
SZIGETI ENDRE

HEGEL MEGKÖZELÍTÉSE
Szabad-e komolytalan szójátékka!. kezdenem? Hegel nem Hügel, hanem Hegy.

Mégpedig nagy hegy abban a hegységben, amit a filozófiatörténe1Jek a német ide
alizmus címen azoktak bemutatni. Ezt a nagy hegyet nem tudnám "a zsebkendőm

nek a négy sarkában" elhordaní, hiszen csak a rávonatkozó irodalomból is jókora
halmot lehetne összehordani. Ha pedig arra gondolok, hogy a marxista gondolko
dás Goethe-díjjal megtisztelt, doyenje, Lukács György tíz kemény esztendőt és vagy
hétszáz lapot szentelt egy elterjedt szellemtörténeti Hegel-ábrázolás visszaverésére,
akkor igazán érthető lehet, hogy ezúttal - születésének kétszázadtk évfordulóján
- csak a magyar közőriség előtt kevésbé ismert vonásaira szerétnék rámutatni.
Elsősorban az Istenre, a vallásra, a kereszténységre vonatkozó nézeteire. Persze 
éppen csak rámutatni.

Megengedhető ez? Hiszen valamely filozófiai tétel csak a rendszer egészének
előterében érthető meg helyesen, éppen Hegel szermt, a~ azt mondotta: "Az igaz
ság az egész". Mégis megengedhetőnek látszak ez az egyoldalúság, hiszen az el
múlt két évtizedben az Akadérmai Kiadó filozófiai műveltségünk komoly hiányát
igyekezett pótolni azzal, hogy hozzáférhetővé tette Hegel szinte valamennyí fő

művét. Egyelőre azonban még nem olvashatjuk magyarul a Vorlesungen über die
Philosophie der Religion círnű háromkötetes művét, nem is szólva teológiai .termé
szetű ifjúkoni iratairól. így talán mégsem vétek súlyosan az igazság ellen, ha most
ezekre a műveire emlékeztetek - épp az "egész"-ség, az igazság és Hegel iránti
tiszteletből.

Ezzel ,a szándékkal egyébként nem is járok teljesen töretlen úton hazánkban
sem. Mátrad László például Hegelnek a vallásra és az ateízrnusra vonatkozó néze
teit elemzi. Ebben a tanulmányában (Hegel on religion a.nd atheism) utal a Hegel
körüli vítálora, amelyek máig se csillapodtak le, s így felvetődhet a kérdés, vajon
az egzísztencialístáknak, a marxistákInJak, az ateistáknak. a katolíkus vagy pro
testáns teológusoknak van-e igazuk, akik -' érdekes módon - "mindnyájan úgy
tekintenek Hegelre, mínt előfutáruba vagy ellenfelűkre".

Anélküj persze, hogy a kérdés eldöntésére mernék vállalkozni, egyszeruen csak
arra hívom fel a figyelmet, hogy Hegel racíonalízmusa és dialektikája rnögött
olyan "m~ztikus tendenciák" rejlenek, amelyek épp elég tápot adhattak és adhat-
nak arra, hogy a filozófiJatörténészek minden kisajátítási szándék nélkül is
felismerjék Hegel gondolkodásában a vallásos vonásokat, Hegelben pedig a
teológust.

Flügge például azt a nézetet vallja, hogy Hegel egész filozófiája nem egyéb,
mint egyetlen, rendszeres Istenbízonyítás vagy teodícea. Ez így talan merész álta
lánosításnak hangzik, de ha arra gondolunk, hogy Hegel a felvilágosodás korában
kialakuló összehasonlító vallástörténetnek és vallásfilozófiának Kant és Schleier
macher után egyik megalapítója, . akkor nem nehéz elfogadni Nietzschének azt a
nézetét, hogy Hegel filozófiája: Iaicízált teológia. De hát melyi.k filozófia nem az?
Legalábbis amelyik egységes, ontológíaflag megalapozott metafizíkaí rendszert akar
adni! Márpedig Hegel egyike a Ilegnagyobb rendszeralkotóknak. Vitathatatlanul ő

teremtette meg a legátfogóbb vílágmagyarázatok egyikét, és hatása nemcsak a mar
xista gondolkodásban ismerhető fel, mint ezt nálunk még némely képzett katolikus
is vélí, hanem a különböző hittudományi irányzatokon 'is kimutatható.

Lehet, hogy "Hegel nélkül nincs Darwin" - amint Nietzsche mondta, "De rní
lenne nélküle Feuerbach és Marx, vagy a maiak közül Ernst Bloch és Lukács
György valláskJrtiJtikájából?" - veti fel a kérdést Hans Küng most megjelent hét
~7fl701d?.~las könyve, a Menschwerdung Gottes bevezetőjében. Valóban. mí lenne nél
küle - sok más hatás ellenére is - Kierkegaard, F. C. Ham, Karl Barth és Paul
Tillich. sőt Karl Rahner, Jürgen MoLtlmann vagy az Isten meghalt jelsmvát han
goztató néhány más hittudós teológiáj ából ?
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"Az Istenre irányuló kérdés - vallja Küng - mindig az emberre irányuló
kérdés is, de az emberre i["ányuló kérdés is, akár elismerjük, akár tagadjuk: Is
tenre irányuló kérdés." A hittudományra és az antropolögíára, az antropológíára és
a hittudományra irányuló kérdések eközben kiélezetten kölcsönös függésbe
kerülnek valamely krísztológíára irányuló kérdéssel, Mert a Hegeltől szár
mazó ateista valláskrítakusok, dell. keresztény teológusok is Isten emberré levésé
vel és ezzel együtt az ember emberré levésével is foglalkoztak, Természetesen igen
különbözőképpen: egyesek számára az ember emberré Ievésében Isten emberré
Ievése Isten életét nyilatkoztatta ki, mások számára viszont Isten halálát. De eköz
ben ezek is, azok is Hegeire hívatkeztak. Hegel pedig a maga részéről a klasszikus
krtsztológía nagy hagyományának területén áll. Kissé előreszaladva mondhatjuk:
alapvető volt számára, hogy a világi gondolkodásban a világ ne váljék istennélkü
Iívé, a vallásos gondolkodásban pedig Isten ne legyen vtlágnélkülivé, Ez látható
lag kifejezésre jutott számára az Isten emberré levésének kinyilatkoztatott, keresz
tény vallásában. Itt vált számára világossá, mí az, ami Isten életéről és haláláról,
.s ezzel az ember haláláról és életéről is kimondatott. Nem a modern ateizmus,
nem Feuerbach és nem Nietzsche és éppen nem a mai, az Isten balott [elszót han
goztató hittudósok juttatták kifejezésre, hogy Isten halott. Már előttünk meg
tette ezt Hegel, aki ezt a maga részéről Luthertől vette át! Éppen itt áll a nagy
keresztény hagyomány talaján Hegel, aki mánden epigonjánál mélyértelműbbengon
dolta át az Igét Krísztus halálával összefüggésben: "Kris1Jtus halála azonban ma
gának ennek a halálnak a halála, a tagadás tagadása" - idéz Küng egy mondatot
Hegel vallásfilozófiai rnűvéből.

