
PET6FI s. JÁNos

Megjegyzések az ISTEN szó
használatához

1. Az első témát - az Istenről való közvetlen beszédet - illetően abból indulha
tunk ki, hogy Istent személyként legfeljebb a misztikusok 'tapasztalják meg'; az
"Isten" nyelvi elemet 'ténylegesen referáló'-nak minősíthető személynév-funk
cióval legfeljebb ők használhatják Isten rnisztikus megtapasztalása során. Ta
pasztalataikat azonban ők is csak valamely nyelv (vagy nyelvként felfogható
je1rendszer) szavainak Gelölő elemeinek) felhasználásával közölhetik - és ez a
közlés, hasonlóan minden másfajta közléshez, értelmezésre szorul; ebben a köz
lésben elvész az Istent jelölő elem mások számára is véghezvihető egyértelmű

vonatkoztathatósága.
Ami általában a szavakat (és a szavakként viselkedőjelölő elemeket) illeti,

az utóbbi évtizedek nyelvftlozóftaí kutatásai azt látszanak igazolni, hogy egy
egy (tárgyat, vagy élőlényt jelölő) szó jelentését vizsgálva külön kell annak
értelmével és külön az extenziójával (a referencíájával) foglalkoznunk, mert a sza
vakhoz rendelhető értelem ismeretében - az esetek túlnyomó többségében
- nem vagyunk képesek az extenzió egyértelműmeghatározására. Más szó
val ez azt jelenti, hogy ha a szavak fogalmi jelentését ismerjük, ez még nem
jelenti azt, hogy azt is tudjuk pontosan, hogy mire utalnak ezek a szavak! (A
nyelvfilozófus Hilary Putnam, például, ezt a 'tényt' az úgynevezett natural
kínd-okat - a természetben fellelhető létezőket - jelölő szavakra vonatko
zóan kísérelte meg igazolni, szemléltető példaként többek között olyan sza
vakat választva, mint a "víz" és az "arany".)

A nyelvet (a szavakat - a fenti nyelvfilozófiai meghatározást követő ér
telmezés szerint - azért tudjuk mégis viszonylag jó eredménnyel használni,
(1) mert a szavak nemcsak egy (más szavakkal is kifejezésre juttatható) 'ér
telem' 1= nyelvi jelentési közvetítői, hanem mintegy 'rá (is) mutatnak' arra,
amit jelölnek - a "rámutatni" igét itt a szó szigorú értelmében véve. Más
részt (2) amikor annak ellenőrzésérevan szükség, hogy valami az-e valóban,
amit a megjelölésére használt szó értelme alapján elvárhatunk. akkor a tár
sadalom "munkamegosztása" olyan szakértőket bocsát rendelkezésünkre,
akik ennek az ellenőrzésnek a végrehajtására képesek. A velük folytatott
kummunikácíóban természetesen szükség van egy 'rámutatási kontextus' re
produkálására - például az "arany" szó kimondására. és egy aranygyűrű

felmutatására, mint az általunk kimondott "arany" szó 'jelölt'-jére - külön
ben a szakértő nem tudja, hogy miről kell döntenie.

Milyen következtetéseket vonhatunk le ezekből anyelvfilozófiai megálla
pításokból az Istenről való beszéd (az ISTEN szó kvázi-személynév funkciójú
használata) elemzésére vonatkozóan? - A kérdést annak tudatában teszem
fel, s annak tudatában keresek választ rá, hogy az ISTEN szó használatának
elemzése nem tartozik a fent idézett nyelvfilozófiai vizsgálatok körébe. A
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vizsgálatnak ez a kerete azonban hozzájárulhat az alapprobléma jobb meg
világításához.

Tényként fogadhatjuk el, hogy bizonyos kommunikációszituáció-típusok
ban a kommunikációban résztvevők között fennáll egy arra vonatkozó 'hit
beli' meggyőződés,hogy Isten 'egyedi módon' létezik. Interpretációs tapasz
talatunk azonban ezekre az esetekre vonatkozóan is azt bizonyítja, hogy Isten
'egyedi módon Iétezőként'való felfogása az Istenről való 'beszédekben' nem
mutatkozik azonosnak a 'mindenki számára azonos tulajdonságokkal rendel
kezöként való (fel)tételezettséggel. Az az 'egy Isten', akiről az ezekben a
kommunikációszituációkban beszélők beszélnek, a 'beszédek' interpretációja
alapján általában nem bizonyul ugyanazon 'egy Isten'-nek. S a tapasztalat azt
is bizonyítja, hogy ezt az állítást igaznak kell tartanunk az egy-egy adott
valláson belül 'szakkompetens'-nek tartott beszélők megnyilatkozásaira vo
natkozóan is!

