékelnünk. Will Durant filozófia
történetében azt írja: „Nietzsche Darwin fia és Bismarck szellemi testvére volt". 
Feuerbachot és Marxot, Schopenhauert már említettük. De figyelnünk kell arra is, 
hogy Baurt, Straussot, Renant, mint teológusokat jól ismeri, terminológiájukat 
használja. Igazából a görög kultúra érdekli. Látomásként mutatja be azt a világot, 
amit ő akar megteremteni. Tulajdonképpen szereptévesztő volt. Azt hitte, Terem
tő, pedig csak kereső volt. Azt hitte, átléphet minden korlátot, hiszen független em
ber, az erkölcs terén is, és kiderült, hogy embertelenné lett. Azt gondolta, elég erős, 
hogy felülmúlja önmagát, Übermensch-sé váljon, de élete az „Untermensch" létévé 
vált. 

Anélkül, hogy Nietzsche maga rendszerezte volna gondolatait, teológusként 
mégis legalább négy csoportba lehet tanítását összefoglalni. így vegyük szemügyre 
teológiáját, antropológiáját, etikáját, eszchatológiáját. 

Teológiája 
Tudatosan Isten-tagadó. Zarathusztrájával mondatja el, hogy meghalt az Isten, a 
keresztények Istene. Nem az antik istenségek haláláról van i t t szó, hanem Krisztus 
Atyjának haláláról 1. Nem tudja elfogadni azokat a képeket és neveket, amiket a Bib
lia és vele a kereszténység Istenről közöl. Nem tudja elvállalni, hogy egyáltalán van 
Isten vagy vannak istenek, hiszen „hogyan bírná ki , hogy ő ne legyen akkor isten". 
Nietzschénél nemcsak a kereszténység Istenének kritikája folyik, hanem több: 
egyedül az embert tartja istennek. Juhász Gyulával szólva „ember, hittel hiszek te
benned. Ember, forrón szeretlek én, Utód az Isten örökén". Tóth Árpád Tetemre hí
vás című költeményében szintén költői kifejezése található Nietzsche Isten-gyilkos 
gondolatának. 2 A költő bíboralkonyatban mereng, meghalt az Isten és ravatalra té
tetett, „valaki megölte az Istent és úgy érzem, a fájó arcnak nem lehet többé moso
lya, mert ember vagyok én is, én is az Isten véres gyilkosa". - Nietzsche tudja, amit 



J. P. Sartre „Az ördög és a jó Isten" című írásában mond: „Öröm, örömkönnyek, 
nincs Isten, üres az ég". Nietzsche Isten halálával a „valódi ember" születését érti 
meg. Szerinte a keresztény istenhit nyomorult hit, mert a kereszten függő Istenben 
hisz, s ezt a büszke ember el nem fogadhatja. 

Antropológiája 
Az ember szép és erős, a görög-római emberideált kell visszahozni - hirdeti Nietz
sche. Az ember, az igazi Prométeusz, aki megveti az Istent imádó embert, és egye
düli Űr akar lenni a világon. Nem felel senkinek sem, hiszen önmaga minden mér
téke, ő a legfőbb norma. Ha Isten meghalt, úgy élhet az ember. Az Isten és istenek 
meghalhatnak, de az ember él. Egykor a kereszténység is beszélt istenek haláláról, 
bálvány-istenek alkonyáról. Nietzsche azonban a keresztények Istene haláláról be
szél és megérti Marxot, hogy magasztalta Feuerbachot, aki a haszontalan „ócskasá
gokat" végleg kisöpörte, és aki a legfőbb lény helyébe az embert állította. Nietzsche 
antropológiája ember-imádat. 

Etikája 
A függetlenné vált ember autonóm. Önmaga etalonja. Csak önmaga korlátozhatja 
önmagát és ezért túl van minden jón és rosszon. Már nem „nyáj-ember" többé, ha
nem uralkodó ember: Übermensch, aki minden gyöngeséget megvet, minden gyáva
ságtól irtózik, a részvétet a legkárosabb erénynek tartja, valódi „úri morált" hirdet, 
szemben a kereszténység rabszolga moráljával. A krisztianizmus az embert lealja-
sította, nyomorult állattá tette, szabadságától megfosztotta. Ezért sürgősen meg 
kell szüntetni a kereszténységet, s míg Voltaire száz évet adott a kereszténység el
tűnéséig, addig Nietzsche egy-két évre tette, amíg kipusztul a kereszténység. Nietz
sche morálja nem maradt hatástalanul. Az ember büszkeségét, bátorságát, hősies
ségét, sőt kegyetlenségét is magasztaló Nietzsche gondolatait a nácizmus ideológiá
jában is megtaláljuk. Tapsolt az erőszak győzelmének. Korlátlanná tette az ember 
szabadságát, túl jón és rosszon az ember azt teszi, amit akar. S míg Dosztojevszkij, 
akit szintén megkísértett ez a gondolat - lásd a Bűn és bűnhődés Raszkolnyikoyja -
a bűnbocsánatban, Isten határtalan irgalmában megoldást nyert, addig Nietzsche 
az embertelenné vált Ubermensch szabadságában zátonyra jutott. 

