
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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világáról, olyan matematikai struktúrákról, amelyekről a régiek nem is ál
modtak, vagy akár a gazdaság és társadalom bonyolult folyamatairól? Miért
pont Isten ismeretében és megismerésében maradtunk volna el elődeinktől?

ersze nyilván sokan vannak, akik készen állnak a válasszal: éppen ez a
szertelen belemerülés az evilág dolgaiba, az általános szekularizáció az, ami
korunk gyermekeit elfordította Istentől, és ezért van az, hogy az Istenről való
beszéd, ha egyáltalán odafigyelnek rá, fülükben értelmetlen zagyvasággá tor
zul.

Ebben a válaszban ugyan van némi igazság, de sokmindenre nem ad ma
gyarázatot, és nem is igazán a kérdésre válaszol. A kérdés ugyanis nem az,
hogy miért nem figyelnek oda az emberek az Istenről való beszédre, vagy
hogy miért nem értik azt, ha már egyszer egyáltalán odafigyelnek, hanem
az, hogy maga az Istenről való beszéd miért vált nehezebbé, ha igaz az, hogy
nehezebbé vált. Nem az a kérdés, azok számára nehezebb-é az Istenről való
beszéd, akik rá sem hederítenek, hanem hogy azok számára, akiknek ez fon
tos, ti. legalábbis azok számára, akik szeretnének és megpróbálnak értelme
sen beszélni Istenről. Persze, igaz az, hogy nehezebb ott az értelmes beszéd,
ahol az eleve süket fülekre talál. De ez a "süketség" is kétféle lehet. A fenti,
egyszerű válasz magától értetődőnekveszi, hogy az Istenről való beszéddel
kapcsolatban ez a "süketség" csak érdektelenség lehet. Eszerint az álláspont
szerint tehát ha korunk gyermekei odafigyelnének és nem merülnének el az
evilág dolgaiban, akkor minden további nélkül "vehetnék az üzenetet", így
ez a válasz eleve figyelmen kívül hagyja azt a lehetőséget, hogy ez a "süket
ség" valódi, ti. valódi képtelenség arra, hogy valaki akár kellő odafigyeléssel
is felfogjon valamit. Márpedig éppen ez az a fajta nehézség a befogadó olda
lán, ami a legtöbb gondot kellene hogy okozza azok számára, akik az értel
mes beszéddel próbálkoznak. Hiszen a figyelmet fölkelteni viszonylag egy
szerű dolog, az igazi bökkenő az, hogy utóbb mit kezdjen a beszélő a már
felkel tett figyelemmel.

Ebben az esetben a beszélő számára az igazi probléma már az, hogy mit
is mondjon és hogyan is mondja. De ezzel a nehézséggel kapcsolatban is két
lehetőség van. Lehetséges ugyanis, hogy a beszélő nehézsége csak abban
rejlik, hogy gondolatai kifejezéséhez megtalálja a megfelelő szavakat. A má
sik, súlyosabb eset viszont az, amikor a beszélőnek nemcsak szavakat kell
keresgélnie egyébként meglévő fogalmaihoz és gondolataihoz, hanem ami
kor magukat a fogalmakat és gondolatokat kell keresgélnie, mert igazából
azok nem állnak rendelkezésére.

Nos, úgy tűnik, hogy ez a fajta nehézség a legsúlyosabb, mivel ez közös
mind a figyelmes hallgató, mind a beszélő számára. Hiszen ebben az esetben
mindkét fél számára az a nehézség, hogy mit is kezdjenek a már meglévő,

