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Az alábbiakban nem arra vállalkozom, hogy a kortárs vallásfilozó
fia egyes irányzatait részletekbe menően bemutassam, amiképpen
arra sem, hogy fő képviselőik egyes állításaival szemben érveket
állítsak fel. A kortárs vallásfilozófiai gondolkodás oly felmérhetet
lenül szerteágazó és összetett, hogy feladatomnak az adott keretek
között nem tekinthetek mást, mint hogy szisztematikus csoportosí
tás útján határozzam meg az egyes megközelítések problematikus
jellegét, s így vázolj am fel annak a vallásfilozófiának a lehetöségét,
mely véleményem szerint a vallásfilozófia eredeti problematikáját
a lehetőségekhez képest a legátfogóbban ragadja meg.

Néhány elhatárolást már most világossá szeretnék tenni. A val
lásfilozófiát elválasztom a teológiától, mely utóbbihoz sorolom
mindazon részben nyilvánvalóan bölcseleti elemekkel is dolgozó
elméleteket, melyek bizonyos esetekben csak fenntartásokkal ne
vezhetők teológiának - ám Dietrich BonhoefferI vallás nélküli is
tenhitét, vagy Dorothee Sölle Isten nélküli vallását2 éppen úgy teo
lógiának tartom, mint Hans Küng világetikai projektumát,3 illetve
egyéb, a teológia fontos kérdéseit illető vállalkozásait. A vallásfilo
zófiát továbbá elhatárolom azon filozófiai törekvésektől, melyek
ben felfedezhetők teológiai és vallásfilozófiai implikációk. Így nem
sorolom a vallásfilozófia művelői közé sem Descartes-ot, sem Feu
erbachot, de még Nietzschét sem - s mély értelmű implikációi
ellenére semmiképpen sem Wittgensteint.Í Mindezen személyek
esetében filozófusokról van szó, akik sajátos, elsősorban nem val
lásfilozófiai problematikájuk kifejtése közben elkerülhetetlenül ta
lálták magukat szemben olyan kérdésekkel, melyek megoldása
egyben vallásfilozófiai vagy teológiai implikációkat is tartalmaz.

Mi a vallásfilozófia?

A vallásfilozófia mibenlétét feszegető kérdés valójában arra kérdez
rá, hogy mi a vallás. Erre a kérdésre mind történetileg, mind szisz
tematikusan nézve formális értelemben két lehetséges felelet adó
dik. Az egyik szerint - nevezzük ezt vallásfilozófiai nominalizmus
nak - "vallás" mint olyan realiter nem létezik; ehelyett létezik ka-
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tolicizmus, mazdaizmus vagy melanéziai békakultusz. Konkrét
vallások léteznek, melyek rendelkeznek egy jól körülhatárolható
praxissal- vagyis kultusszal és az ezzel szorosan összefüggő sza
bályozott viselkedésformák kódexével -, illetve egy noétikus vo
natkozással, melybe beletartozik az adott vallás tanrendszere, illet
ve az, amit tág értelemben ilyennek lehet tekinteni.

A másik lehetséges felfogás szerint létezik "a" vallás mint
olyan - nevezzük ezt a felfogást vallásfilozófiai realizmusnak. E fel
fogáson belül azután megkülönböztethetünk két fő csoportot; az
egyik szerint ez a voltaképpeni vallás töredékesen minden konk
rét vallási formációban fellelhető, ám teljes alakjában csak egyet
len egyben, például a kereszténységben vagy az iszlámban. Ez a
.felfogás a pozitív vallásfilozófiai realizmus. A másik felfogás szerint
ez a voltaképpeni vallás nem azonos egyetlen létező vallási for
mációval sem, noha valamelyik közülük - így a szufik szerint az
iszlám, Hegel szerint a kereszténység.' Daisetz Teitaro Suzuki
szerint a zen-buddhizmus" - ezt a voltaképpeni vallást a lehető
ségek szerint megközelíti, de semmiképpen sem meríti ki. Ezt a
felfogást nevezzük most idealista vallásfilozófiai realizmusnak.

A "vallás" kifejezés jelentése annak megfelelőert változik, hogy
vallásfilozófiai nominalizmussal, vagy realizmussal állunk szem
ben. Az előbbi esetében a vallás mindig valami pozitív: mindig a
buddhizmus, a kereszténység, az iszlám stb. értelmében vett val
lás. A vallásfilozófiai realizmus azonban feltételezi, hogy ezen for
mákon bizonyos értelemben (részlegesen vagy teljesen) túlmenő

en van egyfajta ideális vallási lényeg, mely a pozitív vallásokban
csak részben fejeződhet ki. A pozitív vallások ezen vallási lényeg
nek időben és térben kibontakozó approximációi.

