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GÖRÖG ISTENEK 

A mítosz igazsága és szellemi teljesítménye 

„Ha emberi arcok tekintenek is le az égről az emberre, a kozmosz fe-
lől, amit az ember uralni igyekszik és szemlátomást uralma alá is 
von, mindazonáltal az ember mégis csak az égiek uralma alatt áll, és 
a kozmosz is meglehetősen embertelen. A fény területén a gondol-
kodás, költészet, matematika és filozófia formájában Apollón van 
jelen. Egyébiránt pedig az ember az, aki gondolkodik és költ, aki a 
matematikát és a filozófiát feltalálta. Apollón azt uralja, aki őt kö-
veti. Az élet és az idő sajátos területein az istenek gyúlnak fel, aki-
ket arc és név illet, és persze a megszólítás is.” (Die griechischen Göt-
ter, 18)1 

 

Az istenek nem mesebeli lények, és nem a képzelet szülöttei. A görög isten megfor-
mált tapasztalat. Az embert meghaladó erők megtapasztalása, és e tapasztalat formá-
ba öntése. Szépen, művészien megformált, történetbe foglalt és a történet által azo-
nosított, ezért a történeten kívül, a tényleges életben újra és újra felismerhető tapasz-
talat. Ez a görög „isten” — akire a tapasztaló ember a saját mindennapi életében, a 
vele megeső történésekben, őt érő eseményekben, vele szembeni erőkben és őt körül-
vevő hatalmakban mindegyre ráismer, illetve a mítosz hallgatójaként ráismerhet. 

A görög istenek tehát egy sajátos érzékeny tapasztalásnak és a tapasztalat epikus 
megformálásának az alakzatai a «morfé», az «idea», vagy a «Gestalt» értelmében: arti-
kulált-értelmes és ezért észlelhető, megragadható, történettel azonosítható tapasztala-
ti minták, amelyek azért vezetnek el a valósághoz, mert ők maguk valóságosak. Ez 
így értendő: Aki a csatában Arészt látja, az pontosan érti a küzdelem lényegét, és 
ezért helyesen fog viselkedni a csatában; aki a tudományban Pallasz Athéné különle-
ges ajándékozó tevékenykedését látja, az jól fogja fel a tudás-nyerés lényegét, és ezért 
helyesen fog viselkedni a tudományban; aki a szerelemben Erósz játékát látja, az he-
lyesen látja a szerelem mibenlétét, és ezért helyesen fog viselkedni a szerelemben, azaz 
tudja, mi mindenre számíthat, ezért nem éri készületlenül, bármi legyen is az. [� 
FelvilVallKrings (A szubjektumban tudatosodik…)] Hogy a görögség ezt a tapasztala-
tát antropomorf formában fogalmazta meg, az mit sem von le a tapasztalat érvényes-
ségéből. 

De vajon miért kell a harc, a tudomány vagy a gyógyítás szituációját, történését, fo-
lyamatát istenalakká formálni, és miért nem elég a folyamat elemeinek feltárása, meg-
ismerése majd gyakorlati elsajátítása? Nem fölösleges kerülő a görög isten megformált 
alakja? Nem valamiféle nélkülözhető közvetítő elem, ami a cselekvő ember és cselek-
vése közé ékelődik? Miért nem elég kézikönyvbe foglalni a küzdelem fogásait, amit 
azután kellő gyakorlással maradéktalanul elsajátíthat a megfelelően ügyes ember? 
Röviden: Mi az értelme a görög istennek? Nos, a harc nem csupán a harci fogások-
ból, taktikai elemekből és hasonló, világosan elemezhető és jól elkülöníthető részek-
ből áll — melyeket végső soron tanulással, gyakorlással uralhat az ember —, hanem 
egyrészt olyan előre nem látható mozzanatokból, amelyek a küzdelem konkrét fo-
lyamatában váratlanul állnak elő, kiszámíthatatlanul következnek be, így nem is sa-

