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Vallás és szellem

A vallás
a modern világban
A kultúra az anyag és a szellem páros tánca: a faktum és idea, a
tény és eszmény felelgetése. Élet és gondolat egymást keresik és
egymásba kapaszkodnak: az eszmények életté akarnak válni, az
élet pedig az eszményekhez méri magát. A szellem gyengeségével,
úgy tűnik, az anyagi élet szóló táncba fog. Forgásának ritmusát,
ördögi trilláit a piac diktálja, amely a növekedés lázában ég, és a
tempó állandó fokozásában leli kedvét. A kultúra és a szellem azon
ban nem a külső gyarapodás logikáját követi, minthogy nem sza
porodik és szaporít, hanem elmélyül és elmélyít. Nem termel, ha
nem teremt; nem előállít, hanem el6hív.

A szellem fogalmát nem könnyű meghatározni. Negatív meg
közelítésben a szellem egyrészt nem valami anyagtalan entitás
vagy világ fölötti terrénum, másrészt nem a világ vagy az élet va
lamelyalkotóeleme, mert akkor valami dolog lenne és nem kü
lönböznék a többi dologtól. Pozitív megfogalmazásban a szel
lem: létmód - az öntudattal, az önmeghatározás képességével
rendelkező alany létezési módja, függetlenül attól, hogy ezt a
létezést milyen körülmények, ontikus adottságok között való
sítja meg.

Ennek megfelelően az embert szellemi lényként definiálva egy
részt nem helyezzük a világ fölé, mintha onnan tekintene le, ha
nem belehelyezzük a világba, a mindenkor konkrét életbe; másrészt
viszont nem azonosítjuk a biofizikai világ valamely konkrét, meg
határozott szereplőjével, így nem is zárjuk bele a világba, hanem
jelszabadítjuk a világra, amennyiben egy dinamikus, "átlépő" léte
zést tulajdonítunk neki. Ezáltal meghaladja a fizikai-dologi világ
és a biológiai élet immanenciájának törvényeit. Éppen ezt a
"közöttes" létmódot - amiként az ember ténylegesen létezik a
tényleges világban - nevezzük szellemnek. Az emberre vonat
koztatva tehát a szellem a világban végbemenő anyagtalan
mozgás, amely meghaladja az anyagi világot. Folyamatos meg
haladás és átlépés; alanya a konkrét ember. Megnyilvánulási
formái a kérdezés, megismerés, alkotás, teremtés, szabadság és
erkölcsiség.

Mivel a szellem nem egyéb, mint dinamika és mozgás, ezért a
vele kapcsolatos egyik legfontosabb kérdés így hangzik: honnan
ered lendülete és merre tart, egyáltalán célirányos mozgást, azaz
fejlődést végez-e? Ezek a kérdések voltaképpen az ember lényegé
re vonatkoznak. Az európai kultúrában a válaszok alapvetően két

25



1Goller, Hans SJ: A
test-lélek probléma a

pszichológiában.
ln: Mérleg 1999/3.

276-292. O., valamint a
GOND 1999120.

számában olvasható
tanulmányokat

Mesterházi Miklós,
Thomas M. Robinson és

Colin McGinn tollából.

A modern öntudat és
a kritikus vallás

típusba sorolhatók; az egyiket a filozófia, a másikat a vallás kép
viseli. A homo philosophicus önmaga jelöli ki létezésének célját; a
homo religiosus a "szent" kinyilatkoztatásában elébe tárt cél felé tö
rekszik. A két típus nem egymás ellentéte, hiszen egyaránt az em
ber mint szellemi lény mozgását határozzák meg, továbbá közös
alapjuk az ember végessége. Ez a vallás esetében az embemek a
"szent"-től való függésében nyilvánul meg; a homo philosophicus
esetében pedig abban, hogy célt meghatározó döntését megelőzi

