
HEGYI BÉLA

ÚTl\iUTATÖ A HEGEL-IRüDALüIVIBAN
Hegel tanai ma vdlágszerte rene

szánszukat élik. Ennek nem csak az az
oka, hogy a jelenkor fílozófusai és gOl11
dolkodói, akik az embert, történelmét
és a hagyományos bölcseleti kérdéseket
helyezik analízíseík középpontjába,
akarva-akaratlan Hegel tanításainak
örökösei és folytatói. Es egyedül az sem,
hogy a közéletben, a társadalomtudomá
nyokban és a modern irodalomban 
Marx mellett - míndenki másnál erő

sebben hat Hegel eszrnevilága. Minden
bizonnyal az a tény is, hogy a kor
szellemével és távlataival párbeszédet
kereső és vállaló keresztény gondolko
dás sem támaszkodik már kizárólag
ókori és középkorí mesterekre, hanem
Hegeltől is igyekszik tanulní. Ez a tö
rekvés nem pragmatékus vagy apologe
tikus megfontolások szülötte, Ennél sok
kalta mályebb Hegel hatása az "új teo
lógiá"-ra, hiszen az ún. antropológiai
fordulat éppúgy fűződik az ő nevéhez,
mint Kantéhoz. A megújult krísztoló
giát át- meg átszövik eszméi, s érvény
re jut a díalektíka törvénye: "megszün
tetve megőrizni." Azaz ",meg;sz(intetni",
tagadni Hegel tanításaiból azokat a né
zeteket, amelyek már elavultak, de "meg
őrizni", továbbfejleszteni azokat, ame
lyeket a kor igazol és szükségesnek ítél.
Központi gondolata a nagypéntek és
húsvét egységéról a II. vatikáni zsinat
liturgiai konstítúciőjának része lett. A

.mai keresztény filozóiia uralkodó irá
nya, atranszcendenlális szemlélet He
gelt Aquinói Tamás és Kant mellé he
lyeaí.

Hegel gondolatainak időszerűségét bi
zonyítják azok a könyvek, tudományos
dolgozatok is, amelyek az utóbbi évek
ben a protestantizmusnak e nagy alkotó
és rendszerező filozófusával foglalkoz
nak. A Hegel-irodalomban lényegében két
irányt különböztethetünk meg: az egyik
főként államfilozófiáját, Ja másik inkább
vallásbölcseletét tárgyalja. Amikor a kö
zelmúltban a kutatók figyelme fiatal
kori munkái felé fordult, lolderült, hogy
rendszerének kialakulását csak politikai
és vallási eszméinek ismeretében érthet
jük meg. Az ifjú Hegélt ugyanis az ér
dekelte, hogy a filozófia építőköveiből

hogyan teremthet egyidejűleg életteljes
áldamíságot és gyakorlati kereszténysé
get, amely választ tud adni a század
emberének arra a kérdésre, mí módon

élhet az elidegenedés veszélye nélkül·
ebben a világban. A Hegel-értelmezés
nek erre az új szempontjára mutat rá
Günter RohmoseT és Woil-Dieter Marsch
könyve (Subjektívítat und Verding
lichung, Theologie und Ge.sellschaft im
Denken des [ungen Hegels - G. Mohr,
Gütersloh, 1967; Gegenwart Chrism in
der Geselilschaft. Eine Studie zu Hegels
Dialektak - Kaiser, München, 1965). Sze
rantük Hegel a kereszténységben látta
a megoldást kora emberének elidegene
désére, mert "a vallásnak pozítívnak
kell lennie, különben nem lenne". A
társadalomnak osztályokra és rétegekre
való tagolódását, a néptömegek közö.
nvét a valóság problémái írárit úgy
vélte megszüntethetőnek, ha az állam
polgárai, a vagyoni különbségek és kö
töttségek ellenére is, megértik, hogy ez
a világ az ő világuk, és nemcsak szol
gái a. teremtő Istennek, hanem alkotó
társai is. Felismerte, hogy a keresztény;"
ség az egyetlen, amely képes erről meg
győzm az embereket, mert míndenkor
magán viseli a. "kor színét", s ezt vi
tathatatlanul bizonyítják azok a "vég
telen külőnböző formák, amelyeket a
kieresztény vallás kűlönböző korokban
és különböző népeknél öltött",