                                            
1 A vallási az antropomorfizmusról ill. az ábrázolás tilalmáról vö.: PANNENBERG, WOLFHART: 
Rendszeres teológia I. (Ford. Görföl Tibor). Osiris Kiadó, Bp., 2005., 140-1. o. 
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játíthatók el előzetes tudás formájában; másrészt — és talán ez a lényegesebb — 
egyetlen küzdelem se pusztán küzdelem, amit kellő kitartással abszolvál a rátermett 
ember, hanem valójában és lényegében élet és halál kérdése; több, mint harci fogások 
alkalmazása. A valódi harc tapasztalati tágassága meghaladja az ember előre megsze-
rezhető harci tudását. A tényleges küzdelem és harc — ahol élet-halál forog kockán 
—, a konkrét tudásnak és esetleges körülményeknek olyan bonyolult összjátéka, amit 
képtelenség cselekvési algoritmusokba, szabályokba fogni, továbbá a hullámzó érzel-
meknek, a váltakozó szerencsének, a csapongó véletlennek olyan végtelen bőségű 
áradása, amire nem lehet előre felkészülni véges tudással. A tudományos tevékenység 
se csupán fegyelmezett laboratóriumi kísérletezésből vagy könyvtári munkából áll, 
hanem jelen van benne maga a tudós eleven életével, lüktető egzisztenciájával — a 
konkrét ember, aki nem egyszerűen cselekvési algoritmusokat hajt végre, a kísérlet és 
kutatás módszeresen meghatározott munkafázisait kivitelezi majd automatikusan 
rögzíti, s végül korrekt módszerrel értékeli az adatokat, olvasmányokat stb. Mind-
ezen aktivitás nem csupán egy „akárki”-nek a tevékenysége, amely mögött szilárdan 
és némán áll a kivitelező ágens mint valami automata. Ezek a cselekvések egyben tör-

ténések, amelyek a tudóst érik: eredmény és kurdarc, kérdés és válasz vagy annak el-
maradása, siker és kudarc, vesződség és öröm, nekilendülés és kétségbeesés formájá-
ban. Az emberi tevékenységben soha sem csupán a végeredmény, a cselekvés célja az 
egyetlen tét, hanem mindig maga az ember is, akit saját cselekvése közben különböző 
dolgok-hatások-események érnek-sebeznek, mert cselekvésével belép egy olyan törté-
nés-mezőre — esetünkben a tudományos kísérletezéssel a valóság megismerésének és 
az itt lehetséges eseményeknek a változatos terébe —, ahová nem csupán konkrét ak-
tivitását viszi, hanem sokkal inkább saját magát, harcosként életét és halálát, tudós-
ként az igazság feltárása közben feltáruló személyes elivatottságát — és elszántan koc-
káztató odaadásáért cserébe, mindkettő sorsot nyer.2 Hiszen az a mező, ahová a cse-
lekvésével belépett, mérhetetlenül tágasabb és bonyolultabb, mint a konkrét cselek-
vés mögött álló szaktudás, ezért aktivitása révén egy valójában beláthatatlan ese-
ménytérben találja magát, amelyről semmiféle kiszámítható tudása nincs. Tudomá-
nyos tevékenysége körül egész sor történés, lehetséges esemény, hatás és visszahatás 
örvénylik, s ő — a kutató személye — ennek az örvénynek a középpontjában áll, és 
minden őt magát éri, hatással és befolyással van őrá, nem pusztán a tudására, hanem 