A vallás mibenléte mind a vallásfilozófiai nominalizmus, mind
a realizmus számára probléma. Mivel a jelenlegi dolgozatban
nem vállalkozom ennek a kérdésnek a kibontására - mely maga
önálló tanulmányok sorát igényelné -, a nominalizmus felfogása
kapcsán megmaradok William James azon megállapításánál, me
lyet a The Varieties of Religious Experience-oex/ tett: a "vallás" kife
jezés nem egyedi főnév, hanem kollektív vagy gyjtőfogalom. Az a
három fő terület, melyre nézve ilyen fogalomként fogható fel: a
kultikus praxis, az erkölcs és ahitrendszer.

A vallásfilozófiai realizmus szerint azonban a vallási lényeg in
kább elsősorban ideális szféra, mely egyrészt független az ember
től és annak világától, másrészt értelemszerűen és dinamikusan
áthatja azt; mi több, áthatolva mindazon a különbségen, mely az
embert és világát ezek minden szintjén jellemzi, összefogja,
ugyanakkor meg is haladja ezt a világot. Az emberrel való kap
csolata pedig kettős: egyrészt ontológiai, másrészt logikai. Onto
lógiai, amennyiben az egyes embert megelőzve és követve úgy
hatja át és fogja össze az ember világát, hogy egyben valamilyen
módon lehetövé teszi az ember létezését. Logikai, amennyiben a
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maga voltáról és mivoltáról közvetlenül is tájékoztatja az embert
valamilyen típusú információ formájában, mely által az ember az
ontológiain túlmenő kapcsolatba kerül ezzel az ideális szféráva1.
Ezt a kapcsolatot logikainak nevezem, mert az ember megismerő
funkciójának működésével kapcsolatos - legyen ez a megisme
rés álomlátás, jellátás, intuíció vagy hitnek nevezett vallási aktus.

A vallásfilozófia ezek szerint nem más, mint a bizonyos mó
don felfogott vallás elméleti rekonstrukciója. Ha a vallás mibenlé
tét a nominalistákkal egyetértésben fogjuk fel, ez a rekonstrukció
olyan vallásfilozófiai megközelítéseket eredményez, melyeket
összefoglalóan reduktív vallásfilozófiáknak nevezhetünk. Ha a val
lás mibenlétét a realisták valamely csoportjával egyetértésben fog
juk fel, fenomenológiai vallásfilozófiákról beszélhetünk. Redukciós val
lásfilozófiának nevezünk minden olyan elméleti rekonstrukciót,
mely a vallást egy tágabb, a vallást megalapozó, jelenségeit kielé
gítően magyarázó összefüggésre vezeti vissza. Fenomenológiai val
lásfilozófiának nevezünk minden olyan törekvést, mely a vallásnak
vagy a vallási jelenségnek olyan önálló megalapozó szerepet tu
lajdonít, mely nem szorul arra, hogy más összefüggésből vezes
sük le - önmaga alapján áll és önmagát magyarázza.

Talán nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy a redukciós
vallásfilozófiák módszerükben és tárgyukban erőteljesen külön
böznek a fenomenológiai vallásfilozófiáktól. Az előző csoporthoz
tartozó elméleti rekonstrukciók ugyanis olyan módszerre hivat
koznak, melyek más tudományágakkal közösek: így a társa
dalomtudományok, a pszichológia, a történettudomány vagy a fi
lológia - a szövegszerű hagyomány kutatásának diszciplínája 
megalapozott módszereire. A második csoporthoz tartozó törek
vések egyrészt alkalmazzák ezen módszereket, másrészt ugyanak
kor sajátos, az általuk feltárandó jelenség redukálhatatlanságából
fakadó önálló módszert is kénytelenek felvenni, melynek segítsé
gével tárgyukat definiálhatják.

Ezen önálló módszer a következő lehetőségek keretében defi
nálódik: egyrészt feltételezi, hogy létezik egy sajátos emberi kapa
citás, mely a maga természete szerint képes közvetlen kapcsolatra
lépni ezzel az önálló vallási lényeggel - melynek középpontjá
ban Isten vagy az ennek valamilyen szinten megfelelő abszolú
tum áll - s ekkor legalkalmasabban vallásfilozófiai intuícioniz
musról beszélhetünk. Másrészt létezik az a módszertani megkö
zelítés, mely úgy tartja, hogy az önálló vallási lényeg - vagyis
ennek középpontja, azaz Isten vagy az ennek megfelelő abszolú
tum - csak a maga kezdeményezésére léphet kapcsolatba az em
berrel, mégpedig inspiráció útján. Ezen utóbbit ezért nevezhetjük
vallásfilozófiai inspirácionizmusnak.