Md volt Hegel alapvető tapasztalata
és következtetése? Amint Raymond
VanCouTt munkájában (La pensée relí
gieuse de Hegel - PUF, Paris, 1965)
kifejti: az elidegenedés kom társadal
mában, a kereszténységben, amit hit és
értelem ellentétével 'magyaráz, és a
nép vallásosságának hanyatlása. Ugyan
akkor azonban azt hlrdette, hogy mín
den elidegenedés már tartalmazza a ki
békülés mozzanatát is, mint ahogy
nagypéntek magában hordja a húsvét
ígéretét, vagy ahogy a szenthárornság
ban egyek és Ikülönválók a személyek.
Számára az elidegenedés az értelmileg
még át nem látott, pozitív jellegében
még meg nem fejtett ellentmondás, A
legélesebb ellentmondás szemében az
önellentmondás (pl. "két törvényt érzek
tagjaimban: más irányba húz a lélek,
más irányba a test szükséglete"), amely
nek feloldásával fogalomtanában meg
próbálkozik. Úgy vélte, a filozófia fő
feladata megérteni és megértetni Krisz
tus örömhírét, hogy az elidegenedésben
a megváltásunk is jelen van. Rendszere
nagy hibájának 'tekinthetjük, hogy Is
ten és teremtmény viszonyát nem a
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szeretetben, hanem az úr-szolga viszony
ban látta. Isten is számol az emberrel,
nyer a világ révén - ráutalt és ráha
gyatkozó. Hegel koelátozza Isten sza
badságát, sZŰlkíti rnagánvalóságát, és en
nek az a veszélye, hogy az úr-szolga vi
szony könnyen megfordítható, amint ezt
meg is tették követői és kései tanít
ványai.

Hegel vallásfilozófiájábam hasznos el
Igazító Karl Barth könyve a XIX. szá
zad protestáns hittudományáról (Die
protestarstísche Theologie im XIX. Jahr
hundert, Vorgeschichte und ihre
Geschichte - EvangeUscher Verlag, Zü
rich, 1960). Első résre az "elő2lIIlJényeket"

ismerteti: a XVIII. század társadalmi
életét és teológiai felkészültségét, amely
előkészítette a XIX. századét. majd
Rousseau, Lessing, Kant, Herder, Nova
lis és Hegel filozófiáját martatja be. A
második részben a múlt század tízen
kilenc nagy teológusának munkásságát
elemzi,

Tulajdonképpen nem Hegel eszkatolo
gikus igényein kell csodálkozni - ma
gyarázza Barth -, hanem azon, hogy
ezt az igényt később már l1€IIU vették
figyelembe. "Miért nem lett Hegel a
protestáns világ számára az, ami a ka
tolikusok számára Aquinói Tamás?" 
teszi fel a kérdést. Hegel igazságkere
sésének komolysága, amely akor érde
keivel is szembeszegült, az igazság ese
mény-jellegének hangsúlyozása, valamint
az ismeret dialektikus ellentmondás-jel
legéhez való ragaszkodás: a teoíógia ta
nulsága is. De a teológiának ugyanak
kor ellent kiell rnondanía Hegelnek 
folytratja Barth -, a gondolkodás igaz
ságkeresésének meg kell állnia a bún
és a kibékülés üdve előtt. Ilyen módon
"Hegel nagy kérdés, nagy csalódás, de
talán nagy ígéret is".