                                            
2 Ha ezt manapság kevésbé érti az ember, ennek nem az az oka, hogy időközben kiderült, nincse-
nek görög istenek, hanem inkább az, hogy a modern ember cselekvései közben nem éli át a cse-
lekvések megnyitotta terek tágasságát, kockázatát, üdvét és kárhozatát. Talán meg is van fosztva 
efféle cselekvések lehetőségétől, elvégre a hatékonyság érdekében szegmentált munkafolyamatok 
és aktivitások mindenféle drámaiságot nélkülöznek, nem érintik az egész embert, még kevésbé 
szólítják meg, inkább csak elfárasztják, amúgy pedig elegendő a munkafeladat korrekt-bamba el-
végzése. Az elaprózott társadalmi munkamegosztás embere elkülönítve szemléli önmagát és azt 
amit csinál; cselekvéseit nem észleli saját magára vonatkozó hatásukban és még kevésbé kellő tá-
gasságban, olyan dimenzióban, hogy abban mintegy kirajzolódhatnának a görög istenek. Ha a 
tudós csak konferenciákon és publikációkban méri tevékenységét, és nem látja tágasabb vonat-
koztatási mezőben, és nem észleli, eközben miként rajzolódik ki az ő személyes sorsa, akkor nincs 
is szüksége Pallasz Athénére, hogy valamiként megformálja mindazt a történést, amit a tudomá-
nyos tevékenység kelt; ha a művész a publikum körében elért sikerekre törekszik, akkor valóban 
nincs szüksége a múzsák kegyetlenül kifürkészhetetlen kegyeire, hanem elegendő időben felmér-
nie a művészi divatokat, és ügyesen kiszámítani a reklám várható eredményességét. Ha az élet 
nélkülözi a drámaiságot, a merészen kilengő amplitúdókat, akkor valóban nincs szüksége drámai 
mintákra, sem isteni hősökre. A szórakoztatóipar tákolt bálványai is és jövendőmondói — a né-
zettségi mutatók és népszerűségi felmérések —  megteszik. 
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személyére, életére. Ezt a bőséges, áttekinthetetlenül gazdag és megragadhatatlanul 
hullámzó összességet formálja megnevezhető alakká-alakzattá Pallasz Athéné figurája, 
ami/aki nem egyszerűen az emberi képzelet szülötte, hanem legalább olyan valósá-
gos, mint az a jelenség-esemény-történés- és cselekvésegyüttes, amelyet azonosít. 
Hogy ez költészet? Abban az értelemben valóban, hogy az ember az, aki formába, 
mitológiai alakzatba önti a létezés bizonyos esemény-láncolatát, ettől azonban nem 
hagyja el a realitást, hanem éppenséggel elhelyezkedik benne — és csak ezáltal he-
lyezkedhet el benne. Pallasz Athéné alakjában egyrészt tudatosítja a tudományos ak-
tivitás lehetséges lépéseit, de ugyanakkor önmaga mindazon történésnek való kitett-
ségét is, amelyek a szakszerű ténykedése közben érhetik. Elvégre a tudomány nem 
csupán módszer és algoritmus, hanem életmegnyilvánulás; normális tudós esetében: 
sors. 

Amikor az ember műalkotásba kezd, vagy egy filozófiai kérdésen gondolkodik, vagy 
piacon alkudozik, mindannyiszor belép egy-egy erőtérbe, amelyben nem ő az egyet-
len szereplő, ezért nem az ő kezében fut össze minden szál. Minden ilyen cselekvés-
esemény-történés térben olyan erők működnek, amelyeket az ember csak részben tud 
uralni és irányítása alá vonni. A minden részletükben tervezhető és teljes egészükben 
uralható szituációk igen ritkák. Hiába tanulja meg az ember a műfogásokat (a vers-
tani szabályokat, a logika törvényeit, a gazdasági törvényeket), ez még nem elegendő 
a helyzetek birtoklására, az események kézben tartására. A sajátos, gyakran visszaté-
rő szituációk, élethelyzetek, történések erőtere más és más. A görög isten egy-egy 
ilyen erő megformált alakzata a Gestalt értelmében. Görög istenek híján a mai ember 
szerencséről, ihletről, ötletről beszél, elismervén ezzel, hogy a tevékenységekben nem 
uralható történések is szerepelnek, de ezeket a történéseket nem formálja meg, nem 
önti alakzatba, hiába térnek vissza, történnek meg újra és újra, a modern ember nem 
ismer rá ezekben a visszatérésekben semmiféle sajátos, névvel illethető alakzatra, 
megmarad a személyiségnélküli megjelölésénél: szerencse, ötlet, ihlet stb. Pedig a gö-
rög istenalakok megformálásának az az előnye van, hogy ezeknek az alakzatoknak 
mint aktív történések előidézőinek hálát lehet adni az ötletes filozófiai gondolat, az 
„eszembe jutott a megoldás” történése, a szerencsés alku és az alkotás közben érkezett 
ihlet ajándékozásáért. Ilyenformán az artikulált görög istenalakok az ember életét is 
artikulálják: az istenek révén nem arctalan események esnek meg vele, hanem karak-
terrel rendelkező, névvel illethető erők terében zajlik élete. Ki cáfolhatná, hogy ez így 
van? Hiszen az ötlet, a szerencse, a hirtelen gyógyulás és hirtelen betegség, az ihlet 
stb. ma is állandó tapasztalatunk. Miért nem formáljuk meg ezeket? Miért nincsenek 
isteneink, ha egyszer újra és újra megtörténnek?… 