Az intuícionizmus szélsőségesebb változata, mely ember és a
vallási lényeget kifejező abszolútum között valamilyen értelem
ben azonosságot állít, a vallásfilozófiai gnoezticizmus': Az inspiráci-
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onizmus szélsőségesebb változata a valIásfilozófiai prófécizmus,
mely azt állítja, hogy inspirációja különleges isteni akarat vagy
kiválasztás eredménye.

Kortárs vallásfilozófiai törekvések
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Korunk vallásfilozófiai törekvései elég kényelmesen elhelyezhetők

a fentebb elkülönített két alapvető csoportban: a redukciós, illetve
a fenomenológiai vallásfilozófiák csoportjaiban. Eszerint redukciós
vallásfilozófia a konfesszionális vallásfilozófia, a vallásszociológia,
a valláslélektan és a vallási nyelvfilozófia. Ezzel szemben fenome
nológiai vallásfilozófia a vallástörténet (melyhez számítom az
összehasonlító vallástudományt is), a teológiai vallásfilozófia vagy
természetes teológia, a vallásfenomenológia mint olyan, és a vallás
bölcseletnek nevezhető, vegyes összetétel csoport.

A konfesszionális valIásfilozófiák annyiban tekinthetők redukciós
nak, amennyiben a vallási lényeget egy konkrét, pozitív vallás tar
talmában lokalizálják. Ennyiben egyrészt elismerik, hogy van egy
bizonyos, minden vallás számára instruktív vallási lényeg - noha
addig általában nem mennek el, hogy a vallásfilozófiai realizmus
álláspontját is vállalják -, de ugyanakkor feltételezik, hogy ez a
lényeg egyetlen vallásban fejeződik ki. Ezt a pozitív vallást ki
mondva vagy kimondatlanul, de mindenkor világosan felismerhe
tő módon feltételezik, s feladatukat nem abban látják, hogy ezt a
feltételezést a lehetőségek szerint kritikailag megvizsgálják, hanem
inkább abban, hogy a feltételezés tartalmát az adott pozitív vallás
vagy denomináció hagyományos nyelvi összefüggésébőlegy olyan
bölcseleti nyelvre fordítsák le, mely első megközelítésben nem teszi
nyilvánvalóvá a mögötte meghúzódó feltételezést. Példaként neve
zem meg a következő szerzőket: Daisetz Suzukit a zen-buddhiz
mus részéről, Karl Rahnert - mindenekelőtt első munkája alapján9

- a katolicizmus részéről, Emmanuel Levinast10 a zsidó vallás ré
széről, és Paul TIllichet a protestantizmus oldalárólll - a sort ter
mészetesen hosszan lehetne még folytatni, illetve a lehetséges ál
láspontok számos árnyalatát bemutatni.

A vallásszociológia a reduktív vallásfilozófiáknak a fentinél
egyértelműbb példájával szolgál. A vallásszociolópjában a vallás
ugyanis mind Emile Durkheim,12 mind Max Weber, mind például
Niklas Luhmann14 esetében olyan funkciója a társadalomnak neve
zett autopoietikus rendszernek, melynek egyes szerepkörei kielégí
tően megmagyarázhatók a társadalom önszerveződése bonyolult
összefüggései alapján. Így Luhmann szerint a vallás nem integráló
vagy interpretációs rendszer, hanem értelemalkotó, melynek funk
ciója nem más, mint egy történetileg adott empirikus közösség ön
referenciájának és környezetértelmezési mechanizmusának a bizto
sítása. Luhmanntól eltérőert Thomas Luckmann felfogásalS a re-
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duktív vallásszocíolögía határesete. Luckmann szerint ugyanis a
vallás olyan antropológiai kondíciókon alapul, melyeknek kibonta
kozása nem más, mint az emberi szocializáció folyamata - más
szóval véleménye szerint maga a tásadalmiság vallási jelenség, mi
vel alapja, a szimbolikus univerzum létrehozása is az. Ám ez a
megközelítés nem alkalmas arra, hogy megvilágítsa a vallás egye
dülállóan minőségi jellegét az egyén számára: ez a minőségi jelleg
ugyanis nem a szocializációra jellemző, hanem arra, ahogyan az

. ember ezt a szocializációt mint sajátját, mint ilyen minőséget (qua
lia) tapasztalja. Ha ezt-a tapasztalatot nem különítjük el az objektív
szocializációtól, a vallást ez utóbbi funkciójává, függvényévé vál
toztatjuk - amit Luckmann közvetett módon azzal ismer el, hogy
noha visszatérően szól a vallás emberi kondícióiról, lehetőségéről,

nem mutatja megJ miben állnak ezek a kondíciók s hogyan viszo
nyulnak a valláshoz mint szociális folyamathoz.