És ezzel az idézettel máris érintettem Hegel filozófiájának szívét: dialektikáját
és egy kicsit stílusárt is. Ahhoz, hogy eljuthassunk egy filozófia átéléséhez, először

a gondolkodó stílusával kell megbarátkoznunk. Nos, Hegel fHozófiájának magva
igen sok ember számára éppen a filozófus stílusa miatt nehezen közelíthető meg.
A felvilágosodás empírízmusén nevelődött angolszászok és a descartes-i raciona
lizmuson felnőtt franciák a clartét, a stílus világosságát szerették, és Hegeit so
káig megemészthetetlennek tartották. Ha most Hegel. mégis divatba jött, azt Mátrai
szerint aligha lehet vonzó stílusának tulajdonítani, mert homálycssága "sajnos
nem legenda és művének immanens, logikus szépsége csak azoknak tárul fel, akik
nagy önmegtagadással és hOiSSZú, komoly munkával úrrá lesznek egész rendszeren".
Hegel stílusának jellemzésére szeretném ldnagadni néhány sorát első nagy alko
tásából. A szellem fenomenológiájából. Olyan sorokat, amelyek: közel álWhatnak a
vallásos kifejezésekhez szekott emberekhez. "Az isteni lényegnek ez az emberré
válása, vagyis az, hogy az isteni lényeg lényegileg és kőzvetleriűl az öntudat alap
jával bír: ez az abszolút vallás egyszerű tartalma, Benne a lényeget szellemnek
tudják, vagyis az abszolút vallás a szellern tudata önmagáról, hogy szeliern. Mert
a szellem az önmagáról való tudás a külsővéválásban ; a lényeg, amely az a moz
gás, fiogy máslétében megtartsa az azonosságot önmagával. Ez pedig a szubsztan
eia, amennyiben akcidentalátásában éppígy magára reflektált, nem közömbös vele,
mímt valami lényegtelennel és így valami idegenben levővel szemben, hanern ben
ne magában van, azaz amennyíben szubjektum, vagyis személyes én". (Szemere

'Samu fordítása).
A hegeli filozófia rejtelmeiben járntlan olvasó már ezek után úgy érezheti

magát, miIll.t Stuart MilI, hogy agyrnosást végeztek rajta, s ez a dialektikus stílus
megrontja értelmét, mert megfosztja rendes, ésszerű ítélőképességétől. Vagy azt
gondolhatja, amit Jung, hogy ez a nyelv "a szkizofrén betegek megalomántás nyel
vére emlékeztet, akik ijesztő varázsszavakat használnak", De lehet, hogy Schopen
'hauerrel ért egyet és azt mondja majd, hogy "a vakmerőség csúcspontját tiszta ér
'telmetlenségek föltálalásában, értelmetlen és extravagáns szószövedékek összebogo
zásában, amilyeneket azelőtt csak az őrültek házában ismertek - ezt végűl is He
gel érte el .. ." De meglehet az is, hogy Adornoval és Ernst Bloch-hal Hegel nyel
-vét gyönyörűnek találja.

Kétségtelen, hogy Hegel ezzel babonázta meg korának olvasóit. vagy hallgatóit
:Berlinben, ahol olyan éles elmék akadtak köztük. mint David StI'aUSS, Feuerbach
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vagy Heine. Schopenhauernak talán igaza van abban, hogy ilyen szószövedékeket
azelőtt nem írtak le. De mi az oka annak, hogy ezeket később valóságos kinyilat
koztatásként fogadták oJsna,n költők, a szó olyan mágusaí, mínt Mallarmé vagy Vil
liers de l'Isle-Adaim, a francia szímbolízmus kitűnőségei? És a szürrealízmus egyik
vezére, André Breton vajon miért vallott így: "Ahol a hegeli dialektika nem mű

ködik, ott számomra nines gondolat, nincs reménye az igazságnak"? Talán azért,
mert egy William Blake, egy Novalís, egy Hölderldn utáln Baudelaire-tól Maltar
méíg, Rimbaud-tól Valéry, Etiot vagy Ady poézíséig, egy olyan költészet erdejébe
jutottUiIlJk, ahol a világ már nem. olyan világos, a lét nem olyan lapos, mint ami
lyennek a. felvtlágosodás idején látszott. Mélyebb, homályosabb. akárcsak a hegeli
nyelv, amely tudatosan halmozza az el'lentmondásokat, hogy kifejezhesse azt, amit
Hegel gondolt: az ellentmondások folytonos változásában kibontakozó végső való
ságot, az abszolútumot, a szellemet - az Istent magát. "Minden ellentétes." Ezt
mondia Enciklopédiájában, és az arisztotelészi logikával szemben meg ts magya
rázza: "Valójában sehol sínes, sem az égben, sem a földön, sem a természeti, sem
a szellemi vtlagban olyan elvont vagy-vagy, mint ahogy az értelem. állítja".