Eszchatológiája 
Tanítványaitól azt kívánta, hogy radikálisan mindent újraértékeljenek, ez a híres 
„Umwertung aller Werte" Nietzsche-féle igény. Valóban, mindent át kell értékelni; 
amit szépnek tartottunk, az Nietzschénél undorító, amit fennköltnek, azt ő aljas
nak bélyegzi, amit erénynek, azt ő véteknek hirdeti. Igénye a jövő emberére nézve 
a jézusi radikalitáshoz hasonlít, csak negatív előjellel. Jézus közelében az ember 
kárnak és szemétnek ítélhet értékeket, és diadalmasnak mondhatja a keresztet. 

A jövőben már nincsenek örökértékű emberi normák, a régi erkölcsöt a „csorda
ember" teremtette, nem az egyéniség; az erkölcsiség a csordaösztön megnyilvánu
lása volt az emberben. A jövőben azonban csak a szabad ember élhet, akit a hata
lomhoz való akarat mozgat, és ezt nem szégyenli. Szabad minden bűntudattól, mert 
a bűnbánat és bűntudat csak a csőcseléknek való, ázsiai, barbár és közönséges. Míg 
a kereszténység erkölcse vámpírként szívta k i Európa erejét, vérét, és a szeretet val
lása az emberiség legnagyobb szerencsétlensége volt, addig Nietzsche jövőképe a 
boldog, büszke, szabad embert vetíti elénk, aki nem engedi gúzsba kötni erejét, ösz-



töneit, és „boldogan éli szabad emberként, emberhez méltó életét". Ha kell, leigáz
za a másik embert, erőt vesz az erőtleneken és uralkodik a kiskorú tömegeken. 
Nietzsche jövőképe szörnyű utópia, istentelen, embertelen holnap.3 

Semmiképpen sem intézhetjük el egy kézlegyintéssel mindazt, amit Nietzsche 
tanított, hirdetett, sokak számára vonzó módon megálmodott. Soraim azt a célt 
szolgálják, hogy a teológusok figyelmét felhívjam Nietzsche teológiaellenes szavaira 
és programjára, és immúnissá tegyem az értelmiségi olvasóimat Nietzsche újra meg 
újra előkerülő gondolatainak mérgére. Nietzsche az antikrisztianizmus prófétája 
volt. Csalogatásának, kísértésének még úgy is ellene kell állnunk, ha a muzsika óri
ásának, Wagnernak és muzsikájának köntösében jön a varázslatos csábítás. 

Ha skandinávoknak szólt volna e cikk, úgy külön is beszéltem volna az ősi ger
mán mondavilágról, a sagák vad, kegyetlen atmoszférájáról, misztikus és mitikus 
alakjairól, mindarról, ami a legtöbb svéd és norvég fejében és szívében jobban, ele
venebben él, mint a kereszténység... Ebben a keretben azonban csak magyar olva
sókat céloztam meg és Nietzsche ellen „védőoltásokat" akartam nyújtani. Értékel
hetjük ugyan Nietzsche igazságvágyát és igaz ságszeretetét, kritikájából elfogadhat
juk az álszentséget ostorozó megállapításokat, de elvetjük az autonómiát és krisz-
tonómiát hirdetünk, az Olimpusz vagy Golgota dilemmánál az utóbbira szavazunk. 
Nem vetjük meg az egyszerű embert sem, nem tartjuk „háziállatnak", csordának, 
gyáva népnek... A szeretetet nem látjuk gyengeségnek, a hétköznapi keresztény 
életet életidegenségnek, az irgalmasságot gyöngeségnek. 

Nietzsche támadásai az élő kereszténységről leperegnek, de minden holt keresz
ténységnek komoly ellenségei lehetnek. 