A valláslélektan annyiban nevezhető reduktív vallásfilozófiá
nak, amennyiben például a freudi elmélet a vallás keletkezését,
tartalmát és jövőjét teljes mértékben megmagyarázhatónak tartja
bizonyos lélektani mechanizmusok, így elsősorban a szexuális el
fojtás alapján. De a nagy zürichi mágus, Carl-Gustav Jung felfo
gása16 is hasonlóképpen reduktív, még akkor is, ha az általa ala
pul vett kollektív tudatalatti fogalma sokkal tágabb - és sokkal
kevésbé empirikus -/ mint a freudi elfojtás-fogalom. Jung elmé
lete/ mely szerint a vallás a maga alapformájában a kollektív tu
datalatti tartalmait fejezi ki genetikusan örökletes szimbolikus
formákban, számos kérdést nyitva hagy - mindenekelőtt azt a
legalapvetőbbet, hogy ez az egyetemes szimbolika eredete és le
hetősége az ember milyen specifikurnában gyökerezik. A valláslé
lektan l~kevésbé reduktív formáját talán a bécsi Viktor E. Frankl
nyújtja,' aki számára a vallás tartalma, vagyis elsősorban Isten,
olyan alapvető mozzanata az ember pszichikumának/ melyben az
ember értelemre irányított cselekvése alapozódik meg. Minthogy
azonban Frankl is valami, a vallás voltaképpeni tartalmától kű

lönbözö funkcióban találja meg a vallás magyarázatát, az ő felfo
gása is reduktívnak minősíthetö.

A vallási nyelvfilozófiák eredete wittgensteiniánus; a nyelvjá
ték elmélete alapján ezek a törekvések azt tűzik ki célul, hogy az
egyes vallási megnyilvánulások lényegét a vallásra jellemző ter
minológiát tartalmazó szövegekben és beszédben ragadják meg.
Felfogásukban a vallási beszéd sajátos nyelvjáték, s ezen belül is
sajátos nyelvjátéknak minősíthetök az egyes vallások és denomi
nációk mibenléte is. Ez a törekvés mindaddig nem reduktív, amíg
a vallás lényegét nem azonosítja magában a vallásról szóló be
széddel/ illetve az ennek hátterében álló élebnóddal. így például
rendkívül lényeges munkák születtek a vallási nyelvhasználatot
illetően - pl. Friedrich Heilemek 1923-ban megjelent, az imáról
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szóló könyve,1s vagy Richard Schaefflernek Phiinomenologie der Re
ligion című munkája.19

E törekvések azonban redukciósnak számítanak, ha nem külö
nítik el a vallási lényeg ontologikumát a róla való megnyilvánu
lástól. Ha ezt az ontológiai vonatkozást kizárólag vielkedésformá
ban loka1izálják, úgy a lélektani vagy a társadalomtudományi re
dukció útjára térnek.

A fenomenológiai vallásfilozófiák közül a vallástörténetet ne
vezem meg elsősorban,mert - számomra úgy tűnik - a legtöbb
vallástörténet kimondva-kimondatlanul feltételezi a vallás valami
lyen önmagára alapozott fogalmát. Ez alól az összehasonlító val
lástudomány formái sem jelentenek kivételt.2o Mert azon összeha
sonlító vallási törekvések, melyek egy konfesszióhoz ragaszkodva
nyitva állnak a vallások közötti dialógus iránt, valójában a pozi
tív vallásfilozófiai realizmus alapján állnak s ennyiben reduktí
vak. Azon törekvések pedig, melyek merőben történeti vagy tár
sadalmi formákként tekintenek a vallásokra, majd elemezésük
után összevetik őket, valójában a vallás fogalmának eleve feltett
alakjával dolgoznak, s ezért igen nehéz lesz számukra például a
politikai ideológiákat, az egzisztencializmus egyes változatait,
vagy akár a marxizmust kiküszöbölni a vallások közül.