Ha a kultúrát tág értelemben úgy fogjuk fel, mint a tapasztalás módjának és a ta-
pasztalat megfogalmazásának a nemzedékek által kialakított és fenntartott folyama-
tát, akkor így fogalmazhatunk: a görög istenek annak a kultúrának az istenei, amely 
képes volt megtapasztalásukra és megformálásukra, ez pedig a görög kultúra, ahogyan 
fennmaradt emlékeiben előttünk áll. Kerényi: 

„Történeti tény … az antik vallás és az antik műveltség összefüggése. Ez az ösz-
szefüggés két irányban is pozitív módon mutatkozik: az antik ember eszméit az 
istenekről, és istenei kultuszát az antik műveltség határozta meg. Másfelől ez a 
kultusz és ezek az eszmék határozzák meg és hatják át az egész antik életet. Az 
antik műveltségben élni e műveltség felbomlásának ideje előtt annyit jelentett, 
mint ‘vallásosan’ élni … abban az értelemben, hogy az antik ember mártír- és 
hitvalló-pátosz nélkül, de állandóan ráteszi személyét az istenekre, vagyis olyan 
lelki valóságként éli és tapasztalja meg vallásának isteneit, melynek realitásában 
soha nem kételkedik.” (270) 
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Ha ez a különleges érzékenységű tapasztalás és formaalkotó képesség — azaz a görög 
kultúra — elenyészik, akkor elapad az a tapasztalni képes érzékenység, amely a való-
ság eseményiben, történéseiben, folyamataiban újra és újra ráismerne az istenekre; 
ha pedig oda ez a képesség, akkor a görög istenek is eltűnnek az ember észlelési mező-
jéről. Így a görög kultúra alámerülése a görög istenek mint «istenek» halálát okozza, 
legalábbis abban az értelemben, hogy már nem ismernek rájuk, nem ismerik fel őket. 
Ha egy istent nem ismernek fel, nem isten többé, hanem merő képzelődés, álom, illú-
zió, vagy esetleg hamis tudat. 

* * * 

A mítosz azt mondja meg, ami valóban van. Az ember súlyos problémája a látszat és a 
valódi valóság megkülönböztetése, annak pontos megállapítása, ami nem csak ténylege-
sen, hanem valóban, súlyosan, tartósan és lényegileg van, mert csak a valóban van-
ra lehet emberi életet alapozni, az embernek meg kell találnia és fel kell tárnia ezeket 
az alapokat, mert nincs eleve meghatározott «természetes» helye — a természeti léte-
zővel ellentétben, amely lényegileg hozzá van rendelve a «természet»-nek nevezett 
stabil összefüggésrendszerhez, és annak bizonyos helyéhez. Az ember azonban csupán 
a látszat és valóság különbségének fennállásáról tud, de arra már nem képes, hogy 
helyesen elkülönítse a van-t és a látszatot, mert bizonytalan és tévedékeny. Nem elég 
erős a feladathoz. Akik erre képesek, azok az «isten»-ek. Ők tudják, mi valóságos és 
mi látszat. 