A modern nyelvfilozófusok közül némelyek úgy látják, hogy a köznyelv értéke
a tudományos nyelvvel szemben éppen az, hogy nem egzakt és kifejezései több
értelműek. De Hegelnek ez a többértelműség sem volt elég. Úgy gondolta, hogya
köznyelv kijelentései, a megszekott ítéletek forrnáiuk szerínt nagyon ÍJS egyolda
lúak és nem alJkiaImasaka dolgok "eleven lényegének", a fogalom gazdagságának
kifejezésére. Az ilyen köznyelvi kijelentéseket arinyira egyoldalúaknak tekintette,
hogy szemében már harnisaknak számítottak, mert nem alkalmasak a "véges és
végtelen összefüggésének megragadására", hanem csupán az értelem merev, "ha~

Iott" tartabmait fejezik lm, az egyoldalú vagy-vagyokat. Hegel tehát olyan. nyelvet
akart, amedy az ellentétek feszültségében jelentkező "eleven Iényeg", "a folyamat"
kifejezése lenne. Ezt a folyamatot látta megnyilvánuíní a gondolati és a tapasz
talati lét minden sikján, a lOglikában éppúgy, mint a történelemben, a társadalmi
intézményekben, a művészetekben vagy a vallások történetében, magábari a ke
resztény vallásban is, amelynek nála szorgalrnasabb kutatója és áte1mélk.edője

aligha volt a tizenkilencedik században, így alakult loí benne, nemcsak közvetlen
filozófiai előfutárainak hatására, hanern kifejezetten a keresztény hittitkok átel
mélkedésébólis stílusának és filozófiájának jellegzetessége: rnisztikus dialektikája.

Ez a dialektika nemcsak a hegeli nyelvet határozza meg, hanem átjárja' az
egész ·tant, s az egész tan a dialektika szerint tagozódik s épül fel. Alaptétele a
tudat és a lét, "a gondolat és a lét azonossága", "Az, amit a reális világból meg
ismerünk, voltaképpen megfelelő tartalma az eszmének, amely a vílágot az ab
szolút eszme fokozatos megvalósulásává teszi." Akárcsak a legtöbb filozófus és
tudós, Hegel is egy evidensnek telcintett tételből - magyairán szólva hitből - in
dul lm. Szerinte is - akárcsak Anakszagorász szerínt - a létezés: gondolkodás.
A világinak mindazok az elemei, amelyeket valóságosnak nevezünk, voltaképpen
csak kifejezések, részek, mozzanatok. Az abszolút lét kifejezései, részei, mozzana
tai. Mert a abszolút lét - tevékeny. Tevékenysége a gondolkodás, s ez állandó
mozgásban, folytonos Ievésben nyilvánul meg s így határozza meg az életet. Mint
egy megvalósul a dolgokban. Hegel kedvenc kifejezésével: .Jcülsővé válik". Az
emberből pedig visszatekint önmagára, a szellemre, az eszmére - híttani kifeje
zéssel élve - Istenre.

A szellem mozgása dialektikus. Hegel gyökeresen szakított azzal a logikával,
amely az azonosság elvére épül (A=A, azaz minden dolog azonos önmagávaí), s
ezzel szemben az ellentmondás elvére támaszkodik. Szerli.nte az ellentmondás a gon
dolkodás lényege: a szellem semmst sem foghat fel anélkül, hogy ne lenne benne
egy lényegéhez tartozó ellentmondás, s ez ne lenne meg a saját kifejezésében is.
A szellern ezt az ellentmondást túllépve halad előre az állítás, a tagadás és végül
a tagadás tagadása, vagyis az állítást megszüntetve megőrzö összefoglalás útján.
A folyamat nem áll meg, s a szellem most már az így keletkezett szintézist állít
ja, aztán tagadja, majd újból összefoglalja és így tovább. A lét fogalma -- pél-
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dául - feltételezi a maga ellentétét, a nemlétet, a semmit. Az élet mozgása ennek
a kettőnek a színtézíse, Ime, a tézis, antitézis, színtézís díalektíkájának csontvá-a.

Arnint ebből is látszík, Hegel istene szellem, de ugyanakkor valamilképpen a
világ is, hiszen a világ miJntegy a hegeli isten álma. Hegel istene nemcsak sta
tikus, hanem ugyanakkor dinamikus is. Ha .úgy fogjuk fel, mimt eszmét, akkor
"folyamatként" kell megvagadni és kífejeznív j.Mert a valóság - vallja Hegel egyik
levelében - nem olyan valami, ami csak statikus nem olyasmi, ami egyszer s
míndenkorra van, hanem minden, ami van, az valami élő, amely kimozdul ön
magából. A valóság az örökös elkülönülés, külsővé válás, majd egységgé válás és
egyesülés, arnelv felülmúl rninden különbséget és amit - az érzés felől nézve 
örök szeretetnek neveznek. Csak ebben az önmagában való mozgásában, amely
egyúttal a tökéletes nYU{JIalom is, rejlik az eszme, az élet, a szellem." Az Isten 
tehetném hozzá, s ezzel bizonyára eléggé világossá, mit is akar ez a levél mondani.

Mert ezek a szavak a vallás, sőt a misztikus nyelv szavai. János evangelistára
emlékeztetnek: "Az Isten - szeretet." Sőt az ókori Plotinoszra, a középkori Scot
tus Eríugenára, Eckehartra és a már újkori Jakob Böhmére vagy Georg Hamannra,
esetleg a kortárs Fiehte és Schelling beszédére. Érdemes felidézni Böhmenek azt
a nézetet, hogy a lét önmagától való különböződéssel kezdődik s ezzel lesz Isten
a magamagának a tárgya, vagyis tudata. Nincs ugyanis tudat, megismerés, ellen
tét és elkülönülés nélkül: mínden a maga ellentétéri válik világossá és tudatossá,
mint ahogyan a nap a sötét alapból ragyog teljesen. A dolgok léte az Igenben és
a Nemben van. Az Igen az isteni, a Nem az ellentéte, amolyan az isteni örök sze
retet magát hatásában kinyiLatkoztatja.