történelmileg örökölt szavakkal, ti. hogy hogyan interpretálják azokat. Már
pedig korunkban éppen ez a legfőbb akadálya az Istenről val? értelmes be
szédnek. Mert hogy szavakban nincs hiány, az nem kétséges. Es itt nem csu
pán a Billy Graham-féle prédikátorok istenes szóözönére kell gondolnunk,
hanem arra is, hogy a kulturálisan "mindenevő"modem civilizációban gya
korlatilag minden hozzáférhető (talán a tiszta levegőt és vizet leszámítva),
ami elődeink számára hozzáférhető volt. Könyvtárak vannak, múzeumok,
történettudomány, filológia, minden gondosan félrerakva, katalogizálva, ha
lehet restaurálva. A kérdés az, hogy mit tudunk kezdeni az ilymódon gon-
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dosan megőrzött emlékekkel. Hiszen a puszta szó halott betű, vagy csupán
üresen kongó hang, ha nem eleven, a mi életünk részét képező gondolatot
hordoz. De mi tesz egy gondolatot "életünk részévé"? És miért van az, hogy
az Istenről szóló beszéd által hordozott gondolatok nem képezik a mi korunk
életének részét, úgy, ahogy azt korábbi korokban tették? Nem kanyarodtunk
vissza ezzel pusztán a fenti egyszerű válaszhoz, hogy a modern elvilágiaso
dás az oka minden nehézségnek?

Nos, nem egészen. Mert az elvilágiasodás pusztán abban az értelemben,
hogy az emberek és intézmények többsége az evilágra orientált még mindig
nem magyarázná, hogy miért nehéz korunkban az Istenről való beszéd az
Istenre orientált emberek és intézmények számára is. Mint láttuk, az igazi
nehézség itt annak megtalálásában rejlik, hogy hogyan interpretáljuk a mo
dern civilizáció kontextusában az Istenről való beszédet. Ennek a nehézség
nek a feltárására tehát azt kell megvizsgálnunk. hogy mi a specifikus nehéz
ség ebben az interpretációs feladatban a mi korunkban, szemben azzal, ahogy
ez a probléma korábbi korokban jelentkezett. Miért lehetett az, ha így volt,
hogy volt idő, amikor az Istenről való beszéd nem hordozott olyan elemi
interpretációs problémákat, mint manapság?

Ez a kérdés persze nem úgy értendő, mintha régebben az Istenről való
beszéd abszolút problémamentes lett volna. Ellenkezőleg. A véges emberi
elme számára a végtelen isteni szubsztancia felfogása és a felfogottak kifeje
zése szükségszerűen problematikus, mert ahogy Aquinói Szent Tamás mond
ja: "az isteni szubsztancia mérhetetlenségénél fogva meghalad minden for
mát melyet értelmünk felfog". [ScG. 1.14.] Viszont éppen Aquinói Szent Ta
más filozófiája és teológiája a szellemtörténet legragyogóbb példája arra,
hogy hogyan lehet ezt a problémát az emberi lehetőségek határáig kielégítő

en megoldani, olymódon, hogy az Istenről való beszéd egyrészről szerves
folytatása, másrészről értelmező kerete legyen a szekuláris diskurzusnak.

A mi modern problémánk ezzel szemben ott kezdődik, hogy számunkra
már magának a problémának a fenti, tamási jellemzése is szüségszerűen ho
mályos, mert nem rendelkezünk azzal az általános fogalmi kerettel, amely
ben ez a tömör jellemzés egyébként kristálytisztán azonosítja a helyzetet, s
ami pedig ezáltal a megoldás kulcsát is nyújthatná. Mert jóllehet talán első