önmaga és a világ léte mint bármiféle döntés előzetes lehetőségi

föltétele.1

A vallás tehát nem nélkülözi a szellemet és nem ellentétes az
zal, hanem egyik megnyilvánulási módja. Épp ezért hat oly ked
vezőtlenül a vallásra a szellem általános elbizonytalanodása. A
vallások a szelleminek nevezett mozgást vezérlik, de nem helyet
tesítik a szellem önmozgását. Aki nem teszi fel a létezésének ér
telmére vonatkozó kérdést, mert szelleme mozdulatlan, az a kü
lönböző válaszok között sem tud választani. Ez azonban nem te
szi védetté a manapság fölerősödő külső piaci hatásokkal szem
ben, melyek a vallást is piaci portékaként tüntetik föl. A közö
nyös-közömbös ember esik a legkönnyebben áldozatul az érdek
lődését felkeltő, első csábító kínálatnak.

A modem embemek a hagyományos vallással szembeni viszo
nyulását különös, nehezen meghatározható attitűd, a gyanakvás
sal vegyes idegenkedés jellemzi. Ennek jelenléte folyamatosan ki
tapintható, bár tartalma igen nehezen artikulálható. Ez a homá
lyos gyanakvás nem kíméli a vallások követőit sem, hanem folya
matos reflexióra, választásának állandó tudatosítására kényszeríti
őket. A vallásos magatartás - tömegméretei ellenére - mára el
veszítette spontán magától értődöségét, s olyan kontraszt-egzisz
tenciát jelent, amely nem illeszkedik bele minden további nélkül
a modernitás életvilágába. E különleges idegenkedés nemcsak a
vallást övezi, hanem voltaképpen a hosszú történelmi létezésre
visszatekintő szellemi tevékenységek majdnem mindegyikét, ki
vált a vallással rokon filozófiát. A modem racionalitás és a tech
nikai alkalmazhatóság emberének bizalmatlansága ez mindazon
hagyományokkal és valóságokkal szemben, amelyek kicsúsznak a
cél-eszköz racionalitás logikájával operáló megragadás elől,

ugyanakkor szívós történelmi létezésük kellő alappal szolgál jo
gos jelenlétükre és érvényességükre.

A mai ember egyik jellegzetes vonása az az öntudat, amely tu
dományos-technikai vívmányai nyomán tölti el, és amely alig lep
lezett gőggel párosul, midőn elmúlt korok emberének világával
találkozik. Szemében a múlt csupán összehasonlításra való,
amelynek eredményeképpen újra és újra megbizonyosodhat ön
maga fejlettségéről. eredményességéről, és tovább erősítheti önbi
zalmát. Ennek az önképnek a bűvöletében képtelen gondolatnak
mutatkozik számára, hogy a történelemi korok emberétől tanulhat
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Avallás dicsérete

valamit. Az pedig, hogy van olyan ismeret és tudás, amely kizá
rólag a hagyományból nyerhető, és ellenáll a racionális rekonstruk
ciónak, vagyis nem illeszthető bele a modem ember megismerő

modelljébe, ugyanakkor a feltétlen igazság igényével lép fel, és
megítél - a leghevesebb tiltakozást váltja ki.

Azoknál a történelemmel és hagyománnyal kapcsolatos szel
lemi tevékenységeknél, amelyek menedékként visszahúzódtak a
"bölcsész diszciplína" egyetemi státuszába, s amelyeknek a jelen
nel való kapcsolata fölöttébb áttételes, vagy a hétköznapi élet szá
mára láthatatlan, az idegenkedés megmarad a közönyösség, vagy
annak ünnepi változata, a múzeumlátogató-érdeklődés szintjén.
Ám azoknál, amelyek nem hajlandók az egyetem szellemi rezer
vátumába vonulni, hanem határozott szándékkal fordulnak a mai
ember felé, esetleg tanítani akarják, az idegenkedés türelmetlen
ségbe csap át. Márpedig a vallásnak nagyon is van mondanivaló
ja, a vallás határozottan tanítani akar, jóllehet tanúságtétel formájá
ban. Ennélfogva viszont puszta jelenbeni léte kriiika és örök alter
natíva a mindenkori jelen valóságával szemben. A valódi vallások
egyik sajátossága ez a kritikai attitűd a mindenkori jelennel szem
ben. Nem az ember ontikus létezésének kényeimét szolgálják, ha
nem ontológiai feladatot rónak rá.

