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- kiemelés az eredetiben.

2Kivéve, ha a fogalom
éppen valaminek a

szükségképpeni
létezését jelöli, mint az
"isten" fogalma az ún.
ontológiai istenérvben.

Az istenfogalommal kapcsolatos ismeretelméleti kérdés, hogy ké
pes-e az ember fogalmat alkotni Istenről, illetve az ember istenfo
galma milyen viszonyban van tárgyával, Istennel?

Először is lássuk: mi a fogalom? "A fogalom a tudatunkban je
lentkező dolog lényegi határozmányait sűrítő szellemi tartalom. Nem
arra utal, hogy a szóban forgó dolog létezik, hanem azt mondja
meg, hogy micsoda. A dologból azt fejezi ki, ami abban önmagá
val azonos."]

A fogalom a körébe tartozó egyedek közös tulajdonságát fog
lalja össze. A megismerés során alkotjuk meg úgy, hogy az egy
mással bármilyen hasonlóságot mutató egyedi létezőkből, dolgok
ból kiemeljük a közös elemeket. Az elvonatkoztatás-kiemelés-álta
lánosítás intellektuális lépései nyomán létrejött fogalommal az
után magát a dolgot jelöljük, ám, mivel a fogalom csak a lényegi
jegyeket tartalmazza, ezért nem a konkrét dolgokat jeleníti meg,
hanem azok "elvont" lényegét.

A fogalom és konkrét létező viszonya szerteágazó filozófiai
probléma, me ly egyebek között a fogalmat kialakító emberi értelem
természetének sajátosságából fakad.

Az értelem ugyanis nem csupán a valóság megismerésének
eszköze, hanem az ember és az önmagában vett valóság megis
merése közé ékelődő "öntörvényű" tartomány. A fogalomba sűrí

tett ismeret, a dolog határozmányai nem mechanikusan sokasod
nak és állnak össze egységes egésszé. Az értelem nem passzívan
fogadja be a "külvilágot", s nem is egyszerűen visszatükrözi a
dolgot, hanem önmaga alakítja ki a dolog fogalmát. Ez nyilván
szükséges a fogalom mint szellemi entitás létrejöttéhez, ám egy
szersmind problémát is okoz. Kérdés ugyanis, hogy mit is jelent
pontosan az értelem aktivitása, és meddig terjed hatásköre: vajon
csupán elrendezi-raktározza a beérkező információt, vagy át is
alakítja? Ha a feldolgozott anyagot tekintjük ismeretnek, akkor az
a kérdés, hogy vajon az érzéki adatok értelmi feldolgozása nyo
mán mi történik a "realitás"-sal? Több, vagy kevesebb az értelmi
ismeret, mint a "realitás" - és milyen értelemben?

A fogalom egyszerre több és kevesebb, mint a konkrét létező.

Több, mert ismerettartalma és annak szervezettsége meghaladhat
ja valamely konkrét létező által nyújtott ismerettartalmat, ezért
annál hatékonyabb; ugyanakkor kevesebb, mert soha nem követ
keztethetjük ki belőle valamely tárgyi létező konkrét milyenségét,
és még kevésbé tényleges létezését? Metafizikai beállítódás kérdé-
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3Már maga a "minőségi

léttöbblet" kifejezés is
mást jelent a minőséget

mennyiségre
visszavezető

gondolkodás keretében.

4Az egyszerűség

kedvéért - és némileg
az igazság rovására -,
e/tekintünk attól, hogya

gyakorlat sem mentes
az ismeretelmélet

problémájától, hiszen a
gyakorlat eredményét is
meg kell ismerni, ezért

végső instancia sem
lehet. A szaktudományok

azonban ügyet sem
vetnek az

ismeretelmélet filozófiai
problémáira. Számukra
minden ismeret valódi

és, igaz, amely a
gyakorlatban

megvalósítható.