Honnan és miért tudják? Önmagukról és önmaguktól tudják, és azért, mert élik, 
van-ják. Ők valódi létezőkként vannak, ezért tudhatják, mi a valódi létezés, mi a va-
lóság. Tudásuk saját létükre irányul és abban gyökerezik, azt tudják, amit vannak. 
Az ember nem valódi létező, hanem esendő, halandó. Nem tudhatja létszerűen, mi a 
valódi lét, csupán valamiképpen sejti. Ezzel a sejtéssel — azzal, hogy bár nem tudja 
létszerűen, mi a valódi létezés, de tud róla, megsejti, ezért kérdezi-kutatja — több, 
mint a természeti létező, ami mit sem sejt, ezért nem is kérdez. Az ember nem alanyi 
léttel tud, hanem a természetből kilépve, felnyíló léttel kérdez, és a válaszokat képes 
megítélni, mert érti. Nem alanyi léttel tud, mint az istenek, mert nem rendelkezik 
olyan stabil léttel, de képes a létét tudás formájában gyarapítani, mert logosza van, 
ami tudás formájában többlet-létet fogad be. Ezt a többletet azonban ismét nem ala-
nyi képességei alapján szerzi, hanem alanyi képességei alapján befogadja azoktól a lé-
tezőktől, akik létszerű tudásként birtokolják, és tetszésük szerint megajándékozzák 
vele az embert. 

A valódi léttel bírók, az istenek mondják meg tehát az embernek, hogy mi valóság 
és mi látszat. Miképpen? Úgy, hogy eléje állnak, és közlik vele? Nem, hanem az em-
beren keresztül. Hogyan? 

A görög istenek az ember aktivitása, valóság feltáró törekvése, filozófiai gondolkodá-
sa által, vagyis az emberen keresztül jelennek meg, és közlik a valóság mibenlétére vo-
natkozó kinyilatkoztatásukat, azt a tudást, amire az ember törekszik, szüksége van, 
de amit a maga erejéből nem képes megszerezni. Az embernek először is magának 
kell kutatnia, hogy az istenek megjelenhessenek, és közölhessék az igazat. Az igazság 
elszánt kutatása az embertől elvárt feltétele az igazság istenek általi esetleges megtalá-
lásának. A halhatatlanok csak azt a halandót tudják az igazságra vezetni, aki elindul 
kutatására. A tétlenséget nem jutalmazzák, bár a szorgos munkát se felétlenül aján-
dékozzák meg sikerrel. Az égiek szeszélyesek. 
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Az ember kevés arra, hogy önmagától megismerje az igazságot — azaz nem «isten» 
—, de méltóvá válhat rá, ha áldozatot hoz elnyeréséért. Ilyenkor az istenek — esetleg 
— megjutalmazzák: tudásban részesítik. 

Az ember abban különbözik a természeti létezőtől, hogy képes megnyílni az isteni 
megjelenés, közlés, számára. A természeti szubsztancia kész entitás, ezért nem végez 
öngyarapító munkát; zárt, ezért nem képes a kérdezés nyitottságára; kész és zárt enti-
tásként pedig biztonságos, ezért nem kockáztatja a reflexió kiszámíthatatlan és esetleg 
véget nem érő mozgását. Csak az ember nyitott és nyílik meg mindenre. Ez a meg-
nyílás a munka, a kérdezés, a filozófiai reflexió. Aki valódi munkát végez, bátran ref-
lektál, kivált pedig elszántan kérdez, az megnyílik. Rákérdezve saját tudásának alap-
jára kilép biztosnak hitt tudásából a nem tudás fenyegetettségébe, így erőtlenné vá-
lik. Ezt az „aktív tehetetlenséget” kedvelik az istenek — és ebbe a nyitottságba ömlik 
be az isteni tudás. 