hallásra magától értetődőnek tűnik, hogya véges elme nem képes felfogni
egy végtelen szubsztanciát, de ha kicsit jobban belegondolunk a dolgba, s
nem hagyjuk magunkat egyszerű térbeli asszociációktól befolyásolni, a dolog
cseppet sem fog olyan magától értetődőnek tűnni. Hiszen az emberi elme
végessége nyilván nem abban áll, hogy határait koponyánk határai jelölnék
ki, és az is nyilvánvaló, hogy a végtelen isteni szubsztancia felfoghatatlansá
ga sem azt jelenti, hogy .riem fér bele a fejünkbe", ti. hogyakoponyánk által
kijelölt véges térrészbe nem lehet valami végtelen nagy dolgot belegyömö
szölni. Hiszen egyrészt Isten végtelensége nem értelmezhetővégtelen térbeli
kiterjedéséként, mivel Isten nem test, másrészt, amikor valami meg éppen
séggel "belefér a fejünkbe", azaz amikor tényleg felfogunk valamit, akkor az
sem úgy "fér bele a fejünkbe" mint egy kisebb kiterjedésű dolog egy nagyob
ba, mint pl. a kéz a kesztyűbe. De akkor miért lenne olyan egyértelmű, hogy
véges elménkkel, akárhogyan is értelmezzük ezt a végességet, nem lennénk
képesek valami végtelent fölfogni? Nem fogunk-e föl végtelen sok számot az
aritmetikában, végtelen sok pontot a geometriában, vagy végtelen halmazo-
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kat, mi több, különböző végtelen számosságú halmazokat a halmazelmélet
ben? Mi a különös akkor az isteni szubsztancia végtelenségében, ami miatt
Szent Tamás szerint lehetetlen lenne azt a maga teljességében fölfognunk?

A választ természetesen úgy találhatjuk meg, ha megvizsgáljuk, hogy ho
gyan is kell értelmeznünk egyrészt Isten végtelenségét, másrészt elménk vé
gességét, vagyis azt, hogy mik is azok a "formák" amelyeket Szent Tamás
szerint értelmünk felfog, és mi módon "haladja meg" ezeket az isteni szubsz
tancia. Ezzel viszont máris a kellős közepén vagyunk Szent Tamás hylomor
phista metafizikájának és ismeretelméletének, egy hatalmas, szerves egység
gel rendelkező gondolatrendszernek. amely azonban már nem a sajátunk.
Mert ha valami igazán elérhetetlen modern kultúránk eklekticizmusában, ak
kor az éppenséggel egy ilyen univerzális fogalomrendszer, amely az Isten,
ember és világ viszonyának totalitását fogja át.

De így már az is világosabb, hogy rniért érezzük úgy, és miért van tény
legesen is úgy, hogy korunkban lényegesen nehezebb az Istenről való beszéd,
mint pl. Szent Tamás korában. Mert az Istenről való beszédnek és az azt
értelmező fogalomrendszernek éppen az a sajátja, hogy ezt a totalitást kell
felölelnie és erre, mint egészre kell reflektálnia. Viszont manapság nem ren
delkezünk ilyen fogalomrendszerrel. Avicennát parafrazálva, sok ágát ismer
jük a tudománynak, de nem ismerjük a gyökereit. Mi több, mára a helyzet
inkább már az, hogy úgy tűnhet, sok tudományágnak nincsenek is közös
gyökerei. Elég itt a humán- és reáltudományok közötti szakadékra gondol
nunk, vagy akár a behaviorista és analitikus pszichológia krónikus skizofré
niájára. Ebben a helyzetben persze nem csoda, ha kultúránkból hiányzik az
Istenről való értelmes beszédhez nélkülözhetetlen, az emberi tapasztalat to
talitására reflektáló fogalomrendszer.

Az ideák modern szupermarketjében persze mindenféle hozzáférhető, így
nem csak a modernek tudománya, hanem a régiek bölcsessége is. A régiek
bölcsessége viszont szükségszerűennem terjedhet ki a mi specifikusan mo
dern tudományos és hétköznapi élettapasztalatunk minden részletének értel
mezésére. így ez a bölcsesség csak úgy lehet a mi bölcsességünk is, ha annak
a valóban univerzális, egészen formálisan értelmezett, a korhoz kötött eset
legességektől elvonatkoztatott fogalomrendszerét tudjuk asszimilálni és a
modern élettapasztalat totalitására vonatkoztatni. Hogy ez pontosan mit is
jelent, és hogyan is kell végrehajtani, az már maga is a vállalkozás része, és
nem egy ilyen rövid hozzászólás témája. Annyi viszont így is bizonyos, hogy
az elődeinktől örökölt, Istenről szóló beszédből az azt értelmező fogalom
rendszer valódi asszimilációja nélkül számunkra csak a puszta szavak ma
radnak meg - nomina nuda tenemus.
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