Amennyiben a vallásszociológiától vagy a valláslélektantól el
térően a vallástörténet nem arra törekszik, hogy a vallás eredetét
kutassa, hanem inkább a vallási jelenségek leírását tekinti felada
tának, a "vallási jelenségek" fogalmát igen gyakran úgy kezeli,
mintha maga a vallástörténet bizonyítaná a vallás önmagára ala
pozott fogalmának fenntarthatóságát. A legjobb példával vélemé
nyem szerint Mircea Eliade szolgál,21 aki miközben a vallás szám
talan forméját gyűjti össze és rendszerezi, feltételezi hogy létezik
egy eredendő vallási lényeg, tudniillik az általa már első munká
jában is "le sacré"-nak nevezett mozzanat. Ezen mozzanat léte
semmi esetre sem lehet kétséges olyan valaki számára, aki a szent
morfológiájáról kíván értekezni; ám Eliade egyéb írásaiból világo
san kiderül, hogy meglehetősenmagas színvonalra fejlesztett val
lásfogalommal rendelkezett, melyet azonban soha nem igyekezett
másképpen megalapozni, mint történeti adatokon nyugvó illuszt
rációk tömegével. A véleményem szerint tudományosabb vallás
történeti megközelítések - mint például Glasenappé22

- ugyan
úgy rejtenek egy bizonyos vallásfogalmat, bár eIismerem, hogy
ezekben az esetekben nehezebb tetten érni az EIiadénál oly vilá
gos vallási lényegfogalmat.

A fenomenológiai vallásfilozófia klasszikus példája a vallásfe
nomenolögia.P Ebben a körben nyilvánvalóan megjelenik az a tö
rekvés, hogy a vallást egy semmilyen más összefüggésre vagy
mozzanatra vissza nem vezethető, önálló vallási lényegből ere
deztessék. Ilyen közvetlen vallási lényeg a Rudolf Otto-féle
"szent",24 melynek történeti interpretációja Eliade "szakrális"-a. A
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vallásfenomenológia egyéb ismert szerzői is feltárták saját fogal
mukat - így például Max Scheler/25 aki egyenesen Istenről be
szélt/ vagy különösen Gerardus van der Leeuw." akinek fenome
nológiája azon a feltételezésen nyugszik, hogy létezik egy egyete
mes s az emberi pszichikumban módszeresen hozzáférhető örök
érvényű vallási szféra, melyet ő "mindenek feletti hatalomnak"
nevezett.

A vallásfenomenológia mint olyan mintapéldája annak a törek
vésnek/ hogy a vallást önálló, disztinkt jelenségként fogjuk fel,
mely nem redukálható sem a társadalomra, sem a történelemre,
sem az emberi pszichére. Ez a vallási lényegfelfogással szemben
ugyan felvethető az a nehézség, hogy az ilyen önálló vallási lé
nyeg elismerése miként képes e vallási lényeget mint például vi
selkedés-szabályzó vagy világértelmező mozzanatot magyarázni
- ám ezek a nehézségek nem leküzdhetetlenek s a másik lehető

ség/ hogy a vallást valami tőle különböző jelenségre redukáljuk,
véleményem szerint a tudományos elemzés gazdagsága és össze
tettsége szempontjából eleve kevesebb sikerrel kecsegtet, mint a
fenomenológiai felfogás.

Hogy a teológiai vallásfilozófia vagy természetes teológia való
ban fenomenológiai vallásfilozófia-e, vitatható. Én mégis ide soro
lom ezt az irányzatot is, mivel felfogásom szerint a természetes
teológia egyes művelői - így például bizonyos pontokon Ágos
ton/ de különösen Leibniz és napjainkban elsősorban Alvin Pla
tinga27 s Richard Swínburne'" - sikeresen kísérelték meg, hogy
vallási meggyőződésüket felfüggesztve egy előítéletek nélkül elfo
gadható utat mutassanak a vallás bizonyos alapigazságai, így pél
dául Isten létének és mibenlétének természetére nézve. Ezen tö
rekvések egyben annyiban is fenomenológiaiak, hogy a vallás lé
nyegeként felfogott "Isten" bennük általában megbízható módon
következik olyan argumentációból, melybe nem vonnak be kon
fesszionális premisszákat. Hogy világossá tegyem ennek a gondo
latnak a lényegét, utalok például Emmanuel Levinasra, aki filozó
fiai munkáiban kifejezetten ugyan nem beszél saját maga kon
fessziójáról, ugyanakkor argumentációjában kimutathatóan megje
lenik ennek feltételezése; míg ugyanakkor Richard Swinbume
ugyan meggyőződésesanglikán vallású, ám ennek nehezen lehet
ne nyomát találni rendkívül szigorú argumentációjában. 29

Meg kell végül említenünk a vallásbölcseletnek nevezhető tö
rekvések csoportját, mely nem egyszeren a "futottak még" kate
góriája. Ide tartozónak veszem ugyanis az olyan szerzőket és
gondolkodókat, akik a vallás egy bizonyos eredeti fogalmát rnint
önálló, másra vissza nem vezethető, mint végsőképpen megala
pozó összefüggést vették fel, ám ennek tartaimát a legritkább
esetben kapcsolták össze valamilyen pozitív vallás tanításáva l.
Olyan szerzőkre gondolok, akik anélkül folytattak vallásfilozófiai
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meditációkat, hogy annak teoretikus eredményét össze kívánták
volna hangolni pozitív vallási noétikákkal.