Hans-Martin Sass tanulmányában (Un
tersuchungen zur Relrgíonsphiloeophíe
der Hegelsohule 1830-1850 - Münster,
1963) megállapítja, hogy Hegel azt adta,
"amit a keresztény dogmatika míndíg
is nyújtani tud: kiindulást a Krisztus
történésből. egy módszert, amelyben a
keresztény kibékülés formálisan vissza
tükröződik, egy rendszert, amely Isten
istensége és az embemek önmagáért VIa

ló felelőssége, Istennel folytatott párbe
széde s végül a teremtés betetőrese kö
rül forog". A különböző filozófiai és
teológiai iskolák létrejöttének okát nem
Hegel rendszerében vagy módszerében
kereshetjük, harnem a szekularízáclóban,
melynek gyökerei a XIX. század szel
lemtörténetében találhatók meg.

Henri Rondet, a neves katolíkus hit
tudós munkája (Hegelianísme et Chris-
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tíanisme - Lethíelleux, Paris, 1965) be
vezetőjében leszögezi, hogy nem filozó
fusoknak. hanem teológusokinak és a
teológia iránt érdeklődő világiaknak
szándékozik bemutatni a hegeli rend
szert. Hegel rendszere - írja - teljes
mértékben mint "kevesztény teológia"
lép fel, és ezzel keresztény mivoltának
megvizsgálására kényszerít bennünket.
Úgy látja, hogy Hegeltől nem kapunk
kíelégítő felvilágosítást az ember sorsá
ra vonatkozóan, rendszerében Szent
Ágostonnak, Pascalnak és Spinoza he
lyett Leibniznek kellett volna helyet
biztosítania. De még így is híd lehetne
az egyház által nagyra becsült Ariszto
telész és a moderrn egzisztencialista fi
lozófia között, s főként mint a történe
lem és a társadalom böleselője, megter
mékenyíthetné a hittudományt, termé
szetesen nem minden fenntartás nélkül.
"Hegel a hitet - mível ,spekulatíven'
értelmezte - felforgatta." Nem hitt Jé
zus istenségében, a szentháromság dog
máját eltorzította s egy legfelső formá
vá merevítette. Történetfilozófiája is
kiígazításra szorul, ez azonban megéri a
fáradságot, hiszen a teológus elsősorban

eszközöket kíván, hogy a küldetést, a
jó hívt kifejthesse a hivőkkel és nem
hivőkkel vállalt dialógusában.

Franceds Grégoíre már régebben meg
jelent és az előbbieknél magasabb kö
vetelményeket támasztó előadás-gyűjte

ménye - melynek részletei 'a louvaini
egyetemen hangzottak el - az érett He
gel rnunkásságával foglalkozik (Études
Hégelíennes. Les Poínts capítaux du
systeme - Éditions Béatríoe-Nauwel
serts, Louvain-París, 1968). A legérde
kesebb és a legkiválóbb előadások az
állam "istenségéről" szólnak. Az állam
abszolút ugyan - fogalmazza meg He
gel nyomán -, de csak az istenség
sztérájában, mert az abszolút szellem
megjelenésének három fokozata: művé

szet, vallás, tudomárny meghaladja, ezért
az individuum sem pusztán az állam
céljainak eszköze. "Az abszolút szellem
a magában való öntudat alakjában 
tanúsítja a FenomenoZógiában -, és ez
zel a tudata számára adva úgy jelenik
meg, hogy az a világ hite, hogy a szel
lem mint öntudat, mint valóságos em
ber van itt." A könyv további részé
ben Grégoire az ellentmondás értelme
zésének négy fokozatát világítja meg.

Hegel egész rendszerét gyakran neve
zik ontológiai ístenbizonyításnak, vagy
is olyan rendszernek. amely a logikából
a reálfilozófiába való átmenetet. a foga
lomnak önmaga megvalósulására irá
myuló mozgását képviseli, Az ontológiai
ístenbízonvítékot számtalanszor felújí-



tották és elutasították, s így a vallás
filozófia vissza-visszatérő problémái kö
.zé_tartozik Dieter Henrích műve (Der
ontologísche Gottesbewels. Sein Prob
lem und seine Geschichte in der Neu
zeit - Mohr-Síebeok, Tübingen, 1964)
ennek tisztázására törekszik. Alaptétele:
Descartes átfogalmázta S'OOIlt Anzelm
ontológiai. ístenérvét, amikor a legfelső