Tény az, hogy Hegelnek s vele a német filozófiai hagyománynak jellegzetes
kapcsolata van ezekhez a rnísztdkusokhoz, különösen nyelvileg: Eekehart és Böhme
közt felfedezték a német filozófiai szótár lényeges részét, így például az evolúció
eszméje, amely Teilhard de Chardin óta mínd jelentősebb szerophez jut a kato
likus hittudományban is, Böhme révén hatolt bele a némotbe (Entwicklung, ré
gebbi formájában Auswicklung). Persze bármennyire mély is Hegel begyökerezett
sége a keresetény vallásba, vagy a német misztikus hagyományba, rá is hatottak
a kor tudatot alakító tényezői, amelyeket összefoglaló szóval azóta is korszellem
nek nevezünk. Ez a kor - a felvilágosultság kora.. Európa belefáradt a keresz
tény vallások ürügyén vívott harmincéves háborúba, a földrajzi és a tudományos
felfedezések nyomán pedig egyre inkább hinni kezdett a történetl , vallások hite
fölött álló ész míndenhatóságában és életet, társadalmat, történelmet rendező ere
jében, míg oltárt nem emelt neki a Notre Dame-ban.

Csodálkozhat-e valaki, hogy a würtembergí pénzügyi hivatalnok fia, Georg
Wilhelm Fniedrich Hegel életének. első felét - amit a kutatók külön is tárgyalnak
élete második, "érett" felével szemben - ez a korszellem járta át. Már Stuttgart
ban, szülővárosának gimnáziumában is. Egy tizenhét éves korában, 1787. augusztus
,O-én írt dolgozatában H görögök és rómaiak vallásából azt következtetí, hogy meg
kell vizsgálnunk vallásos Igazságainkat, hiszen "sok meggyőződésünk tévedés, a
másképp gondolkodók meggyőződései viszont igazságok lehetnek". Ez a szellern kí
séri el Tübíngenbe, a Stirtbe, vagyis az evangélikus szeménáriumba (1788-1793),
ahol tanárai Rousseau-t olvassák, a díákszobákban pedig Voltatoe-t meg a francia
forradaLmi újságokat falják és felfirkálják a falra: Vive la Libertél Ott egy szo
bában lakik Höldenlirmel és Schellínggel és szabadságfát ültetnek: a formdalom
jelképét. A lelkes diákévek után az akkoni német értelmiségiek szokása szerint ő

is nevelősködní megy, így kerül három évre Bernbe, majd onnan a Majna menti
Frankfureba, és ezzel 1BOO-ban le is zárul életének az a korszaka, amit csak a hu
szadik század eleje óta ismerünk részletesebben. 1905-ben jelent meg Dilthey jel
lemzése az ifjú Hegelről. 1907-ben adta ki Nohl a Berlinben megtalált ifjúkori ira
tokat, amelyek azóta különböző töredékekkel (Hoffmeistel'l) is kiegészültek, s heve
sen vitatott forrásai a Hegel értelmezéseknek. Az ifjú Hegel pedig napjainkra vált
érdekessé, akárcsak a fiatal Marx. .

A vita arról zajlik, vajon volt-e Hegelnek egy "teológiai", "misztikus pan
teista" korszaka vagy eljutott-e az ateizmusig. Lukács György aDer junge He-
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gelben megállapítja: He~ bírálta a korabeli kereszténységet, de "harca a ke
reszténység ellen sohase ment el a materialista ateízmusíg. Épp ellenkezőleg. Tö
rekvéseinek magva vallásos ..." A kor vallásossága persze. Az Aufkliirungé, amely
Németországban ekkor Kant, Lessírig és Goethe hármas csíltagzata alatt világoso
dott. De érdekes, hogy az ifjú Hegel már tübingeni hallgató korában felismeri a
felvilágosodás korlátait: "Az értelem felvilágosultsága okosabbá tesz ugyan, de
nem jobbá." Hegel't Bernben is izgatják a vallásos kérdések. Mert ő is, akárcsak
más érzékeny orrú értelmiségi, a keresztény egyházak hullaszagát számatolja a le
vegőben. Lessing és Herder hatására az észen alapuló népvallástéléről ábrándozik
- a társadalom megújítása, megjavítása érdekében. Támadja a vallásos íntézmé
nyeket, amelyek megerőszakolják a Ielkitsmeretet és "a kereszténység ellen - a
keresztényekkel érvel". Bernből így ír Schellingnek: "A vallás és a politika egy
gyékényen árultak, mandegyik azt tanította, amit a despotizmus akart: az emberi
nem megvetését, képtelenséget valami jóra, arra, hogy csináljon magából valamit."
A görögök vidám "éLet-vallását" a keresztények "halál-vallásával", Jézust Szókra
tésszel hasonlítja össze. De míg Szókmtészt az erény példaképének tekinti, addig
Jézusban "magát az erényt" látja és személyéhez az ístem "hozzákeveredését" fe
dezi fel. Berni nevelősködése idején írt Jézus étete - ennek kéziratát ugyancsak
hagyatékából ásták elő - még szabadelvű, racionalista és Kant hatása alatt álllá
írás. Azt vallja, hogy az üdvösséget nem szabad a Krísztusba vetett híthez kötni 
ez ellenkezik az ésszel. Az evangélíurnot viszont az ésszel akarja összhangba hom
és Jézus történetét "demitologizálja", akárcsak később David Strauss vagy manap
ság Bultmann. Akkor leginkább az foglalkoztatta: hogyan válhatott a loeresztény
ségből, ebből az eredétaleg tiszta ,.magán,-vallásból", "a szabadság vallásából" el
dologiasodott tekintély-vallás, amely azonban mégse vált "valódi, élő népvallássá",
Ifjú éveiben a zsidó vallás törvényerkölcsével - de voltaképpen inkább Kant szí
gorú kötelesség moráljával - vitatkozik, s eközben felmerül nála az elidegenedés,
persze elsősorban a vallásos elidegenedés fogalma, amit a Marxból kíinduló mar
xisták és nem marxisták még ma is nagy felkészültséggel és kiterjesztett értelem
ben vizsgálnak nálunk is (Vörös Gyula, Tordai Zádor), természetesen egészen más
kiinduló pontról, mirrt Hegel. Frankfurti évei során már azon meditál, hogy a mo
ralitás azétszakítja az élet egységét, az embert meg szembeéllftja önmagával és
másokkal, viszont a szerétet kiemeli az embert a maga magányából. ki tudja bé
kíteni az élet keménységével, a rsorssal és ismét helyreállítja az élet fenyegetett
egységét Iste~ és az ember között, A nagy kiengesztelő Jézus: "aki az embert a
maga egészében akarja helyreállítani". János evangéliumán elmélkedve olyan kér
dések vetődnek fel a frankfurti nevelőben - aki közben beleszeretett a katolíkus
Nanette-be -, vajon az "Isten igéje", "az igazság" a "fény", "az Istenfia" János
és általában az újszövetség szempontiából kizárja-e azt a magyarázatot, hogy az
Isten emberré levése, az ember Istenné levésévé lesz, vajon Isten kenózísa, önkíüre
sítése (Fil 2,7) nem váltódhatik-e át az ember apoteozis:ába?

