
TARNAY LÁSZLÓ

Transzcendencia és a Másik

Az emberi lét alapkérdése, függetlenül teremtettségének, a világban való meg
jelenésének körülményitől. a mítoszok igazsága és az antropológiai rekonstrukció
közti választás kényszerétől, kezdettől fogva az: mikor és hogyan talál
koz(hat)om a Másikkal? Miből fogom meg-, illetve felismerni? Miként kellvisel
kednem vele szemben? Az emberi történelem, az írásos és prehisztorikus kul
túra, az irodalmi és a filozófiai gondolkodás története tekinthető úgy is, mint a
másikkal való találkozás kérdésére adott/adható válaszok különbözősége. Ter
mészetesen másként merül fel a kérdés egy ritualizált díszekbe öltözött törzsi
harcos, mint a középkor vándorló/menekülőpikareszk hőse számára, másként
a végtelen univerzum kilúvásával először szembesülő újkori tudományon, vagy
az ökológiai katasztrófa előtt álló egységes társadalmi rendszeren belül.

A nyugati civilizáció története - Emmanuel Levinas francia filozófus sza
vaival - nem más, mint a Másik "erőszakos kisajátításának" története. Mi
ben áll vajon ennek az erőszaknak a formája? Általában azt mondhatjuk, hogy
a másik kisajátítása fogalmi úton történik. Az olyan elnevezések, mint idegen
törzs, barbár, bolond, eretnek, de az olyanok is, mint rabszolga, jobbágy, írás
tudatlan, csőcselék, tőkés, mind a másságnak valamihez képest való meghatá
rozásából erednek, és ez a valami mindig a már ismertet, a számomra adottat
jelenti. Ez a redukció, amikor is mindent, ami tőlem különbözik, a belém
"helyett" fogalmak, illetve tulajdonságok alapján mindig mint valamilyent kö
zelítek meg, ez az úgynevezett tárgyi vagy propozicionális tudás szolgáltatta
a keretet a nyugati civilizáció számára a Másik kérdésének megválaszolásá
hoz. A válaszok pedig egy fogalmi racionalitás megnyilvánulásai.

E racionalitással szemben és mellett természetszerűlegjelen voltak a Másik
megragadásának irracionális kísérletei is. Látnunk kell azonban, hogy "...az
irracionális csakis egy olyan érthetőségkeretén belül jelenhet meg és lobban
hat fel a tudat számára, mely egyszersmind véget is vet neki azzal, hogy
kijelöli a helyét, illetve meghatározza. Senki sem irracionális, ha azt hiszi,
hogy az." (Levinas: Nyelv és közelség) Ezzel Levinas az erőszak fonnái alá
sorolja mindazokat a próbálkozásokat, Isten negatív meghatározasátől a
misztikán át Isten halálának nietzschei gondolatáig, melyek, jóllehet korlá
tozzák az ész érvényességét, a Másik távolságát ugyanúgy a szubjektum
intencionális (tárgytételező) gesztusával akarják felszámolni.

A fentiekből két lényeges következtetés adódik: egyrészt az, hogy a kisa
játítás formája szempontjából eltekinthetünk a különbségtöl, ami a Másiknak,
mint Legfőbb Létezőnek teológiailag pozitiv tartalma és idegenként való ne
gativ meghatározása között van, hiszen mindkét esetben a bennünk lévő ide
ákból indulunk ki. A szubjektum számára a Másik mássága "gondolati erő

szak" nélkül megragadhatatlan. E másság radikális másság, mely csak a
transzcendáló aktussal közelíthető meg. Másrészt tehát azt kell megvizsgál
nunk, hogy a gondolati viszony helyett képes lehet-e a szubjektum erőszak-
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mentesen viszonyulni a Másikhoz. Ennek alapja csakis etikai lehet, hiszen a
tárgytételező fogalmi viszonyt csak a Másik transzcendenciája fel-nem-oldá
sának normativitása válthatja fel. Mivel nem áll módunkban a viszonynak
mint olyannak a teljes megtagadása, az ember conditio sine-qua-non-ja az a
felelősség, amely szerint minden egyes cselekedetével a Másik integritásának
megőrzését kell megvalósítania, és amely felelősséget nem választhaija, abba
úgymond beleszületik. Melyek tehát azok a cselekvések, amelyek igényt tart
hatnak az erőszakmentesség tulajdonságára?

A fogalmi gondolkodás totális kritikája után vajon ki kell-e zárnunk min
denféle beszédet az erőszakmentes cselekvések közül? Nem, sőt éppen ellen
kezőleg: amennyiben a beszéd nem intenció, hanem "transzcendencia", annak
viszonynak a megtörténése, mely 'megelőz' és meghatároz minden szándé
kot azáltal, hogy felajánlom azonosító és verbalizáló gesztusaim összeségét,
világom teljességét valakinek, aki nem része...ennek a világnak" (A. Peper
zak: Az intencionalitást61 afelel6sségig - a beszéd válik a legnagyobb felelős

séggé, hiszen úgy kell megszólítanom a Másikat, hogy nem fordítom le saját
kategóriámra, miközben minden beszéd a Másik közelségének "betörése". E
felelősség teljes elutasítása a gyilkossággal, teljes elfogadása a szeretettel
egyenlő.