se, hogy mit értékelünk jobban: a fogalmat a benne sűrűsödő

"szellemi" tartalommal, vagy a létezők konkrétságát. Az antikvi
tást és a középkort inkább az előbbi, az újkort - nagy általános
ságban - inkább az utóbbi jellemzi. A klasszikus tomista metafi
zika szerint a gondolkodás törvényei és a lét törvényei azonosak
(lex mentis est lex entis), vagyis a gondolkodás és a lét között meg
felelés van, így tehát az értelem helyes működése esetén a reális
valóságot ismerjük meg, mégpedig lényegi mivoltában, ezért a
helyes ismeret az ingatag-változékony realitáshoz képest minőségi

lét-többlet. Az újkorban ez a tétel megkérdőjeleződik, így bizonyta
lanná válik a fogalmi megismerés valóságértéke. Következéskép
pen az ismeret sem minőségi léttöbblet," hanem szüntelenül pon
tosítandó, többé-kevésbé alkalmas eszköz a realitás birtoklására.
Mindazonáltal az ismeretelméleti kételv a természettudományos
ismeretszérzés folyamatát nem befolyásolja, mert akárhogyan ju
tunk is birtokába ismeretnek, és akármiként tevékenykedik is az
értelem - bármit tesz is az érzékelés anyagával: megformálja, át
alakítja, elvesz belőle vagy hozzáad -, a megismerés tényleges
alkalmazása kellő gyakorlati igazolást nyújt az értelmi ismeret gtja
korlati igazságértékérő1.

4

Mi a helyzet azonban az olyan ismerettel, amely a gyakorlat
ból nem nyerhet semmiféle igazolást? Mi a helyzet a teológiai is
meretekkel, kivált az istenfogalommal? Vajon mi a teológiai fogal
mak ismeretértéke? S hogyan lehet ellenőrizni? A kérdést az em
ber felől tesszük fel, vagyis nem azt kérdezzük, mit kell tennie Is
tennek azért, hogy helyes fogalmat alkosson róla az ember 
elég, ha annyit tesz, amennyit a többi fogalomnak megfelelő do
log: van -, hanem ezt: hogyan alkothatunk fogalmat róla és mi
ként ellenőrizetjük fogalmának igazságát?

***
Az istenfogalom a fogalmaknak egy sajátos csoportjába tartozik,
amelybe az erkölcsi (jó, erény), az esztétikai (szép, fenséges, rút) és
a filozófiai fogalmak (szubsztancia, forma) is tartoznak. Nevezzük
ezeket jorma-fogalmaknak. Nem konkrét létezőket jelölnek, s nem
is azok közös lényegét mint a tárgy-fogalmak, hanem a létezés alap
szerkezetét, módjait, különböző aspektusait, értelmességet. céljait
stb. Nem arra vonatkoznak, amit az értelem lát, hanem arra a szer
kezetre és annak elemeire, amivel lát. Wittgenstein ismert hasonla
tával: nem a látómezőt és a benne megjelenő tárgyakat jelölik, ha
nem a szemet, illetve a látóképességet alkotják, ami nem tárgyi eleme
magának a látómezőnek, hanem lehetőségi föltétele.

Míg a létezőket jelölő fogalmakat az empirikus érzékelés nyo
mán alakítjuk ki, addig a forma-fogalmak bizonyos (nehezen
meghatározható és filozófiailag vitatott) értelemben már mindig
"készen" vannak, úgyhogy azokat az empirikus tapasztalás tölti
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meg tartalommal. Tulajdonképpen úgy is mondhatjuk, hogy ezek
nek a forma-fogalmaknak mint kliséknek, a gondolkodás szerke
zeti elemeinek a készlete alkotja az emberi megismerőképességet.
Így hát az értelem minden tartalma az érzékelésből származik -,
kivéve magát az értelmet, mondhatjuk Leibnizcel.

A vallási fogalmak különleges csoportot alkotnak a forma-fo
galmakon belül is. Nem tisztán forma-fogalmak, hanem kőzelíte