Ebben az esetben, minthogy e csoport tartalma igen összetett,
valóban csak példák segíthetnek rajtunk. Vegyük ezért vallásböl
cselőnek például a késői Alfred Whiteheadet,3° vagy pedig 
hogy ellentétes példával is éljek - az osztrák Rudolf Steinert. De
bátran említhetnénk Martin Heideggert." Jean-Luc Mariont,32
vagy az ismét felfedezett, panteisztikus-cusaniánus, orosz szárma
zású Semen L. Frankot,33 A vallásbölcselet témaköre azért különö
sen érzékeny, mert ezen a ponton sokszor már a felismerhetetlen
ségig összefolyik a megalapozott argumentatív természetes teoló
gia és a személyes elfogultság, a komoly misztikus hajlam és a
hisztérikusság, a filozófiai igény és aszépírói ambíciók.

Prototeológia

33Frank, Semen
Ludwigowitsch: Das

Unergründliche.
Ontologische Einfühl1Jng

in die Philosophie der
Religion, 1995, München.

Ezen vázlatos áttekintés után rátérek arra, ami véleményem szerint
a vallásfilozófiai kérdéskör voltaképpeni problematikája. Ez a kö
vetkezőképpen fogalmazható meg. A vallásfilozófiát mint a vala
milyen értelemben felfogott vallás elméleti rekonstrukcióját hatá
roztuk meg. Csakhogy e meghatározás azonnal elárulja: mindezen
megközelítésekben más dolog maga a vallás - a reálszféra - és
más az elméleti rekonstrukció - a nooszféra. A vallásnak egyik
félreismerhetetlen karakterisztikuma, hogy a világot nemcsak meg
magyarázza, hanem mindenekelőttmegteremti. Ezen azt kell most
értenünk, hogy minden vallás, mely valóban ekként funkcionál, a
maga igazságainak teljes összefüggését nem egyszeren a reálszféra
interpretációjának tekinti, hanem magának a reálszférának: a vallás
valóságkonstituáló. Ezt a valóságkonstitúciót még olyan kifejezé
sekkel sem érdemes tompítanunk, hogy a vallás "a valóság értel
mét" mondja ki - hiszen a vallás számára a valóság és annak
értelme egy.

Ha azonban a vallásfilozófia elméleti rekonstrukciója valami
nek, aminek lényege a reálkonstrukció - valóságkonstitúció -,
akkor joggal tehető fel a kérdés: képes-e az elméleti rekonstrukci
óként felfogott vallásfilozófia anélkül megragadni a vallás volta
képpeni tevékenységét, hogy maga ne vegyen részt ebben a tevé
kenységben? Erre a kérdése nem fogadhatjuk el azt a választ,
hogy mint minden tudomány, a vallásfilozófia is csupán tények
felhalmozására, rendszerezésére és megértésére - adott esetben
interpretációjára - törekszik. A tudományok olyan igazságok
megállapítását végzik el, melyek a maguk partikularitásában
szervesen illeszkednek egyrészt az adott szakterület összefüggésé
be, másrészt a tudományok ideális metaösszefüggésébe. A vallás
azonban olyan igazságok megállapítását teljesíti, melyek minde
nekelőtt az ember alapvető önfelfogását érintik, valamint ebből

szervesen következően és a vallás futurológiai céljaira tekintettel
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bizonyos viselkedési sémát ír elő, melynek követése a vallásos
ember számára kikerülhetetlen követelmény. Elegendő, ha csak a
vallási megtérés ma is jól ismert jelenségére gondolunk, mely
gyakran megváltoztatja az ember egész életvitelét, önértelmezé
sét, célkitzéseit és viselkedésének számos meghatározó elemét.

Ennek megfelelően a vallásfilozófia csak akkor értheti meg ma
gát a vallást, ha megérti a vallás valóságkonstituáló lényegét. De
hogyan tehet szert ilyen megértésre anélkül, hogy ne váljon maga
is vallássá - hogy ne induljon el azon az úton, melyen komoly
tudományos képzettségek is elindultak, kezdve a pszichológia
atyjával, Fechnerrel, Whiteheaden át egészen Eliadéig?

A vallásfilozófia véleményem szerint akkor kerülheti el, hogy
bizonyos vonatkozásaiban maga is val1ássá alakuljon át, és csak
akkor érheti el, hogy a vallás mibenlétét annak reálszférája szerint
is felfogja, ha egyrészt feltárja a létező vallásfilozófiák egy részére
jellemző vallásfilozófiai naturalista tévelyt,34 másrészt az ideáltipizá
lás bizonyos, az alábbiakban meghatározandó módszerét alkal
mazza.