Nietzsche így írt: „Ha vasárnap reggel hallom nagy harangok zúgását, megkér
dezem, hát lehetséges ez? Hát ez még mindig a 2000 évvel ezelőtt megfeszített zsi
dónak szól, aki azt állította magáról, hogy az Isten Fia?" Mi szívesen és örömmel 
halljuk a harangzúgást, minket is emlékeztet, mint Goethe Faust-ját, a kétség
beesett polihisztort húsvét hajnalára, az élet győzelmére, a feltámadásra. Ahogy 
Dosztojevszkijt az életre hívó Jézus bíztatta reménységre, a János evangéliuma sze
rint i Lázár fbltámadásának történeténél, úgy minket is az élet Fejedelme bátorít a 
megújult élet lehetőségére. Isten él - mi is VELE! 

Jegyzetek 
1 A „meghalt az Isten!" - az „Isten halott" gondolat és életérzés már kifejezésre jut a 18. század végén 

- 1796-ban. Jean Paul híres, sokat idézett látomása szerint a világűrben bolyongó Krisztus keresi az 
Atyát. A megholtak lelkei és gyermekek kérdezik tőle: Hol van? Meghalt? és Jézus így felel: „Mind
nyájan árvák vagyunk, - én is, ti is. Atya nélkül élünk..." 
A félelmetes látomás Nietzschénél már tételesen jelent meg. Zarathustrával mondatja ki. Költői kön
tösben jelenik meg, sőt vallásos köntösben! Nem véletlen, hogy Zarathustra archaikus nyelven be
szél. Még az angol fordítás is a 17. század bibliafordításának nyelvezetét használja. Ez egy bizonyos 
ünnepélyességet ad a szövegnek, az istentisztelet fennkölt nyelvét utánozza. 

2 Nietzsche ezt a gondolatot parabolában is elmondja. 1882-ben ezt írja: A balga ember világos nappal 
lámpát gyújtott, kirohant a piacra, egyfolytában kiabált: Istent keresem! Istent keresem! Mivel so
kan álldogáltak ott, olyanok, akik nem hittek Istenben, nagy nevetés támadt. Elveszett? - kérdezte 
az egyik. Elkódorgott, mint egy gyermek? - kérdezte a másik. Vagy elbújt? Kivándorolt? Fél tőlünk? 
- így kiabáltak és nevetgéltek össze-vissza. - A balga ember közéjük ugrott, rájuk szegezte tekinte
tét: „Hová lett? - kiáltotta - megmondom nektek: Mi öltük meg Őt, ti, és én! Mindnyájan gyilkosok 
vagyunk... 
De hogyan is tehettük ezt? Mit is tettünk, amikor ezt a földet eloldottuk a napjától? Merre felé moz
gunk most? Távolodunk a Naptól! Zuhanunk, méghozzá folyvást zuhanunk: hátra, oldalra, előre, 
minden irányba. Már nem a végtelen semmibe tévelygünk? Nem a jeges üres tér leheletét érezzük? 
Egyre több éjszaka jön. Nem kell e lámpást gyújtani már délelőtt is? Nem halljuk még a zajt, amit a 
sírásók csapnak? Az Istent temetik. Nem érezzük az isteni oszlás szagát? Az istenek már régen meg-



haltak. Most az Isten halt meg. És halott is marad. És mi öltük meg... Nem kell e önmagunknak 
most istenekké válnunk, hogy méltók legyünk hozzá? - A szekularizáció azt jelenti, hogy ezt ma az 
emberek világszerte így érzik. Az élet mindennapjaiban szinte magától értődik, hogy nincs Isten, 
nem kell számolni vele. Nietzsche gondolata ma megérkezett a tömegek világába. Ezzel a közérzet
tel számolnia kell minden mai teológusnak. A protestáns Sölle éppen úgy számol vele, mint a nála 
sokkal konzervatívabb r. k. Karl Rahner. 

3 Művei nagyobb részt magyarul is olvashatók. Az eredeti címen említendők: Morgenröte, 1881; Die 
fröhliche Wissenschaft, 1882; Also sprach Zarathustra, 1883/84; Jenseits von Gut und Bőse, 1886; 
Umwertung aller Werte, 1888 (Zur Generalogie der Moral, 1887); Der Wille zur Macht, é. n. 
A tragédia születése, a Korszerűtlen elmélkedések, Levelezési hagyatékok, az Ecce Homo, az Anti
krisztus, Aforizmái, költeményei sokféle kiadványban találhatók meg magyarul is. 
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