Önmagától tehát nem szerezhet biztos tudást az ember; ha mégis rendelkezik ilyen-
nel, akkor az istenektől nyerte, természetesen a megnyíló-kérdező gondolkodás enge-
delmességében. Mert csak ott jelennek meg a tudást közlő istenek. A külső szemlélő 
persze úgy látja, hogy az ember az, aki kutat, expedícióra indul, kérdez, könyvet ír 
vagy könyvek fölé görnyed, laboratóriumban fáradozik vagy kolostorba vonul; és ta-
lál: feltalál, megtalál, rátalál; és dolgozik: feldolgoz és kidolgoz és megjelentet, publi-
kál, konferencián előad vagy csendben megőriz, csiszol és formáz. De nyilvánvaló, 
hogy a kérdező ember nem lesz több, nem nyer több erőt, mint a nem kérdező, sőt, 
éppen erőtlenebbé válik, így ha törekvését tudás, mégpedig biztos tudás koronázza, ak-
kor ez nem fakadhat a kérdezésben csak még bizonytalanabb embertől, hanem az is-
ten-től, aki a kérdezésben megnyíló, és a kutatás fáradságába merült emberen keresz-
tül mutatja meg az igazságot. Neki, a fáradozó és elfáradó, de kitartó és reménykedő 
embernek, aki minden erejét latba veti, — neki mutatkozik meg igazságával. Innen a 
látszat, mintha az emberi törekvés eredményeként jelenne meg az igazság. Ám az 
emberi törekvés valójában csupán áldozati aktus. 

Amikor az ember leírja az igazság feltárásának eseményét, akkor képszerűen fogal-
maz, látványosan és érzékletesen. Az igazság feltárását, az igaz ismerethez jutást úgy 
írja le, mintha az istenséggel találkozott volna, aki elébe állt, és közölte vele a dolgok 
valódi állását. A leírások olykor álomról szólnak: az ember álmában jelenik meg az 
istenség. A „tanító istenség”, az álomban megjelenő „angyal” — mindez kép. Azt feje-
zi ki, hogy az igaz ismeretet valójában és lényegében nem saját erejének köszönheti az 
ember, hanem tanításként kapja, egyenesen álomban, ami még inkább kiemeli, hogy 
az igaz ismeretnek nem az ember az aktív elve. — Valójában persze az ember nagyon 
is éber, aktív és tevékeny, de az igazságot mégis kapja, elnyeri, kiérdemli, nem pedig 
meghódítja-megragadja. Az a lényeg, hogy végső soron kinek tulajdonítjuk az igaz 
ismeretet: önmagunk teljesítményének, zsákmánynak vagy bérnek, — vagy ajándék-
nak, ami feltételezi a küzdelmes keresést és vizsgálódást, de nem annak automatikus 
következménye, bére vagy járandósága. A „tanító istenség” és az „álom” képében az a 
tudat fogalmazódik meg, hogy az ember nem önmagát tekinti az igaz ismeret alapjá-
nak, hanem valami nála nagyobbat, «isten»-t. 

Ez a felfogás józanul méri fel az ember képességét, mondván, arra nem elegendő, 
hogy felemelkedjék az igazsághoz, arra azonban képes az ember, hogy megnyíljék a 
felhajtóerő számára. Ismételjük: ez a felnyílás éppenséggel a következetes és fáradsá-
gos napi munka, fegyelmezett eszmélődés, nem pedig a semmittevés. Aki nem csinál 
semmit — nem kérdez, nem kutat és nem dolgozik, és nem is vágyakozik, nem sóvá-
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rog az igazság után —, annak az istenek se mutatnak semmit, legkevésbé önmagukat. 
— A modern ember érzékenysége eltompult, már nem észleli ezt a finom distinkciót, 
a munkában kizárólag önmaga tevékenységét látja, ezért magát tartja az igazság meg-
ismerése forrásának. Már arról sem akar tudni, hogy a létező csak akkor ismerhető 
meg, ha eredendően igaz, vagyis igazságismeretünk objektív lehetőségi feltétele még-
iscsak egy tőlünk független, a létező igazságát — létét — adó külső-idegen-más erő. 

A mítosz tehát az ember műve, de benne mégis az isteni igazságkijelentés fogalmazó-
dik meg. Hallgatója tudja, hogy bár ember mondja, sőt ember gondolja ki, de ha igaz 
a mítosz, akkor azért igaz, mert az emberi mondásban maga az isteni valóságfeltárás 
működik mint kinyilatkoztatás. Az igaz mítoszban a mondás igazsága az istenektől 
származik, a mondás formája, a művészi alakzat az embertől. A megformálással az 
ember mintegy emberivé szelídíti, emberi perspektívába fogja az egyébként roppant 
erőket. Ez a tudatosítás lényege: az isteni és az ember által nem uralható erőket em-
beri módon tudni. 