Ki-ről beszélnek tehát az 'egyedi módon létezőként felfogott' egy Istenről

beszélők? - Minden bizonnyal az általuk létezőnek tartott egy Istenről, ha ez
a létezés más-más beszélő számára más-más tulajdonságokkal 'felruházott'
létezést jelent (vagy jelenthet) is. Annak a fenti nyelvfilozófiai értelemben vett
'interszubjektív módon egyértelmű' eldöntésére azonban, hogya (tényleges
vagy vélt) verbális eltérések mily határáig szabad hinnünk, hogy még mindig
ugyanarról az egy Istenrűl van szó, sajnos egyetlen szituációtípusban sincs
mód. Ezekkel a beszédszituációkkal kapcsolatban ugyanis nem léteznek az
Istent oly módon 'megismerni' képes szakértők, mint amilyenek például az
"arany" szó használati szituációival kapcsolatban léteznek; az "Isten" szó
használatával kapcsolatban 'rámutatási kontextus'-t nem lehet létrehozni.

Az Istenről való közvetlen beszéd elemzésének egyetlen nyelvfilozófiai esz
köze tehát az ISTEN szó értelmében az adott szituációban 'autentikus'-nak
tartott tartható(?), tartandó(?) meghatározása, valamint az ezt a meghatáro
zást igazoló 'hagyomány' argumentatív felhasználása. Evvel kapcsolatban
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezt a hagyományt is szövegek
'rögzítik', éspedig a hozzájuk rendelhető lehetséges interpretációk közül az
'autentikus'-nak minősített interpretáció figyelembevételével. És ez által az
interpretatív műveletek köre valahogy önmagába zárul.

Tegyük fel, hogy a fenti okoskodás logikailag helyes! Világosan kell lát
nunk azonban, hogy ebből csupán az következik, hogy erről a kérdésről a
fenti nyelvfilozófiai megközelítés alapján nem lehet 'lényegileg más'-t monda
ni/ mint azt, amit röviden vázolni próbáltam. Ez a tény nem zárja ki annak
lehetöségét, hogy egy közösség erre a kérdésre vonatkozóan a 'nyelvfilozófiai
munkamegosztás' analógiájára egy 'másfajta (például vallásbölcseleti alapo
kon nyugvó) munkamegosztás'-t tartson érvényesnek (érvényesítendönek).
A 'szakértői vélemény' hitelességének az igazolása ebben az esetben termé
szetesen nem támaszkodhat kizárólag bizonyos szövegekre vonatkozóan au
tentikusnak nyilvánított értelmezésekre, mert azzal visszakerülnénk a nyelv
filozófiai megközelítés zsákutcájába. A hitelesség/helyesség igazolásának
súlypontja szükségképpen át kell tevődjék más - például egyrészt filozófiai
antropológiai, másrészt morálfilozófiai-etikai - síkra. Ez többek között azzal
a következménnyel is jár, hogy "Istenről való beszéd" kifejezés "beszéd"
összetevőjénekaz átértelmezése is szükségessé válik: a 'verbális beszéd' fo
galmát ebben az összefüggésben fel kell váltsa a nem (vagy nem csak) sza-
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vakkal történő 'rámutatás'('tanúság-tevés'(?)) fogalma. A nyelvfilozófus
azonban erre a területre vonatkozóan csupán oly mértékben tarthatja magát
illetékesnek, mint bármely más 'nem szakkompetens' embertársa. Legfeljebb
annyit mondhat - Wittgenstein egyik sokat idézett kijelentését variálva -,
hogy az, aki Istenre nem tud nem-verbálisan 'rámutatni', jobban teszi, ha
(róla) verbálisan hallgat.

2. Az "Istenről való közvetlen beszéd"-del kapcsolatban olyan versekre kí
vánok hivatkozni, amelyek 'hitetlen-hívőn' szólnak az Istenről. Ezek a ver
sek, ha nem is használják az Isten nevét (vagy ha kis kezdőbetűvel írva tar
talmazzák is az ISTEN szót), egy 'személy'-ként vágyott Istenről beszélnek.
Minden bizonnyal ilyen verseknek tarthatók Nemes Nagy Agnes alábbiak
ban idézett versei.

Jég
Belémfagy lassan a világ, / mint téli tóba nádbugák, / kis torlaszokban

ott ragad / egy kép, egy ág, egy égdarab - /ha hinnék Benned, hallgatag
/széttérnád meleg tenyeredet, / s az két kis napként sütne fönn / a tél felett,
a tó felett, / hasadna jég, mozdulna hab, / s a tárgyak felszökellve mind /
csillognának, mint a halak.

