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Körkép a protestáns
vaIIásfilozófiáról
Magyarországon a vallásbölcselet nem volt virágzó tudományág az
elmúlt évtizedekben. Nyíri Kristóf ezt úgy értelmezte, hogy protes
táns területen a magyar nyelvű szakirodalom meglehetős gyér vol
ta legfeljebb annyit enged föltételezni, hogy vannak ugyan olyan
személyek, akik vallásfilozófiával foglalkoznak, mégis úgy tűnik,

hogy maga a szakma rendkívül elhanyagolt.' A református hagyo
mányban a vallásfilozófia a rendszeres teológia része, mintegy pár
huzamban áll a dogmatikával, amely keresztyén részről ugyanazt
a témát tárgyalja ugyan, de teljesen más jelentőséget tulajdonít ne
ki: ami a dogmatikában az önmagát kijelentő Isten tekintélye alatt
áll, az a vallásfilozófiában olyan építőanyag, amiből szerkezetet a
szaktudósnak kell konstruálnia. Nem a rendszeres teológia része a
vallástudomány, a mi tradíciónkban azt külön vallástudományi
tanszék kezeli. Érdemes megjegyezni, hogy néhány évtizede az
eleddig szokásos vallástörténet szót a fenti vallástudomány helyet
tesíti; nem értékítéletrőlvan szó, hanem hogy a "történet" szó ha
mis értékítéletként érthető félre.2 A protestáns teológusok kifejezés
re akarták juttatni, hogy eltávolodtak immár (s ezt jól tették) az
evolúciós szemlélettől, s nem akarják, hogy a történeti változások
nak értékítéletet tulajdonítson bárki is a vallások vizsgálatában.
Ezért van az, hogy immár több mint fél évszázada a vallások vizs
gálatában inkább a fenomenológiai módszert részesítik előnyben: a
vallásos jelenségek megfigyelése, leírása fontosabb föladat, mint
egy - talán hamis, az anyagtól idegen - értékítélet fölállítása, s a
vallásos jelenségek interpretációját is inkább az illető jelenségek tör
téneti és szociográfiai összefüggéséből kell merítenünk, mint saját
filozófiai premisszáinkból. Márpedig ezt a törekvést sokkal jobban
kifejezi a semleges "vallástudomány" szó, mint a vallástörténet.

Ugyanakkor azonban az is nyilvánvaló, hogy nincs objektív fe
nomenológiai leírás valamilyen értelmezés nélkül. A vallásos jelen
ségek összehasonlító értelmezése ugyan változatlanul nagy divat,
egyre hangsúlyosabb szempont azonban, hogy minden vallás
olyan referencia-keretet képez, amely alapvetőerr meghatározza az
illető vallás realitás-érzékelését; így tehát magának a keretnek a
vizsgálata is fontos. A vallásfilozófia és a vallásfenomenológia leg
többször kéz a kézben halad egymással. Talán ez is magyarázza,
hogy vallásfilozófiai összefoglaló a nemzetközi szakirodalomban
sem szerepel olyan nagy számban, mint azt joggal elvárnánk.
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A legfontosabb kérdés mindenképpen az, hogy milyen témákat
tárgyaljunk, ha a vallásfilozófia kérdéseivel nem az egyes vallásos
jelenségek kapcsán kívánunk foglalkozni, hanem átfogó képet aka
runk festeni. A teológia természetesen hangsúlyozza, hogy auctori
tas est debilissimum argumentum, (a tekintélyaleggyöngébb érv), a
vallásfilozófia viszont az auctoritast magát is vallásos jelenséggé
nyilvánítja, s inkább ennek komplementárisan ellenkező végletét
hangsúlyozza: contra factum non valet auctoritas.3 Az első kérdéskör
így természetszerűleg a ratio és a revelatio kapcsolatát érinti - a
vallásfilozófiában örökzöld téma.4