"A vallás valósága küzdelem és próbatétel, bűn és halál, ördög
és pokol. Egyáltalán nem vezeti ki az embert a bűn és sors prob
lematikájából, hanem éppenséggel beleállítja. Nem oldja meg az
ember életének kérdését, sokkal inkább teljességgel megoldhatat
lan rejtéllyé teszi önmaga számára. (...) Nem engedi, hogy élvez
zék vagy ünnepeljék; azt követeli, hogy kemény igaként hordoz
zák, mivel nem lehet levetni. (... ) A vallás szerencsétlenség [Ung
lück], amely fatális szükségszerűséggel rátör bizonyos emberekre,
akikről azután másokra is átragad... ,,2

A "világ varázstalanítása" (Max Weber kifejezése) azt jelenti,
hogy az újkori racionális tudomány eredményei nyomán a világ
megszűnik titokzatos lenni, mert logikus szabályok szerint műkö
dik: a természetben determináló törvények, a társadalomban va
lószínűségi törvények uralkodnak. A világ többé nem misztikus
erők működéséneka terepe, hanem a tudomány titoktalan tárgya.

Csakhogy ennek a racionalizálási folyamatnak a logikája sze
rint valahol össze kell gyűlnie a titoknak, a lét titkának, hiszen a
varázstalanítás nem tagadja a titkot, hanem kivonja-kihelyezi a
világból és így felmutatja. A világ a tudományok fennhatósága alá
kerül, a belőle kivont titok a vallásra bízatik. A titokzatosságnak,
a világban felismerhető törvényszerűségekforrásának, a lét végső

miértjének és a létezés végső céljának, az alfának és ómegának a
neve: Isten. Ö a vallás "titokzatos tárgya".

Idővel azonban a vallás hihetősége meggyengül, s ezáltal ve
szélybe kerül a rábízott titok. Feldereng az ezerarcú szabadság: a
varázstól megszabadított, ezért felszabadult és a világra rászaba-
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dult ember elszabadulván a vallástól, immár úgy véli, kiszabadult
minden titokzatosság aurájából. Ha a világban nincs titokzatos
ság, mi pedig a világban élünk, akkor mi dolgunk a titokkal, kér
dezi. Talán nincs is, mondja. - A kérdés jogos, a nemleges válasz
viszont végzetes.

Ha a világból kivont titkot nem gyűjtjük össze valami szellemi
entitásban, akkor visszájára fordul a "világ varázstalanítása",
mert a nem lokalizált és ezért nem kezelhető titokzatosság ismét
diffúzzá válik, visszaszivárog a vílágba, a létezésbe, de immár
nem tápláló erőként. hanem szorongató homályként. így az a tar
talom, amit az Isten név sűrített magába - ami egykor a végső

értelmességet jelentette -, visszaszivárogva az értelmetlenség, az
abszurditás lappangó érzéseként fonja körül az embert. Ha az em
beri szabadságnak nincs transzcendens titokként elgondolt nor
mája, akkor a szabadság a visszájára fordul, mert a szabadság ne
vében megtagadott titok démoniként költözik vissza a tagadás
forrásába, az emberi szabadságba, s az abszurd-értelmetlen kegyet
lenség legkülönbözőbb formáiban nyilvánul meg.

A nyers és kezeletlen titok, a tagadott vagy megvetett, félredo
bott titok: méreg.