Persze ahhoz, hogy ez a megformálás sikerüljön, ismét csak az istenek segítsége szük-
séges. Mert a művészetben is igaz: a valódi műalkotás, az igazi «szép» nem az ember 
saját jogú műve, hanem az isteneké. Az ember itt is csak „önmagát adja” — de azt 
nagyon és elszántan és semmit vissza nem tartva, azaz szintén áldozatként: megnyílik 
az isteni erő számára. Éjt nappallá téve dolgozik, hogy rajta keresztül megnyilvánul-
jon az isteni. Ihlet nélkül nincs jó mű, de engem az ihlet mindig munka közben ér — 
mondja Picasso. Az ikonfestő meditál, kolostorba vonul, hogy előkészüljön az isteni 
befogadására — az ikon megfestésére. (A modern művész esetleg mákonyt szed, hogy 
mámoros transzállapotban alkosson. Melyik a nemesebb előkészület?) 

* * * 

Mi az értelme a mítosznak, és van-e valami eredménye? A mítosz értelme a hozadéka: 
az, hogy tudatosítja azokat a erőket, amelyek közepette az embernek a mindennapok-
ban, az élet eseményeiben és történéseiben ki kell tartania. Nem szünteti meg a ve-
szélyeket, és nem hódítja meg az erőket. Az isteneket nem lehet legyőzni, az ember-
nél nagyobb erőket nem lehet leigázni. Egyvalamit mégis lehet velük tenni: tudatosí-
tani őket, és ezáltal szembenézni velük. A mítosz teljesítménye a tudatosítás, ered-
ménye a tudatosság; hallgatóját felkészíti a fontos, meghatározó és kikerülhetetlen 
erőkkel való találkozásra: felkészít az elkerülhetetlenre. Nem ad eszközt a legyőzésére — 
a mítosz nem varázslás! —, de tudatosítja, azaz a tudat terében tartja, és ezáltal az 
embert az éberség állapotába hozza, erői készenlétében tartja. A nagyobb erőkel 
szemben ez az egyetlen lehetősége. Így a mítoszban mutatja meg saját erejét és méltó-
ságát: nyitott szemmel és tudatosan vállalja az életet, sorsát. — Ez a helyzet a halál-
tudattal is. Az ember megkísérelheti elnyomni ezt a tudatot, de akkor homályos 
mélységből tör föl ellenőrizetlenül, váratlanul és rombolón. Bár sokszor elmenekü-
lünk előle, nem lehet róla tartósan elfeledkezni. Ezért a legcélszerűbb a tudatosítása, 
a megtisztítása és tiszta-megformált alakjában a tudat terében tartása, hogy folyama-
tosan készülhessünk rá. Elvégre bölcs dolog készülni arra, ami elkerülhetetlen. 

De vajon nem fenyeget ez a tudatosság a spontaneitás elapadásával? Például a szere-
lem erőinek tudatosítása nem fosztja-e meg az embert a szerelem élményétől? 

Figyeljük meg, hogyan beszél a szerelemről az androgün mítosz! Megformáltan, «szé-
pen». A mítosz által elért tudatosítás a megformálás révén éppen hogy nem elfojtja az 
eseményt, hanem megvilágítja, átvilágítja, az esemény erejéhez a mítoszi forma fényét 
adja. A szépen megformált, szavakba öntött erők mit sem veszítenek intenzitásukból, 
hanem éppen fényük növekszik. Nem feltétlenül a saját — esetleg „sötét” —, hanem a 
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láthatóság tartományában észlelhető fényük! Amit szóba tud fogni az ember, azt, ez-
által nyelvileg megvilágítva, láthatóvá teszi magának. A mítosz szóba foglalja, s ezál-
tal láthatóvá, szemlélhetővé teszi azt, ami egyébkén a maga természete szerint nehe-
zen látható az ember számára.3 Ebben áll a művészet egyik fontos szerepe: a tudat elé 
állítani a félelmetest és a borzongatót is — de szépen, azaz megformáltan, így elvisel-
hető módon; formába fogva, a forma fényébe emelve, a formával megvilágítva, hogy 
az ember ne akarja kiszorítani, hanem tudatában folyamatosan jelen legyen, és ezál-
tal az ember képes legyen számolni vele, tudjon készülni rá. A művészet ereje, 
therapeutikus ereje a megformálás! 