Talán legbeszédesebben mindezt H. Albert meglehetősen ag
resszív ellenvetései fogalmazták meg: amennyiben az ismeretel
méletben megkülönböztetjük a tapasztalatot és a logikát,
amennyiben ismeretszerzésünkben az inductio és a deductio mód
szerével operálunk, úgy az első esetben csak felhalmozott anyag
hoz jutunk, ill. a második esetben regressus infinitus-hoz - a
tényleges ismeretszerzés garanciája egyik esetben sem áll fenn.
Természetes, hogy nincs olyan ismeretelméleti folyamat, amely
kizárólag inductio-val, vagy kizárólag deductio-val dolgozna. Ez
"Münchhausen-trilemma" Albert számára, mert eleve magában
rejti a dogmatizmus lehetőségét: hogy valamilyen harmadik té
nyező megszakítja az ismeretszerzés folyamatát, s meghatározza
annak további folyását.' Ha úgy tetszik, itt van helye a kijelentés
nek, s ekkor a vallás fogadja el, hogy a dogmatizmus kategóriájá
ba került.6 Nyilvánvaló, hogy ennek a vitának higgadt megítélése
szükséges. Ha ténylegesen dogmatizmusnak nevezhető a vallás
felsőbb ismeretének hangsúlyozása, ha tényleg elítélendő ismeret
elméletileg a "disclosure situation", amit főleg holland-belga herme
neuták hangsúlyoznak, akkor nem szerencsés, ha teológusok akarják
védeni a kijelentés fogalmát; maradjon az negatívnak! Ám úgy tű

nik, hogy ezen a területen mégsem teológusoktól kell elvárnunk az
előrelépést, hiszen amennyire dogmatizmusnak tűnik a kijelentés
maga, úgy nevezhetnénk dogmatizmusnak az intuíciót is, hiszen az
is megszakítja az inductio és a deductio folyamatát. Nagy várakozás
sal tekintek azokra a kutatásokra, amelyek a biológia és a filozófia
határterületén folynak, elsősorban J. Eccles eredményeire. Ettől a
kérdéstől függ aztán például a Deus absconditus, ill. Deus revelatus
kérdése, a vallásos a priori kérdése vagy a misztika problémaköre.
Nyilvánvaló, hogy valamennyi lehet sajátos médiuma az ismeret
szerzésnek ill. ismeretközlésnek, s ezek relevanciája nagyban a kije
lentés elfogadásán nyugszik. Mindenesetre ez utóbbi kérdések már
fölvetik a vallásos ismeret kifejezésének és közlésének a témáját, a
vallásfilozófia által tárgyalt témák között.

A vallások sajátos nyelvének, szimbólumvilágának feldolgozá
sa, mint a vallás valóságábrázolásának kérdése, ill. mint a vallá
sos ismeret közlésének módja századunkban virágzó ága volt a
teológiának, s kétségkívül olyan terület ma is, ahol filozófia és
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teológia a legtöbbször folytat párbeszédet? Nem akarok ünnep
rontó lenni, csupán szerényen jegyzem meg, hogy esetleg itt is ér
vényes: "Azzal dicsekedni váltig, ami szégyenünkre válik". Fáj
dalmas jelenség, hogy amikor a kiváló római katolikus teológus
műve megjelenik, s összefüggő nyelvi, mitikus és szimbólumegy
ségbe akarja foglalni a teológiai kijelentéseket, akkor ennek vi
szonylag csekély visszhangja van. 8 Annyi mindenesetre bizonyos,
hogy a keresztény teológia mindvégig hangsúlyozta a nyelv fon
tos szerepét a vallásos ismeret megszerzésében és továbbadásá
ban. A nyelv adta lehetőségekkihasználása, illetve a nyelvi korlá
tok leküzdése kétségkívül értékes hozzájárulás volt a teológia ré
széről századunk gondolkodásához." Aligha véletlen, hogy éppen
századunk hozta el a bibliafordítások reneszánszát. Józanul meg
kell azonban mondanunk, hogy ehhez képest a nyelvi analízis, a
nyelvfilozófiával folytatott párbeszéd másodlagos volt.1O Ennek elle
nére tény, hogy ez is jelentős érdemeket tudhat magáénak, még
akkor is, ha a nyelv és a szimbólumok értelmének vizsgálatánál
talán kisebb volt a szaktudósok befolyásának a jelentősége; ha R.
Bultmann munkásságát tekintjük, akkor azt kell mondanunk,
hogy inkább saját egzetikai eredményei (avagy: vélt eredményte
lensége) juttatta el arra, hogy párbeszédet folytasson a filozófiá
val.