Lehet, hogy az Isten név csupán egy név, s a modem nomina
lizmus intelligens ördögi cselének önnön értelme szerint engedel
meskedő ember úgy véli, ezzel nem nyert semmit, hiszen, mint
mondja, ennek a névnek mint megjelölésnek nem tudja megadni
a tartalmát. Ám éppen ez a vélekedés a nominalizmus hamis va
rázsa. Hogy az Isten névnek nem tudjuk megadni a tudásként kö
vetelt tartalmát, az a dolog lényege, ennek a névnek a "tartalma".
Hiszen ebben a névben a titkot és a megnevezhetetlent gyűjtötte

egybe az emberi vallás. Ez a névamegnevezhetetlent jelöli. A
megnevezhetetlen jelölése valóban nem biztosít tudást, tartalmi
tudást végképpen nem. De ha kicsivel is elemelkedünk attól a
csüggesztően lapos elgondolástól és eloldódunk attól a végzetes
babonától, hogy nincs semmi titokzatos, a létezés tökéletesen vi
lágos vagy tökéletesen értelmetlen, az Isten név pedig puszta szó,
s inkább elismerjük, hogy a létezésben megszüntethetetlenül van
titok, mert magának a létezésnek a miértje soha nem válaszolható
meg vílágos tartalom formájában, ezért mindig titok marad, és az
is titok, hogy a titok megmarad titoknak, ha pedig mégsem, mert
feltárul, akkor e feltárulás mint a titok önközlő döntése marad
mindörökre titok, mert nem értjük, miért tárulkozik fel, hiszen
örökre megőrizhetné titkát, és ez érthetőbb lenne, a titokhoz il
lőbb, azaz titokzatos ... - akkor valamiként közel kerültünk a ti
tokhoz. így a titok megszelídül. Mert fenyegető félelmetességének
leküzdése csak egyféleképpen lehetséges: a titok elismerésével.
Ha emberi létezésünket a titok keretezi, és létezni kell - ez is ti
tok, mert nem tudjuk, miért kell, de mégis kell, az öngyilkosság
sem megoldás, mert nem megválaszolja a kérdést, hanem elmene-
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kül előle, de ott is csak a titokba ütközik -/ akkor beláthatjuk,
hogy az Isten szó által lehetövé tett minimális nyelvi terápia nél
külözhetetlen. Segítségével a létezésben tagadhatatlanul tapasz
talható titokzatosságról legalább tudunk beszélni, e tapasz
talatként is titokzatos titkot kezelni tudjuk. Szóvá tudjuk tenni,
annak a szónak a segítségével, amit minden emberi nemzedék
használt, s végső soron ugyanazt fejezte ki, s éppen ennek a szó
nak a segítségével viszonyulni tudott a titokhoz, ezért jól-rosszul
elboldogult alétezéssel.

Mindezt fontolóra véve megértőbben tekinthetünk arra a rop
pant szellemi próbálkozásra, amely ezt a titkot őrzi, beszéli, és
persze pazarolja, fecseg róla, árulja és elárulja, vitatkozik vele és
hirdeti: ez a vallás. A titokkal szemben nincs más terápia mint
vagy a tagadás, vagy a megvallás. De a tagadás is csak a tagadás
megvallásaként lehetséges, mert a titokkal, a létezés titkával
szemben nincs más lehetőség, mint az a perlekedőn hódoló, kér
dezőn elfogadó, el- és visszamenekülő, mindent vállaló megadás:
az örök vallás.

Az ember akkor is a titokzatos Isten színe előtt létezik, ha nem
tudja megmondani, ki és mi ez az Isten, mit takar ez a név. Nincs
ráérősebb tudomány. mint a teológia.

És nincs találóbb parabola az emberi létezés leírására, mint Jó
nás próféta története: nem menekülhet sem az ellenkező irányba,
sem a cethal gyomrába, és még az a nyavalyás tök is Tőle van. A
féregről már nem is szólva.
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