Pindarosz 12. püthiai ódája leírja a fuvola születését. A testvére halálát gyászoló 
Eurüalé szűnni nem akaró panasszal ad hangot fájdalmas érzéseinek. A panasz 
az egekbe kiált, s meglágyítja Athéné szívét. Az istennő egy különleges hangszert 
„talál fel”: fuvolát készít, melynek jellegzetes hangsora nem más, mint az eredeti-
valódi emberi fájdalom művészileg megformált, rendezett, „isteni” kifejezése. — 
Ez a kultúramítosz a fuvola hangja kiváltotta tapasztalatból fakad: aki valaha is 
hallott fájdalmas fuvolaszót, érti a mítoszt. S a mítosz nem kitalált történet, mert 
a valódi fuvolaszó csakugyan isteni hang. — Ugyanakkor a mítosz a művészet 
görög lényegét is megvilágítja: mimészisz útján elért katharszisz. A fuvolaszó 
ugyan csak utánzása (mimészisz) a panaszos fájdalomnak, nem azonos az eredeti 
érzéssel, de megformáltsága révén az ember számára különleges jelentőségű után-
zás. A fuvoladallam ugyanis elemi erővel hat a gyásszal eltelt lélekre: lecsillapítja 
végletes szenvedését, a szenvedélyt. Ez az isteni találmány — végső soron a mű-
vészet — haszna: aki fuvoladallamot hallgat, megismerheti, újra átélheti 
Eurüalénak — egy embertársának — a sorsát, s így — az „idegen” sors érzelmi el-
sajátítása által — érzésvilágában, egész etikai habitusában maga is „megtisztul” 
(katharszisz).4 

A filozófia is ezt teszi: az emberrel tudatosítja a léthelyzetét. Nem emeli ki belőle, 
nem növeli a hatalmát, inkább az elfogadás erejét-képességét fokozza. Ez a legtöbb, 
amit a lét egy olyan szereplője elérhet, aki nem a legerősebb, és nem is a legfőbb — és 
ezt tudván tudja. A filozófia azzal gyújt világosságot, hogy megvilágítja a létezés ho-
mályosságát, titokzatosságát. 

És ezt teszi a mítosz is. 

* * * 

A művész saját lelke annyiban fontos, hogy rajta keresztül jelenik-mutatkozik meg 
valami, ami esetleg több, nagyobb és jelentősebb, mint magának a művésznek a lel-
ke. Valóság, ami a művész lelkének valóságán, a művész bensőjén, ezen az érzékeny 
áteresztő közegen keresztül ad hírt magáról (vö. Buber). A művész súlyos és terhes 
feladata lelkét állandóan készenlétben tartani a befogadásra, az érzékenységét finomí-
tani. S ami talán még nehezebb: állandóan táplálni a tiszta ítélethez szükséges erőt, 
amellyel meg tudja különböztetni lelke saját rezdüléseit attól a Valóságtól, amely re-
zegteti. Ezt csak ő tudja. Ebben áll súlyos felelőssége. S ebben osztozik a próféta és a 
pap felelősségében: ők, mindannyian, a hírhozók, akiknek a Valóságot, de legalábbis 
a hírét, és nem saját fantáziájukat kell elmondani. 

�� 

                                            
3 Ebből a szempontból különleges, hogy a Biblia I-e maga válik szóvá, vagyis belép az ember észle-
lési terébe, mindazonáltal megőrzi istenségét. 
4 Vö. ZOLTAI DÉNES: Az esztétika rövid története. Kossuth, Bp., 21978., 18. o. — Tegyük hozzá, 
hogy másként vélekedik a fuvoláról és a fuvola feltalálásáról Arisztotelész (Politika 1341.) 