A nyelv annyiban elsődleges, hogy a transzcendendiájaként megjelenő

Másik elpusztíthatatlan.
"A Másik külsödlegességéhez sem a brutalitás, sem a bűbáj vagy extázis,

sem pedig a szeretet erőszakossága nem férhet hozzá. Ezt...tekintheti valaki
vallásnak, de / ekkor/ az ember a Másikhoz minden dogmán túl, az isteniről.

a szentről és megsértéseiről való elmélkedésen túl beszél...Az igaz beszéd, a
beszéd lényege parancsadás." (Levinas: Szabadság és parancsadás)

Ez utóbbin természetesen nem /pusztán/ a felszólító módban való beszéd
értendő, nem egy grammatikai formáról van szó, hanem egy nyelvhaszná
latról, amelyet Levinas enigmának nevez.

,,/ .../nem két jelentéssor találkozásának a kérdése, amikor is mindkettő

azonos jogot formál ugyanarra a jelenségre, mint ahogy a metaforák kétér
telműsége esetében a szó szerinti jelentés elválaszthatatlan lesz a figuratívtól,
s egyik sem tűnik el vagy olvad bele az alapjául szolgáló jelentésbe/.../."
(Levinas: Nyelv és közelség)

A továbbiakban nézzük meg az enigma kezelésének néhány történetileg
lehetséges módját. Példánk a parabola, mely két dolog egymás mellé tevését,
összehasonlítását, analógiáját jelenti. A görög nyelvű bibliában ez megfelel a
héber mashal jelentésének: találós, talányos kijelentés, ami kiterjeszthető a
"példaértékű történet" értelmében. (Vö. F. Kermode: The genesis of secrecy. A
parabolák tehát olyan történetek, amelyek formailag megfelelnek a fenti le
vinasi meghatározásnak, olyan nyelvhasználat, ahol az egymásra épült jelen
tések megakadályozzák a Másik lefordítását egyértelmű fogalmainkra. De
vajon tényleg csak így viszonyulhatunk hozzá, vagy lehetségesek olyan ol
vasási stratégiák, melyek feloldják a különbözö jelentések ellentmon
dásosságát? Tekintsük át az enigma megközelítésének háromféle típusát.

1. Az enigma mint evidencia. Kálvin János az eleve elrendelés tanát a Bibli
ában található jelek, parabolák kétértelműségére alapozza, miközben azon
ban "az elválasztás jegyei" világossá és egyértelművé teszik előttünk a ki-,
illetve ki-nem-választást. Ezt az ellentmondást egy íd6beli viszony bevezeté-
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sével próbálja feloldani: az emberi evilági létének története során emeli bi
zonytalansággá azt, ami kezdetben homályos volt. Más szóval, az emberek
nek saját tetteik azok az evidenciák, amelyek "megerősítik azt, hogy Isten
ítélete ki van mérve rájuk"

IAI legjobb rendnek azt tartjuk, ha elválasztásunk bizonyosságának kere
sésében azokhoz az utólagos jegyekhez ragaszkodunk, amelyek kétségételen
tanúságtételei az elválasztásnak (Kálvin: Az eleve elrendelésről. Ezzel a lépéssel
Kálvin a parabolák használatát pragmatikailag indokolta: a homályos nyelv
használat értelme a kizárás, a kétértelműségek magukat a hallgatókat minő
sítik. De ez már átvezet a következő értelmezési típusba.

2. Az enigma mint mítosz. Eszerint tehát egy parabola titkos értelmének a
feltárása avathat csak be minket használóinak közösségébe.

Afelől sem lehet kétségünk, hogy akiket nem akar megvilágosítani Isten,
azoknak példázatokba burkoltan adja át tanítását, hogy semmi hasznuk ne
legyen belőle, hanem még nagyobb tompultságba süllyedjenek (Kálvin, 11
12)

Beavatásnak és kizárásnak e szembeállítását példázhatja az irgalmas sza
maritánus története, amelynek arra a kérdésre kell választ adnia: ki a feleba
rátom? Nyilvánvaló azonban, hogya történet enigmatikusságának feloldása
éppen ez utóbbinak a jelentését feltételezi. Anélkül, hogy részleteznénk a
parabola jelentését, megállapíthatjuk, hogy paradoxonon alapul. Amennyiben
azt mítoszként, a segítés mítoszaként kívánjuk értelmezni, a "felebarát" jelen
tése kiüresedik: BARKlnek segítenem kell, nem a "felebarát" meghatározása
a lényeg. Maga a kérdés rossz. Ugyanakkor viszont a mítosz értelme éppen
abban áll, hogya kiválasztottságot reprezentálja, s ennyiben a "felebarát"
jelentését szembeállítja az .Jdegenével", s ha hozzávesszük azt, hogy a tör
ténet szerint mégsem azokat indítja cselekvésre az áldozat látványa, akikről
a hallgató a beavatottságot feltételezné, előttünk áll az enigma értelmezésé
nek paradoxonja: a felebarát egyetemes jelentésének a megértése az - etnikai
- kizárás értelmének különös felborulásán alapul; e különösség (az tudniil
lik, hogy éppen onnan jön a segítség, ahonnan legkevésbé várnánk) megér
tése vagy meg-nem-értése viszont ismét a kizárás mozzanatát érvényesíti. A
parabola enigmatikusságának - mítoszként való - feloldása szemben áll
hagyományának, elmesélése aktusainak gyakorlati értelmével.