lény helyett a szükségszerű lény fogal
mát aJ.kalmazta. Ezt a kísérletet a szer
ző Kantra hivatkozva bírálja, és egyút
tal arra a mai vitára céloz, amely Des
cartes és Malebranche ontológiai isten
bizonyításában a lét esszenctalízálását
(egyszeru azonosítását a fogalommal) lát
ja, vagy a transzcendentális filozófiai
elmélyítés lehetséges útjáként értékeli.
Hegelnél ez az esszencializálás adva van,
számára a fogalom önmaga mozgatója,
Aki ismeri a logika szabályait és he
lyesen következtet. az magától értető

dően az ontológiai istenbizonyítást is
végrehajtja. Ha azonban valaki nem fo
gadja el teljesen a logika álláspontját,
akkor tagadja az ontológiai' istenbizo
nyítást is. Ezért polemizál Hegel az an
zelmí-kartezíánus érv ellenzőivel. fő

képp K8II1ttal, akit messzemenöen félre
értett. Sokkal nagyobb a közösség köz
tük, mínt Hegel gondolta. A döntő kü
Iönbséget az jelenti, hogy rníg Kant az
ens necessarium és a causa sui fogal
mát elutasította, Hegel igaznak és bí
zonyítottnak tekintette.

Franccis CM.telet Hegel círnű könyve
(Seuil, Paris, 1968) meggyőzőert ábrázol
ja, míként alakult ki a hegeli rendszer,
amelyet nyugodtan nevezhetünk a tör
ténelem legátfogóbb és legmélyebb rend
szerének. Hegel számára az empirikius
valóság rendszerbe foglalását az a fel
tevés vezérelte, hogy a gondolat és a
lét között teljes az egység. Ennélfogva
a gondolat mánden valóságot maradék
talanu:1, a maga egészében meg tud ra
gadni és fel tud dolgozni. A szerző fel
veti a kérdést: kétségbevonható-e a he
geli rendszer, mínt ahogy Kierkegaard
és Marx tette? A fiatal Marx azt kJifo
gásolta, hogy Hegel a "logika dolgával"
foglalkozik, holott a konkrét embert a
"dolgok logikája" érdekli, vagyis az 
hogyan állíthatja elő a létfenntartásá
hoz szükséges eszközöket, Kierkegaard
pedig szembesíti a tökéletes és abszolút
érvényű rendszert az élő és gondolkodó
alany gazdagságával, előre meg nem ha
tározható alkotóképességével, ami vég
eredményben a kontingencia hasznát,
fontosságát igazolja. Chatelet szeri-rt
míndkét megközelítés hibás, mert a va
lóság részleteit, a hányadósság értékét
mérlegelve érvel a teljes valóságot tar-

talmazó színtézíssel szemben. A hegeli
rendszer gyengéjére Arisztotelész egyik
zseníálís felismerése mutat rá: a Lét
nek és ezzel mínden valóságnak -több
értelme is lehet. Más szóval bevezeti a
valóság megragadásának problémájába a
nyelv, a kifejezés problémáját. Hegel
rendszere viszont feltételezi, hogy csak
egy nyelv van, az emberiség a valóságot
egy és ugyanazon nyelven fejezi ki,
vagyis az abszolút érthetőség nyelvén.
Eza feltevés, azonban nem állja meg a
helyét. Az a rend, amit Hegel beleve
tít a valóságba, nincs előre megadva:
függ attól a nyelvtől, amelynek segítsé
gével azt felfedni akarja, azaz függ He
gel nyelvétől, Márpedig kevesen, jófor
mán csak a beavatottak képesek hasz
nálni Hegel szótárát.