Ennek az életszakasznak a végén, 1799-ben keletkezik A .Tcereszténység szelle
me és sorsa cimú elmefuttatása, amely filozóíiatörténeti szempontból lis jelentős.

Ebben Jézus tanítását és ezerepét elemzi - már a dialektika szellemében -, és a
mű mintegy a jénai logika, a hegeli logika gyökerének is tekinthető. (Koncz Ilona:
A hegeli ítéletelmélet fejlődése, Magyar Filozófiai Szemle, 1969. II.) A hit számára
nagyon is lényeges, hogy Jézusban ne csak az emberi tanítót, hanem az Istent is
lássuk, hiszen Jézus személyében az isteni és az emberi egyesülnek. "Az Istenfia
- írja Hegel - az Emberfia is; az isteni egy rendkívüli személyben (Gestalt), mínt
ember jelent meg, az összefüggés azonban a véges és a végtelen közt természete
sen szent titok, mert ez az összefüggés az élet maga." Hegel itt ugyanúgy titokról beszél,
mint a katolikus dogmatíka, Ezt azonban valamiképpen a reflektív gondolkodás követ
kezményének véli: "A reflexió, amely az életet szétvélasztia, azt mínt végtelent
és végest különböztetí meg, csak a korlátozottat, az önmagáért való végest szem
léli, és az ember fogalmát. mint az istenivel szembenállót mutatja meg, holott a
reflexión kívül valójában ilyesmi nem megy végbe." Úgy véli. hogyha Jézusból
.pusztán az emberek tanítóját csináljuk a vllázból, a természetből, az emberből
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kiemeljük az istenséget..., ál akii nem képes hinni: Isten volt Jézusban, hogy az
emberben lakjék, az megveti az embert." Hegel szemében az embernek színte is
teni rangja van.

Hogyan jut el idáig a fiatal Hegel? Vajon nincs-e vele kapcsolatban igaza
Fichtének, hogy "gondol:atren.dszereink gyakran nem egyebek szívünk történeté
nél?" Lehet, hogy az ész tüskéje sebezte meg a fiatal teológus szívét? Az észtől a
hitet féltette? A hit elvesztésétől pedig magát az embert?

A fokozatosan vulgárizálódó felvilágosultság nyomán Hegel korában már köz
hiedelemmé vált, Tindallnak az a nézete, hogy valamikor volt egy természetes, tisz
ta vallás, amit "már semmiféle kinyilatkoztatás nem tökéletesíthetett", mert 
ahogy Voltaire vallotta - "Isten egyszeru imádása minden rendszert megelőzött a
világon." O tehát a történeti vallások helyett egy észre alapozott istenhitet és mo
rált ajánlott: "Ha Isten nem volna, ki kellene találni." Talán így akart kompro
mísszumot kötní a felvilágosodás deístáí és ateístáí közt, A történeti vallások re
formjára nem is gondolt. "A légesztelenebbek azok - csúfolódott -, akik valami
értelmet akarnak találni ezekben az abszurd mesékben és a bolondságba valamí
észt akarnak belevírmi." De Hegel éppen erre vállalkozott.

Mátrad László felfigyelt rá, hogy Hegel Glaube u.nd Wissen (Hit és tudás) cí
men, 1802-ben, tehát már "érett" korában megjelentetett tanulmányában, amit
Kantmak, Jacobinak és Fichtének szentel, voltaképpen a hit és a tudás viszonyát
vizsgálja, és a három filozófust azért bírálja, mert egyikük se tudja megoldani az
európai gondolkodás mélyén Szent 'I1alInás kom óta ott bujkáló problémát: a duplex
veritas, a kettős ígazság kérdését. "Az ész és a hit, a filozófia és a pozitiv vallás
régi ellentéte fölött -írja Hegel - a legutóbbi korszak olyan magas fokra emelte
a kultúrát, hogy ma a hJit és a tudás ellentétének egészen más értelme van ... El
tűntek azok az elképzelések és kifejezések, amikkel régebbi korokban szoktak
élni, hogy az ész a hit szolgálő leánya, s velük szemben a filozófia legyőzhetetlenül

kivívta abszolút önállóságát." "Hegel észreveszí a felvilágosodás győzelmét - írja
Mátrai - és szabatosan megfogalmazza. Még sincs megelégedve ezzel a győze