Vallásfilozófiai naturalista tévelynek azt a jelenséget nevezem,
mely a vallásfilozófiák legtöbbjére jellemző. A reduktív vallásfilo
zófiákra annyiban, amennyiben a vallást azonosnak tartják egy
létező reális összefüggéssel - legyen ez az összefüggés szociális
funkciórendszer vagy valamely konkrét konfesszió. Amennyiben
a reduktív vallásfilozófiák a vallás lényegét az adott empirikus
összefüggésre vezetik vissza, a vallási jelenséget nem önmagában,
hanem vonatkozásaiban, vagyis természetes beágyazottságában
akarják kimerítően megragadni. Ezért nem azt mondják, hogy a
vallás: vallás, hanem mindig azt, hogy a vallás: valami más, mint
vallás.

E probléma megoldására már a fenomenológiai felfogásra van
szükségünk, mely egy adott konfesszión belül is elkülöníti a lé
nyegit a lényegtelentől. Ám ez a felfogás annyiban marad natura
lista, hogy ezt a lényegit is a pozitív vallási formáció alapján ha
tározza meg. Eszerint arra a kérdésre, hogy mi a vallás, a tipizá
lásban ismertetett fenomenológiai vallásfelfogás is azt válaszolja:
a vallás mindig az, ami vallás, plusz még valami más. Ezzel a vá
lasszal ugyanakkor csak eltávolodtunk a reduktív felfogástól, de
lényegében nem szabadultunk meg tőle.

A fenomenológiai vallásfilozófiák annyiban előnyben vannak a
reduktívakkal szemben, hogy elismerik a vallási jelenség önálló
ságát és redukálhatatlanságát. Ezzel lehetövé válik, hogy a vallási
jelenséget a maga önálló mivolta szerint vizsgáljuk. Ezen felfogás
problémája azonban a következő: minthogy a vallás absztrakt lé
nyegfogalmából indul ki, és így nem tesz különbséget a vallásfi
lozófia tevékenységének noétikus jellege és a vallás realitása kö
zött, könnyen véli úgy, hogy elméleti eredményeinek minden to
vábbi nélkül empirikus vallási következményei vannak - így jár
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el például véleményem szerint a konfesszionális vallásfiIozófia je
lentős része akkor, amikor feltételezi, hogy a vallás reálszférája
alapján létrehozott elméleti rekonstrukció mint ilyen nemcsak el
méleti, hanem reális vonatkozással is rendelkezik a vallást illető

en. Azok, akik felfedezik ennek a reális vonatkozásnak a hiányát,
gyakran végzik vallásalapítóként - így próbálván megvalósítani
azt, amire az elméleti rekonstrukció önmagában nem képes.

A vallásfilozófiának az a módszere, melyet felvázolok, a hus
sedi fenomenológia eidetikus módszertanán alapul s ezért a val
lásfilozófiák formális ontológiája vagy tipikája elnevezéssel is illethet
jük.35 Ennek lényege, hogy egy vizsgált jelenség vonatkozásában
- mely vonatkozást kognitívnak nevezhetünk - külön vizsgálat
alá vonjuk magát azt a vonatkozást, ahogyan a jelenség egyálta
lán kapcsolatba léphet velünk. Ahhoz, hogy a kapcsolatoknak e
végtelen lehetőségét akár csak megközelítőlegesen is felmérhes
sük, szükségünk van annak megállapítására, hogy minden jelen
ség realitása nem más, mint a lehetséges vonatkozások egy aktu
ális összefüggése. Ezen aktuális összefüggés azonban betagolódik
a lehetséges és a kognitív vonatkozásban a maga negativitásában
is bennfoglalt vonatkozások totalitásába.

Ennek a felismerésnek a megnevezésére Husserl az epokhé ki
fejezést alkalmazta, melynek jelentése, hogy egy jelenség aktuális
vonatkozását mint a totális vonatkozások összefüggésének funk
cióját ismerjük fel. Ezzel együtt saját megfigyelői helyzetünk is
ezen vonatkozások összefüggésének részévé válik. Mindebben a
jelenség realitása nem válik absztrakttá, hanem inkább funkcioná
lissá. Amennyiben azonban nem absztrahálunk, nem is kerülünk
bele az absztrakt fogalmaknak azon összefüggésébe, mellyel min
den tudomány operál.