Ekhnáton jegyzeteibóL
Valamit mégis kéne tennem, / valamit a gyötrelem ellen. / Egy istent

kellene csinálnom, / ki üljön fent (;s látva lásson.
A vágy már nem elég, / nekem betonból kell az ég. / Hát lépj vállamra,

istenem, / én fölsegítlek. Trónra bukva / támaszkodj majd néhány kerubra.
/ És fölruházlak én, ne félj, / ne lásson meztelen az éj, / a szenvedést kap
csold nyakadra, / mintha kerek vércsík fakadna, / s az legyen langyos kö
penyed: / szerettem növényeidet. / S helyezd el ékszeres szivedben: / hogy
igazságra törekedtem. / Ennyi elég is. Mondd ki: jó itt, / és tedd hatalmas
funkcióid, / csak ülj és nézz örökkön át. / Már nem halaszthatlak tovább.

Amikor
Amikor én istent faragtam, / kemény köveket válogattam. / Keményeb

beket, mint a testem, / hogy, ha vigasztal, elhihessem.

De idézhetnénk mások 'isten-hiány'-ról hasonló vagy más módon szóló
(vágyódó vagy akár átkozódó) verseit is. Explicit vagy implicit elemzéseink
következtetései nagy valószínűséggelAncsel Eva következő .bekezdée''-e ál
lításának/kérdésének helyénvalóságát támasztanák alá:

Annak is van istene, akinek nincsen. Lehet, hogy az istenhiányban még
erősebbenvan jelen, mint egy templomi oltárban? (Ancse1 Éva utolsó bekezdé
sei, Budapest, 1993, XLII.)

3. Egy megjegyzés az ISTEN szó használatának továbbá két meg
közelítésének lehetőségéhez: a különböző időben vagy ideológiai kontextus
ban készült szótárak és lexikonok összehasonlító elemzéséhez, valamint az
empirikus (szociolingvisztikai) felmérésekhez.
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A szótárak elemzése egyrészt arra vonatkozóan nyújt ismereteket, hogy az
ISTEN szóból mikor milyen leszármaztatott szavak jöttek létre (például "is
tenes", "isten", "istenít", "istenül" stb.), másrészt, hogy magához az ISTEN
szóhoz, valamint a belőle leszármaztatott szavakhoz mikor milyen jelen
téseket rendelt egy nyelvközösség, illetőleg az azt domináló valamely ideo
lógiai irányzat. A lexikonok típusuktól függöerr vagy a szótárakkal tartanak
rokonságot, s ebben az esetben rájuk is vonatkoznak a szótárakról mondot
tak, vagy szűkebb értelemben véve lexikonok, amikor is csupán az 'isten'-fo
galomra vonatkozó nézeteket és ezek változásait tükrözik. Mindkettőre vo
natkozóan igaz, hogy egy természetes módon létrejött vagy egy kikénys
zerített (normatív módon bevezetni szándékozott) konvenciórendszer tükrö
zői.

Minthogy egy konvenciórendszer létrejöttéhez és szótárakban, lexikonok
ban való lecsapódásához idő kell (méghozzá nem is kevés!), a szótárak és
lexikonok nem képesek az aktuális helyzet be- és felmutatására. Ez csak meg
felelő módon előkészített empirikus felmérés segítségével valósítható meg.
Meggyőződésem, hogy nem lenne érdektelen egy ilyen felmérés elvégzése,
kiterjesztve a vizsgálatot a különböző társadalmi rétegekre, nemekre és kor
osztályokra éppúgy, mint a szlengre vagy akár a káromkodásra is!

KLIMA GYULA

Nomina nuda tenemus

A kérdésre, hogy vajon nehezebb-e manapság Istenről beszélni, mint más, "bol
dogabb" korokban, valószínűleg legtöbb kortársunk egyértelmű "igen"-nel fel
elne. Hiszen önmagában az, hogy a kérdést ebben a formában érdekesnek ta
láljuk, már implikálja, hogy úgy érezzük, mi valahogy nehezebb helyzetben
vagyunk ebben a tekintetben elődeinknél. Persze, a kérdéssel kapcsolatban nem
is annyira maga a válasz, mint a válasz miértje az érdekes.

Miért van az, ha egyáltalán így van, hogy legtöbbünk úgy érzi, korunkban
nehezebbé vált az Istenről való beszéd más, régebbi korokhoz viszonyítva?
Es miért van az, ha így van, hogy napjainkra tényleg nehezebbé vált az Is
tenről való beszéd? Hiszen egyrészt az Istenről való beszéd a véges emberi
elme számára nyilván sohasem volt egyszerű feladat, s így könnyen lehetsé
ges, hogy korunk nehézségei talán nem is különböznek lényegesen más ko
rokéitól. Másrészről, miért éppen korunkra vált volna ez a feladat nehezebbé,
amikor úgy tűnik, hogy korunkat egyebek között épp az különbözteti meg
a korábbiaktól, hogy számos olyan kérdést és problémát mára már sikeresen
megoldottunk, amelyekkel elődeink hosszú századokon át hiába viaskodtak.
Nem tudunk-e manapság többet, biztosabbat, a természet mikro- és makro-
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