lemmel. Nem azért, mert nem találja elég teljesnek, mínt a későbbi baloldali he
geliánusok, viszont nem is tartja ezt a győzelmet túlzottnak, mint a vallásos gon
dolkodók abban az időben - s azóta is. Hegel le akarta győzni mínd a két állás
pontot és - Mátrai véleménye szerint - ez a lényege a vallásra és azateizmusra
vonatkozó álláspontjának. - A kérdés azonban az - idézi tovább Hegelt, aki éles
elmével fejti kii kétségeit a felvflágosodás eredményeiről -, vajon az ész nevében
győzteseket nem éri-e ugyanaz a sors, mínt a barbár' nemzetek erőit szekta érni
a legyőzött, de képzettebb gyengékkel szemben: a felülloerekedés után megőrzik a
külső uralmat, hogy szellemileg alávessék magukat alegyőzötteknek. "Vagyis a
felvilágositók Hegel szerínt felülkerekedtek a pozitív valláson, de ennek az volt
az ára, hogy azt pótvallással, vagy valláspótlékkal helyettesíttk és ezek akár val
lásként, akár filozófiaként rosszabbak, mínt amilyen az előző volt; a filozófiát
pedig még inkább ennek a pótvaílásnak az ancilláiává teszik" - vonja le követ
keztotését Mátrad.

Hegelnek ez az írása életének második harminc évére esik - mondjuk "filo
zófiai korszakára" (1801-1831). Hegel - túl a nevelősködés és a szellemi előké

szület korszakán - Jénában egyetemi magántanár. akli apjától örökölt pénzecské
jével független embernek érzi magát, szeretí a színházat, Mozart operált, a jó éte
leket és a sört, De ez csak "a külső ember". A filozófus Schellinggel együtt folyó
iratot szerkeszt. Ebben jelent meg a Hít és tudás. és ebben írja le először a tra
gikusan hangzó mondatot: "Maga az Isten halott". Ez idézet Luther egyik kantá
téjából, de háttere nem a keresztény nagypéntek, hanem az ateista felvílágoeítők

történeti hatásának felismerése vagy inkább előérzete, az a gondolat. amit száz év
vel később Nietzsche kiáLt oda a vdágnak: "Isten halott! Isten halott marad! És mi
öltük meg őt!" De Hegel mintegy túllép a felvilágosodás ateizmusán és ugyanakkor
túllép korának kissé már elmeszesedett keresztény teológiáján is. Új isten- és VI

lágképet dolgoz ki, hogy kibékítse az eget és a földet, a hitet és az észt. Amikor
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tehát Hegel Isten haláláról beszél, nem csak Jézus nagypénteki, történeti halálára
gondol, talán nem is csak a történeta istenhit halálára, hanem Isten örök emberré
válásáról. az Ige kezdettől való nemzéséről. egyfajta "spekulatív nagypéntekről",

"végtelen fájdalomról", "abszolút szenvedésről" beszél, vagyis lényegében arról,
hogy Isten maga valósul meg a világban, a történelemben, húgy megfékezze a ne
gatív, a rossz elemet. Hegel istenképe döbbenetes. Nem a felvilágosodás világon
kivüli istenképe, amely az egyszer megalkotott világot örökre magára hagyta. He
gel istene nem a deizmus istene, Hegel istene együtt él az emberrel, együtt szen
ved történetével. "A tapasztalata elem, a gonosz örök potenciája... benne van a
világban és az Istenben, s így az isteni szenvedés élő és örök forrása." Az isteninek
meg kell halnia, de a feltámadó Isten átfogja a lét minden ellentmondását: nem
csak fájdalom, felemelő harmónia is, "A negatívum borzalmas fájdalmát" Hegel
belevitte Isten fogalrnába, magába a tiszta fogálomba. Isten esemény, mozgás, fo
lyamat: az ész és a szeretet folyamata. A logika is ennek, a folyamatnak az önkife
jezése. A Szentháromság és a logika azonosak. A szellem, kinyilatkoztatás és az
élet: Isten megjelenése. "A logikus folyamatnak Hegelnél háromféle jelentősége

van: teológiai-vallási, tudományos-rendszerező és kozmológíal". "A logika lsten
első és valódi megnyilaekozása a tiszta gondolkodás elemében". Isten nem egy
fogalom, Isten a fogalom maga. Nem csoda, ha Hegel kutatóí és értelrnezői, egy
Iljin, vagy Glockner Hegel pánlogízrnusáról és pántragizmusáról beszélnek. Egyéb
ként mindez valóban logikusan kifejthető Hegelnek abból az alaptételéből. amiből

gondolkodása kiindul, hogy a lét gondolat, szellem, s a létben benne van a maga
ellentéte, a semmi. Istenben a pozrtívummal szemben a negatívum, Isten jó és
ugyanakkor rossz. Bárhogy ítéljük is meg ezt az istenképet, annyi bizonyos, hogy
Hegel lesodorta a kozmosz látóhatárán kívül álló deust, a felvilágosodás órásmes
ter-istenét, és helyébe állította a maga világot átható, mozgató, éltető, élő szelle
mét: az ellentétekben kibontakozó isten mozgóképét,

Amit Hegel a felvilágosodás szemére hány, az nem a természetfeletti kikü
szöbölése, hanem az, hogy nem merítette ki az ember természetes Iorrásait, s így
elvesztette kapcsolatát a valóság legmélyebb tartományaival. Nemcsak a felvilá
gosítókat, a német idealizmus nagyjait, Kantot, Fichtét, Schellünget is túl akarja
szárnyalni. Túl akar jutni az ész és a hit különválasztásán és ellentétén, túl az
elméleti és gyakorlati ész nagy gonddal meghúzott kariti határain, amely szerínt
Isten nem bizonyítható az ész alapján, hanem csak erkölcsi követelmény. Legfőbb

vágya, hogy kialakuló gondolatait hatalmas rendszerbe öntse. Úgy érzi, hogy a
vallás tartaLma igaz ugyan, de igaz volta pusztán állításon nyugszik, nem a be
látáson. "A belátás, a filozófia, az abszolút tudomány; tartalma ugyanaz, mint a
vallásé, csakhogy fogalmiformábaIl1." De nem inkább teológia ez is?