Hegel ifjúkori tevékenységet dolgozza
fel Adrien T. B. Perperzak: (Le [eune
Hegel et la vision morale du monde 
M. Nijhoff Den Haag; 1964). Günter
Rohmosemek fentebb már említett köny
ve (Subjektlvitiit und Verdingliohung) J.
Ritter tanulmányára épül (Hegel und die
französische Revolution - Frankfur:t,
1965). Azt fejtegeti, hogy ha Hegel filo
zófíájának összetevőit vizsgáljuk, val
lási, filozófiai és társadalmi elkötele
'retJtségét egyaránt figyelembe kell ven
nünk. A szerző Hegeit a j,elenkor prob
Iematikájához igazítja,megrajzOllva teo
lógiai és társadalmi kérdésfeltevésének
egységét. De igyekezete szükségképpen
zsákuteába vezet, mert amikor a sza
badság a politika korában csak vallásos
szubjektívításból fakadhat, tanú! va
gyunk annak, hogyan idegerntettékel
az egyházak az embert önmagától.En~

nek az apóríának a megoldása a Szel.,.
lem fenomenológiájában olvasható:
" ... a konkrét egyedi Én közvetíti
szubsztancíáiának teljességet, amennyi
ben a történelmí-társadalmí lét ellent
mondó alakzataíban önmagát megvaló
sítja." Ez tökéletes formában a vallás
ban megy végbe: ,;a vallás az a formá
ja az i~, amint ez minden ember,
a tudatnak minden módja számára van."

Hans Schmidt evangélikus teológus
rnunkája (Verheissung und Schrecketn
der Freiheit. Von der Krise des antik
abendllindischen We11:verstandnisses, dar
gestellt im Blick auf Hegels Erfahrung
der Geschichte - Kreuz, Stuttgart-Ber
lin, 1964) Hegelnek a népvallásra vo
natkozó követelését tárgyalja. Megálla
pítja, hogy az általa felvetett három vi
lágviszony - a kereszténység, az ész
vallás és a görög népszellem - .,az ó
maradandó tanácstalanságát tükrözi: a
történelem árja elől, amely az embert
el akarja sodorní, a görög szárazföldre
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menekül". Maga is belátja, hogy ez va
lóban rnenekvés, s ez a kereszténység
gel folytatott újabb eszmecserére kész
;teti, sőt a történelem értelmezésének kér
désével is. Alapvető tévedését Schmidt az
zal magyarázza, hogy Hegel a zsídóságot
diszkJr':iminálta, a görögöket pedig ide
alizálta. Nem véletlenül állitja Történe
lemfilozófiájában a következőket: "Csak
az ember srellem,azaz önmagáért való.
Ez az önmagáért való Lét, ez a tudat
azonban ugyanakkor elválás az általános
isteni szellemtől... A megismerés mint
a természetes egység megszűnése a bún
beesés amely a szellern örök történe
te ... 'A bűnbeesés az ember örök rní
tosza, miáltal az ember emberré válik."

Hans Küng nagyszabású múve (Mensch
werdung Gottes - Herder, Freiburg
Basel-Wien, 1970), amely Hegel kétszá
zadik születésnapjára jelent meg, a he
geli krdsztológíát tanuLmányozza. ÖSSze
gezi az eddigi Hegel-kutatások ered~é

nyert, míközben részletesen ismerteti .a
filozófus pályáját a gimnazista napló
jegyzetek megszületésétől a korszakal
kotó művek kinyomtatásáig és nagy
horderejű történetfilozófiai előadásaiig,