Az ilyen nem-absztrakt összefüggést nevezhetjük fenomenoló
giai összefüggésnek. Minden fenomenológiai összefüggés tartal
mazza a realitást a maga teljességében mint egy totális összefüg
gés egy lehetőségét. Ha ezt a vallás jelenségére alkalmazzuk, azt
látjuk, hogy a vallási jelenségnek mint fenomenológiai összefüg
gésnek a vizsgálata a fentiek értelmében nem válhat elméleti re
konstrukcióvá. A vallási jelenség realitása rendszerfüggvényként
jelenik meg, melyben a megfigyelő magának a jelenségnek mint
totális összefüggésnek a része, vagyis, más szavakkal, maga a
megfigyelő is vonatkozása magának a megfigyeltnek. Ebben az
esetben egy olyan kognitív tartalomra tehetünk szert, mely nem
rekonstrukciója egy jelenségnek, hanem realitásának teljesebb fel
fogása. Amennyiben nincs szó rekonstrukcióról, nem lehet szó a
reálszféra és a nooszféra azon szakadásáról, mely a vallás és a
vallásfilozófia fentebb vázolt problematikáját létrehozza.

Véleményem szerint ennek a módszernek az alkalmazásával a
vallási jelenségek vizsgálata során eljuthatunk egy olyan rend
szerontológiai szintre, melyen világossá válik, hogy a létező val-
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lási realitások milyen lehetőség-összefüggések totalitásában fog
lalnak helyet - világossá válik, hogy maga a vallás valóságalko
tó dinamizmusa nem más, mint az emberre jellemző létezési mód
sajátos aktualizálása - olyan aktualizálása, melyben meghatáro
zó szerepet játszik, a dolgok természetéből kifolyóan, az emberre
jellemző szabad akarati döntés konkrétuma, az ezzel járó felelős

ség és felelősség-vállalás mint életfeladat.
Az így feltárt vallásfilozófiai szférát prototeológiai szférának

nevezem, mivel felfogásom szerint a benne megnyilvánuló rend
szerontológia minden konkrét vallási összefüggésnek mint olyan
nak logikai előzménye - protológiai szintje, Ezt a protológiai
szintet a vallás voltaképpeni tartalmára való tekintettel nevezem
prototeológiainak, s azt a vizsgálatot, mely erre vonatkozik, feno
menológiai prototeológiának, vagy csak prototeológiának.36

Az így felfogott vallásfilozófia véleményem szerint arra is ké
pes, hogy áthidalja a szakadékot a nominalista és a realista val
lásfilozófiák között. Mert a nominalista felfogás szerint a vallás
kifejezésnek voltaképpeni tartalmat csak a konkrétan létező vallá
si formáció adhat; a realista felfogás szerint azonban a vallásnak
van ezen konkrét egzemplifikációtól független fennállása is. A
prototeológia igazat ad a nominalista felfogásnak, mert maga is
mindenkor feltételezi a konkrét vallási összefüggést mint realitást,
de csak mint a jelenség totalitásának egy vonatkozást; igazat ad a
realistáknak is, mert a vallási lényeg elismerése is megtörténik
azáltal, hogy a vallási lényeget a pozitív vallási jelenség korreláci
ójaként fogja fel. A prototeológia ugyanakkor mindkettővel szem
benáll, amennyiben a nominalistákkal szemben felrója, hogy ezek
konkrét vallási összefüggése nem veszi figyelembe a vallásra való
vonatkozás természetét, vagyis azt, hogy a pozitív vallással való
kapcsolat mindenkor tartalmazza ennek a pozitív vallásnak inten
cionális, formális lényegét, vagyis egy vallási lényeget mint olyat;
ugyanakkor felrója a realistáknak is, hogy az általuk feltételezett
vallási lényeget a reális összefüggésből kiragadva noétikusan fog
ják fel s ezzel maguk alkotják meg a vallásfilozófia eredeti prob
lémáját.

A prototeológia ezen a módon olyan rendszerként határozható
meg, melynek célja, hogy a vallásfilozófiák tipológiáját ezen filo
zófiák középpontí problémájának megoldásával dolgozza ki; a
nooszférát és a reálszférát szintetikusan egyesíti azon a szinten,
mely mindkettőbenmegalapozó, melyen mind a nooszféra, mind
a reálszféra felépül. így jutunk a valóság olyan feltárásához, mely
nem a pozitív vallás riválisaként jelenik meg, hanem azon egye
temes lehetőségek tipikájaként, melyekből a pozitív vallás is
szükségképpen merít. De a prototeológia nem riválisa az egyes
vallásfilozófiáknak sem; amennyiben azonban rámutat ezek kö
zépponti problémájára, a vallásfilozófiai tematika átfogóbb kifejté
sét nyújtja. 37
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