3. Az enigma mint felszólítás. Tekinthetjük történetünket egy korábban el
hangzó kérdés viszonylatában is: "Hogyan cselekedjem, hogy az örök életet
vehessern?" Ekkor a történet értelme, szemben az ideológiai: allegörikus-mí
tikus értelmezésekkel, egy - a megszólított hallgatóra vonatkozó - felszó
lításban rejlik: "Menj, és cselekedj hasonlóképpen." A parabola a Másik iránti
levinasi felelősségre tanít meg: a választása szabadsága e felelősség személyes
ségének a felismeréséből fakadhat. E felismerés - Levinas szerint - nem
valaminek a megértése, ami a kizárás értelmét adhatná, hanem az, hogy az
ember kész alávetni magát egy itt és most megfogalmazott pragmatikai elő

írásnak anélkül, hogya Másikat bármilyen tulajdonsággal minősítené. (Vajon
nem ezt sugallja a szamaritánus-történetben az, hogy az áldozat megfoszta
tott minden értékétől?)

Szeretnénk azonban befejezésük megemlíteni egy szempontot, mely bizo
nyos mértékig megkérdőjelezi a fenti megközelítés érvényességét. A Másik
radikális transzcendenciájából következik a beszédnek mint személytelen pa-

670



rancsnak a felfogása. Ekkor a hallgató feladata nem pusztán a parancs elfo
gadása, hanem annak a különbségnek a megszüntetése, ami ez utóbbinak
absztrakt volta és a felszólítás pragmatikai szituációjának konkrétsága között
húzódik. Figyelembe kell-e venni a konkrét cselekvéskor azt, az áldozat szá
mára mit jelent, hogy a segítséget egy "kívül állótól" kapja? De túl a példán
kon, vajon léteznek-e határai a feltétlen segítségnyújtásnak? Miképpen vá
lasztható szét a megszólítottság személyessége és a - fentebbi idézetben
említett - szeretet erőszakossága? Más szóval, a parancs univerzalitása mi
képpen tartalmazza a konkrét eseteit?

Ugy tűnik, az általános kijelentések levinasi kritikája nem tudja érvényte
leníteni cselekvéseink igazolhatóságának a kérdését. Az igazságosság kérdése
pedig megkívánja az általános terminusok használatát. Ezzel szemben vi
szont a levinasi etika személyességének túlhangsúlyozása visszaállíthatná a
középpontba a (kálvini) belső meggyőződést, s ezzel éppen annak a "zsar
noki tudatnak", a gondolat feltétlen szabadságának engedne teret, aminek
elkerülésére etikájával vállalkozott.

I<ARÁTSON GÁBOR

Az Istenról való beszéd ma, itt

Kérdezik, hogyan lehet ma, magyarul, Istenről beszélni. Én meg: megszeppenek.
Amennyire fontosnak tetszik, hogy ez ügyben némi megértésre jussunk, már
csak, mi tűrés-tagadás, politikai szempontból is, annyira sűrű köd borítja, mégis,
a tájat. Egy megkerülhetetlen kérdésről mintha nem volna mit mondanunk.

De más dolgokkal tisztában vagyunk-e? Egyáltalán, kinek és kiről szól a
kérdés, amelyet hajlamosak vagyunk úgy érteni, "Hogyan beszéljen az ember
Istenről, magyarul, ma?"

Ám az általános alany a kérdést technikai kérdéssé degradálja. (Ez volt a
hittérítés eredendő bűne is, szerte a világon. A hit tolmácsolása nem más, mint
alkalmazott beszéd; vagyis hát, állítólag az ügy érdekében, magát a Logoszt
hallgatja el. És szokták is valóban a mai Magyarországot missziós területnek
tekinteni. Missziós területek és gyarmatosítandók - ezzel gyanúsítani az egy
házakat jelenleg persze nem lehet; s mégis, ma is, valami bensőbb összefüg
gés sejlik fel itt.) - "Az ember" - van ilyen? Ki az, mi az? Találkozott már
valaki vele? Igazából éppen "az ember" esik tőlünk legtávolabbra; távolabb
még annál a bizonyos végtelennél is, amelyben a párhuzamosok állítólag
összefutnak. Ez a messzeség az a sűrű köd. Istenről és az emberről ugyan
azért nem tudunk beszélni. (Az ember épp nem "általános alany".)

És hallgatásunk némaság is; mert, másfelől, "önmagam" sem vagyok ön
magamnak közvetlenül (közvetítés nélkül) adva. Közvetlenül adva a fájda
lom van, a vágy (az is még jelentéstelenül), a testi-lelki kiszolgáltatottság: egy
rakás szerencsétlenség, ami amúgy vagyunk. Mihelyt azonban az "önma-
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