A mítoszokról ugyan változatlanul viták folynak, értelmezésük
feladata változatlanul fennáll. Ugyanakkor azonban világos im
már a párhuzam: a mítoszok a bennük rejlő képes beszéddel,
szimbólumokkal ugyanazt fejezik ki, amit a rítus dramatizál. Ér
telmezésükhöz transzformációra van szükség, ha a leírt mítoszo
kat más kultúrkörbe akarjuk átvinni. E feladatot talán legjobban
René Girard fogalmazza meg napjainkban. II

E vonulatnak azonban mindenképpen ikertestvére, komple
mentáris ellenpárja a vallásos realizmus, elsősorban D. Bonhoeffer12

munkásságára gondolunk, jóllehet a vallásos szimbólumvilág feldol
gozásának és a vallásos realizmusnak van egy nagy közvetítő alakja
is: Martin Buber. Az immár magyarul is elérhető Ich und Du egy
szimbólumot óhajt megtenni az európai társadalom alapstruktúrájá
vá, amelyet a héber Bibliából vél meríteni. Nem kívánok a zsidó
vallásfilozófia területére kitérni, csupán megemlítem, hogy Buber
eme gondolata inkább a protestáns vallásfilozófia vonulatába illik;
egyrészt az általa használt irodalom, másrészt partnerei a párbe
szédben, végül pedig sajnálatos izoláltsága a Héber Egyetemen (Je
ruzsálem) - mind emellett szólnak, éppúgy mint monumentális
bibliafordítása is, amely példa nélkül való a zsidó tradícióban.

Európában a vallásos realizmus szükségességét elsősorban a szeku
larizáció ténye láttatta. Ennek hatása alatt kezdték egymástól függetle
nül is sokan hangsúlyozni, hogy a vallásnak13 annak kell maradnia,
ami: az ember végső érdekeltsége keresésének (ld. P. Tillichfrazeológi
áját). A bultmanni mitológiátlanítás, mítoszok magyarázása, ill. a bon-
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hoefferi követelés teológiai kifejezések újrainterpretálására kísérte
ties módon vág egybe, jóllehet egészen más megközelítés eredmé
nye! Kéz a kézben halad tehát a két felismerés: a vallásos kép, a
vallások kifejezésmódja .Kunstwerk" (művészeti alkotás), ugyan
akkor azonban e művészeti alkotásnak meg kell őriznie közvetlen
kapcsolatát a társadalmi valósággal, ha hatékonyan akar jelen
lenni.

Ezzel már érintettük is a harmadik nagy területet, amely nagy
témákat csoportosít: a vallások mobilizációs funkcióját. Újabban
egyre hangsúlyosabb a vallások társadalmi funkciójának kutatá
sa. 14 A vallásos tolerancia ugyakkor egyre nagyobb problémája
lett a vallásfilozófiának. Magyarországon Herczeg Pál foglalko
zott egy ízben a kérdéskörrel,15 s arra a megállapításra jutott,
hogy igen nehéz lenne az üdvösség fogalmában valamilyen közös
nevezőt találnunk, hiszen a vallások különbözőképpenértelmezik
az üdvösséget. Nyilvánvaló viszont, hogy sokakat nem elégít ki
egy ilyen válasz, bármennyire vitán felül áll is igaza. G. Rosen
kranz 1954-ben éppenséggel missziói szempontból ismerte el,
hogy a keresztyénség abszolút igénye nem tartható fenn tovább:
szerinte mind a vallástörténeti iskola, mind pedig a filozófiai kri
tika (elsősorban K. Jaspers) lehetetlenné teszi ma a dogmatista ál
laspontot." Ha ez igaz, akkor megnyílik az út a vallások teológiája
felé!

Ebbe az összefüggésbe a legjobban az arabológus és protestáns
teológus, U. Schoen munkái illenek.17 Sokatmondó, hogy Schoen
könyvéhez két Vásárhelyi-festmény reprodukcióját mellékeli, ame
lyek jól kifejezik a művészi alkotások komplementáris magyaráza
tának lehetőségét: akár egy légüres térben lebegő kockát látunk,
akár egy nagyobb kockában kivágott kisebb kockát - mindkét
magyarázat egyaránt helyes. Schoen éppen ezt a gondolatot ra
gadja meg, s próbálja meg átvinni a nagy, ún. monoteista vallá
sokra: a zsidóságra, a keresztyénségre és az iszlámra. Szerinte e
vallásoknak van egy közös, nagy istenélménye, amelyet különbö
zöképpen dolgoztak fel, ám senkinek sincs joga elvitatni, hogy a
másik is ugyanazt az élményt örökítette meg tradíciójában. Ezzel
szemben mindegyik vallás tanulhat a másik tradíciójának él
ményt feldolgozó tartalmából.
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