szoros kapcsolallbain életének egyes állo
rnásaíval, filozófiai-reológiai gondoíko
dásának fejlődésével. A könyv, mely a
teológus és a filozófus számára egyaránt
fontos nézeteket VJilágít meg, valójában
egy hegelJi rangú szerző párbeszéde az
ünnepelt filozófus gondolataival, s
ugyanakkor hasznos útmutató a Marx
és Kierkegaard körül gyűrűző vítához,
valamánt a német ídealízmusnak a ka
tolíkus és az evangélikus teológia szem
pontjából egyformán jelentős eszme
rendszeréhez. De túl a Hegellel folyta
tott teológiai vitán és az utókor értéke
lésén Küng tovább mélyíti és tovább
építi' az istenkérdéS!ró1 és a Krisztus
kérdésről szóló maii vitálmt is. Napjaink
reo>l6giai gondolkodásának két nagy kér
dését boncólja megbízható alaposság
gal: lsten szerepét 'a történelemben és
Jézus történetiségét. Felhasználja ehhez
mind a klasszikus rnínd a modern
krísztolőgíal 1lain.jitás~kat, az ateizmusról
és Isten haláláról alkotott véleményeket
éppúgy, mint a politikai teológi~~ól és
a teolóaia jövőjéről elhangzott [óslato
kat, Előítélet nélkül nyúl a hagyomá
nyos teológia olyan axiőmáihoz, mirrt
például Isten változhatatlansága vagy _a
kalkedoni 2JSIÍ1l1aton kimondott kettos
természet tana, hogy ezáltal még érthe
tőbbé és elfogadhatóbbá tegye Isten tör
ténelrníségét és Jézus történetiségét. A
mú szinte teljes prolegomenát ad, mely
nek segitségével minden következő krísz,
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tológía árnyaLt és széles körű tájéko-
zódáshoz juthat.

Joachim Matthes kötete (Religion und
Gesellschaft, Einführung in die Religi- .
onssozíologíe I. - Rowohlt, Hamburg,
1967) a szoeíológía és a vallás között
tapasztalt összefüggések elvi tételeit dol
gozza fel. A vallásszocíológía kim.eritó
és pontos meghatározása. után 5OITa. ve
sZli a vallás eredetét felderítő ismertebb
elméleteket: Weber klasszikus megálla
pításait, Durkheim összehasonlító mód
seerét, Malinowskí kutatásait, Dllthey
elképzeléseit és az amerikai Yinger
munkáít aki a vallást mint a társadal
mi beill~zkedés tényezőjét vizsgálja. Az
író végigvezeti az olvasót a vallásszocio
Iógía törtenetén. Elsőként a francia fel
világosodás korában megszületö vallás
krí.tíkát taglalja, majd a XIX. századét.
míndeneloelőttHegel, Feuerbach és Marx
fellépését. A vallásszoeíológía harmadik
periódusának tartja a "szekularizáció"
kezdetét, amely annak: idején politikai
fogalom volt, csak manapság alakuLt
át szociológiaí fogaiommá.

Albert Chapelle terjedelmes írásának
(Hegel et la religion. I. La problématique
- Religion et pensée. Éd. Univ.,
Paris-Bruxelles, 1968) a célja az volt,
hogy Hegelnek a valláshoz fűződő kap
csolatát behatóan tanulmányozza és e
témában kritikailag állást foglaljon. A
hegeli spekulációbain. áttekinti a keresz
ténység és a filozófia rokonságát, s a
személyes keres:ttlénységére vooatk0z6.
adalékokat elsősorban magánlevelezésé
ből gyűjl1Ji össze. A szerző figyelmen kí
vül hagyja a filozófus fejlődésének kez
deti smkaszait, és csak az érett Hegel
lel heídelbergí és berlim működésével

fogLalkozik. Kdemeli az esztétika-elő
adásoknak azt a sarkalatos tételét, hogy
a müvészet története véget ér, de maga;
a művészet soha. Itt bukkan eló tsmé
telten, mint annyIi helyen másutt, az az

eszkatológiai paradoxon", amely végül
b. egész eszmerendszerének általános
nehézsége. Nincs ez másként a keresz
ténységnek a filozófiatörténethez való
víszonyában sem - mondja Hegel -,
amelyet ,kietltós kérdéssel lehet kifejez
ni: "Túléli-e valamí a vallást? Van
V'allás, amelyet semmi sem él túl? A
probléma az, hogy megtaláljuk-e azt a~

eszmét, amely spekulatíven megmenti
a vallást; megszabadítva a történelmi
hittől mely azonban csak akkor szol
gáltaÚa kiimagát, ha ebben történelmi
leg bűnrészes lesz." Hegel egyik levelé
ben így fogalmazta meg tömören tevé
kenységének .egész koncepcióját: ..a ke
resztény vallás önmagában abszolút,
mert a filozófia fel~tlenül igazolja".