A kérdés bizonyára nem jogosulatlan, ha első főművére. A szellem fenomeno
lógiájára (1807) gondolunk. Ennek az alapvető műnek a kéziratát a Jénába be vo
nuló francia csapatok elől, amelyek lakását is feldúlták, Bambergbe tudta mene
kiteni. De W. R. Beyer szerínt nemcsak a franciák elől menekült, házmescernőjétől

törvénytelen fia született, s ezt nem nézték jó szemmal az egyetemi városkában.
Bambergben két évig Napóleon-barát újságót szerkesztett, nem szívesen, bár nagy
újságolvasó volt, Napóleonban pedig "a világlelket", a korszellem megtestesítőjét

csodálta. Megkönnyebbülten vált meg a lapszerkesztéstől s lett Nürnbergben gim
náziumi igazgató, ahol negyvenkét éves korában, 1812-ben vette feleségül a húsz
éves Maria von Tuchert, aki két fiúval ajándékozta meg s kitartott vele a filo
zófus élete végéig. Nürnbergben írja meg háromkötetes nagy logikáját, amely csú
folód szerint "érthetetlenségével rabul ej-tette Németországot" és megszerezte neki
a heidelbergi egyetem katedráját. ott készült el háromkötetes [ogfilozófiája, majd
"a porosz király kegyéből" elfoglallia a berlini egyetem fHozófiai tanszékét (1818).
Akárcsak egy filozófus-fejedelem, a bámuló hallgatók sokasága előtt tartotta elő

adásart a történelemről, a filozófia történetéről és vallásftlozófiájáról. A hatvan
éves filozófus a porosz kormány kegyeiben sütkérezett, kitüntetést kapott, politikai
nézetei konzervatívokká váltak, szembefordult az akkori forradalmi mozgalrnakkal,
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de azért a Bastille bevételét mi:nden évben megünnepelte otthonában: felnyírta
tott egy palack pezsgőt. "Sohasem vett fel filozófia olyan öntelt hangot s királyi
tekintélyt, sohase ismerték el ... oly teljesen, mínt 1830-ban Berlinben." Ott is
halt meg 1831-ben, sikereinek, dicsőségének és szórakozottságának csúcspontján 
kolerában. úgy halt meg, mint egy szerit - rnondta róla a felesége. Iróasztalán
befejezetlenül maradt egy kézirata: Isten léténe,k bizonyítása. Országos gyászpom
pával teme1Jték Fichte mellé, és másfél évtized múltán "döglött kutyának" titulálták.

Vajon a katolikusok is? Kétségtelen, hogy életét és életművét kortársak és
utódok máig is vitatják és sokféleképpen értékelik vagy szólják. Le, de a katoliku
sok - ellenfélként is komolyan számoltak vele. Ezt bizonyítja, hogy Anton Günther,
a Győrött felszentelt katolíkus pap, Hegel szellemében kidolgozott néhány teológiai
tételét IX. Pius 1857-ben elítélte, mint ahogy a filozófus bölcseletének a létre, vagy
hegeli nyelvezettel szólva a levésre vonatkozó hét kí jelentését a római kúria 1861
ben veszélyesnek és panteízmusra vezetőnek mínősítette, de "amikor ki akarta
ragadni a fegyvert az ellenség kezéből, az történt, hogy maga sebesült meg", amint
azt Sertallanges megjegyzi. Az bizonyos, hogy amint Beethoven Missa Solemnise
nem fér bele a mise keretei közé, Hegel filozófiája se férhetett bele a múlt század
.híttudományának kereteibe. Túl sok míndent sodort magával görög, iráni és eret
nek ízű forrásokból is, s így kialakított isten- és világképe, "keresztény teológiai
metafizíkája", ahogy azt Heidegger jellemezte, elfogadhatatlan volt az akkori kato
.nkus gondolkodók szemében. Staduenmaier 1844-ben megjelent kilenoszáz oldalas
könyvének végén tizenöt pontban foglalta össze bírálatát. Panteizmussal. Isten te
remtő és -kdnyilatkoztató szabadságának tagadásával. a Szentháromságnak a meg
ismerés és a világ fejlődési folyamatában való feloldásával, I&tennek a végességbe
és a bűnbe való bevonásával. az ember istenítésével vádolta, s azzal, hogy Hegel
szerínt a második isteni személy már a kereszténység előtti vallásokban is kinyil
vánította magát. Ráolvasta a lélek halhatatlanságának tagadását, rendszerének val
lástalanságát, és azt is, hogy az egyházat alárendelte az állam hatalmának. Lénye
gében ez a teológiai bírálat ma sem sokat változott, inkább csak finomodott. A bí
rálók egyrészt az antik és középkor metafizikája, az örökkévalóság és a változatlan
lét felől, másrészt, a véges, az egyes, a személy, az egzisztencia felől bírálják, mínt
Kierkegaard. Küng a keresztény hittudományból akar útát nyitni Hegel gondolatai
hoz, és főként egy ortodox krisztológiaí hagyomány alapján javasol krítíkaí párbe
szédet Hegellel és konfrontációt az őseredeti keresztény üzenet és hagyomány alap
ján, ami talán a szerétet ddalektíkájának kidolgozásával részben már meg is kez
dődött. Küng a maga alapos könyvében nagyon árnyaltan értelrnezí-korrdgálja
Hegelt, de kifejti, hogy Hegel után nincs visszatérés egy naiv-antropomorf istenfo
galomhoz. afféle bíblíáskodó ístenképhez, sem pedig a felvilágosultság, a deizmus
ístenképéhez, egy világfeletti, világon kívüli istenhez.

De Hegel után tarthatatlanná vált a felvilágosodás ugyancsak naáv felfogása
a vallásról, az a nézet, hogy az csak babona és papi kitalálás. A Hegelből kiinduló
gondolkodás, akár keresztény, akár rnarxísta, túljutott a racíonalízmusnak ezen a
6Yermekbetegségén, de lehet, hogy a természet, az ember, vagy a társadalom felől

mnduló valláskratíka sem mondta még ki az utolsó szót az ember Istenre irányuló
Igényéről, amit He~l - szinte a lehetetlenséget is megpróbálva - egész filozó
iiájával ki akart fejéznL

Hegel Summa theologicája, az istenkereső filozófus háromkötetes vallásfilozó
fiai műve: a Vorlesungen. über die Philosophie der Religion. Ebben, akárcsak a
Hit és tudás című tanulmányában, nemcsak a francia ateízmussal, hanem a kantí
agnosztícízmussal, sót aromanrbikus érzelmi vallásossággal is le akar számolni, és
nem kisebb célt tűz kJi maga elé - a keresztény vadlásfilozófia elé, mert az övé
az akar lenni -, mint Isten megismerését. Nagyon merész dolog volt ez ötven év
vel KJant kritikája után, amikor Isten létének bizonyítását talán még lehetetlenebb
nek tartották, mdnt ma. Hadd idézzek néhány mondatot belőle: "Isten a ldínduló
pont mindenekelőtt és mimdennek a vége; vele kezdődik míndennek a kezdete és
hozzá tér vissza minden." "Mert az a tan, hogy semmit sem tudhatunk Istenről,

hogy nem ismerhetjük meg, korunkban egészen elismert igazsággá vált" - írja
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Kanttal kapcsolatban. "KorUlIlik azzal tűnik ki, hogy végtelen sokat tud ugyan a
tárgyakról, csak Istenről nem tud semmit." Nem akar új vallást alapítani, hanem
"a vallást, amely megvan, megismerni és felfogni." Kifejti, hogy a hit és az ész.
a filozófia és a teológia kereszténytelen szétválasztását "~az egyház már a közép
korban. " konzekvensen és heLyesen... nem engedte meg." "A skolasztikus filo
zófia" egy és ugyanaz volt a teológiával - utal vissza a duplex veritasról 1802-ben
kifejtett nézeteire.

Más kérdés persze, megoldható, feloldható lesz-e Hegel nyomán a kettős igaz
ság, a hit és az ész vitája. Megértheti-e a kutató ész, hogy kiinduló pontja a hit,
írányítója az igazságra szornjazó és az igazság keresésében rendíthetetlen szív?
Mert csak így válhat a kutatás, a tudomány, a filozófia "valójában maga is isten
tiszteletté".

Hegel cl vallás lényeges mozzanatának tartja - és nemcsak a keresztény val
lásban - Isten emberré válását. Szerinte Istenről való tudásunkban a véges és.a
végtelen kapcsolódik össze: "Isten ugyanúgy a véges és én ugyanúgy a végtelen."
"Világ nélküli Isten - nem Isten." "A vallásban az önmaga felé tartó szellemmel
találkozunk, 'a vallás Isten és az ember közt a kölcsönös vonatkozások rendszere."
fsten jelenléte az emberben s az emberé Istenben. A vallásokban az !igazság jut
kifejezésre, de ez képekbe, mítoszokba., szimbólumokba rejtőzik. Az ész segítségével
azonban felfedezhetjük a bennük rejlő igazságokat. A vallás is átment a tézis, az
antitézis és a színtézís három fázísán, Az elsőben, a természeti vallásokban az em
'Jer a természet vak erőit imádja. A második fokon az ístenfogalom tárgyból sze
mélyes alannyá válik, és lesz a zsidóknál a fönség, a görögöknél a' szépség, a ro
maiaknál a célszerűség vallása, míg végül a harmadik fokon, a kereszténységben
eljutott a színtézisig. Benne testesül meg a véges és a végtelen összhangja, Isten
emberré levése és az ember Istenné levése. Ez "a kinyilaJtkoztJartás vallása", "a ki
nyilatkoztatott vallás", "a kiengesztelődés", "a szabadság" vallása, amely pozitív
vallás is, amennyiben főként a Szentírásra támaszkodik.

Ha a stílus a szenvedély és a logika feszültségében jelenik meg, akkor Hegel
vallásfilozófíájának a Szentháromságról, a teremtésről és a rosszról szóló részében
elálmélkodha1Jik az ember képzelőerejének hatalmán, vallásos szenvedélyén, dialek
tikus logikájának éleselrnéjűsége és értelmének spekulatív ereje felett. Hegel val
lásíilozó:fliája az Istenember életének és halálának kifejtésekor éri el csúcspontját.
Az ellentétek közt vergődő ember csak Jézus révén érthette meg az isteni és az
emberi eredeti egységét, arnikor "az ember Istenként, Isten emberként jelent meg
neki". De Krisztus története - Isten története. Szenvedése - Isten szenvedése.
Halála - Isten halála, s az maga a szeretet, amellyel "Isten kiengesztelte a vilá
got és örökre kiengesztelődött önmagával". Az Isten halála azonban. nem vég, ha
nem kezdet. A tagadás tagadása, a halál halála: "Isten ismét felkel az életre ..." A
feltámadás lényegesen hozzátartozik a hithez. Az egyház, a keresztény közösség
hitéhez.

•
Hegel - hegy. Oriási hegy, amelynek megközelítése sem könnyű, Mélyének

sokrétű gazdagságát még bizonyára nem vaknázta ki a filozófiai és a teológiai gon
dolkodás. Újabb és újabb tárnákat fúrnak bele keletről és nyugatról, balról és
jobbról. Kíaknázhatók, felhasználhatók lesznek-e a benne rejlő kincsek? Ki tudja
ezt még ma? De a rá emlékezés évében kívánhatnék-e vele kapcsolatban jobbat
magunknak és az egész világnak, minthogy közös kincseket, közös igazságokat, kö
zös értékeket találjanak benne az emben nem és minden egyes ember javára
mindazok, akik szeretik és ezért keresik az igazságot. Mi, keresztények pedig rnín
den Lilozófiai vagy teológiai fenntartásunk ellenére is, vele együtt szerétnénk
vallani és vállalni egyik legszebb kijelentését: "A vallás egy a szeretettel."
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