nek a tárgy-fogalmakhoz. Az "Isten", a "Szentháromság" vagy az
"angyal" fogalma stb. nagyon is konkrét valóságot jelöl - leg
alábbis a normális vallási nyelvben -, de mégsem a világban fel
lelhető objektumot. Ebből fakad velük kapcsolatban a filozófia
legsúlyosabb problémája. Tisztán forma-fogalmakként filozófiailag
elfogadhatók - még ha vitatottak is, de csak annyira, mint pél
dául a szubsztancia klasszikus metafizikai fogalma -, ám konk
rét valóságot jelölő fogalmakként a mitológia gyanúját vonják
magukra. A bibliai vallások istenfogalma azért olyan különleges,
mert amilyen mértékben tárgy-, olyan mértékben forma-fogalom.
Annyiban az utóbbi, hogy nem a tapasztalás empirikus tárgya,
hanem a tapasztalatot szervező, irányító, értelmező - hiszen Is
ten nem tárgyi adottság, nem az emberi világ-tapasztalás egyik
konkrét objektuma. Annyiban viszont tárgy-fogalom, hogya bib
liai istenfogalom egy nagyon határozott, akár így is mondhatjuk:
konkrét személyazonossággal rendelkező Valakit nevez Istennek.
A teológia pedig erre a Valakire való tekintettel - Isten tárgy-fo
galma alapján - dolgozza ki az "elvont" istenfogalmat, amelyet
mi forma-fogalomnak neveztünk.

Az istenfogalom további sajátossága, hogy az átlagos vallási
használatban - bár konkrét Személyre vonatkozik - többnyire
mégis inkább forma-fogalomként funkcionál. Nem annyira a hívő

tapasztalásának objektumát (bár azt is), mint inkább irányát jelöli.
Ezt egyébként már tartalmában közli. Az istenfogalom ugyanis
olyan személyes Valóságot jelöl, aki maga dönti el, mikor és ki
nek mutatkozik meg konkrét tapasztalati formában. Ezért a hívő

ember nem követelhet magának személyes és konkrét istenta
pasztalatot. Ettől függetlenül lehet istenfogalma, mégpedig hite
les. A bibliai istenfogalomnak ugyanis az a [eladaia, hogy az em
ber számára megnyisson egy tapasztalati horizontot, amely lehe
tővé teszi a létezésnek, személyes életének meghatározott értelme
zését, valamint az ezen konkrét istenfogalmat megalkotó vallási
közösség által hitelesnek tekintett életgyakorlatot. A bibliai isten
fogalom és a gyakorlat viszonya az "átlagos" - vagyis az alapító
epifániákon kívüli - körülmények között éppen fordított, mint a
természettudományos fogalmak esetében. Ha valaki a keresztény
istenfogalom "világ"-ában - vagyis az általa megvilágított jelen
tések tartományában - értelmezi a létezést, akkor ennek a meg
értésnek a horizontjában fogja kialakítani a gyakorlatát: szabá
lyozni igényeit, meghatározni céljait, s megvalósításukhoz kivá-

567



5Az isten szó
tudományos

jelentésének kérdése
akkor vetődik fel,

amikor a szó kikerül
eredeti élőhelyéről, a
tudományos reflexió
kimetszi onnan, és

jelentésére tekintettel
preparálja. Ugyanaz

történik e szóval, mint
a világot alkotó

dolgokkal, amelyek
eredeti helyükön mint

"kézhezállók"
(Zuhandenheit),

ismerősek, a
tudományos

elvilágtalanítás
(módszeres preparálás)

következtében viszont
pusztán létező dologgá
válnak (Vorhandenheit),

s világukat vesztvén.
talányossá lesznek. Az
átlagos mindennapiság
állapotában senki nem

kérdezi meg, hogy
valóban létezik-e a

világ - egyszerűen

éli-megéli a világot. Ez
a kérdés csak a

filozófia bizonyos
állapotában lehetséges,

amikor el akarjuk
gondolni a világot.

lasztani a legitim eszközöket. Röviden: a hitében ható istenfoga
lom szerinti életet él. Ilyenformán az ő istenfogalma is a gyakor
latban bizonyul igaznak, ám a természettudományos ismerettől

eltérően - ahol is a megvalósítás dönt a fogalom igazságáról, és
a fogalom tartalmát mindig a gyakorlati eredményhez kell igazí
tani - ebben az esetben a fogalom tartalma dönti el, mi az igaz
életgyakorlat, és a konkrét életgyakorlatot kell a fogalom tartal
mához igazítani.

Honnan veszi az ember az istenfogalom jelentését, hogy 
biblikusan szólva - "hozzá szabhassa" tetteit?

Mint minden szó és fogalom, így az istenfogalom jelentését is
az a közösség határozza meg, amely használja, közelebbről pedig
az a kontextus, amelyben a közösségi használat során szerepel. A
vallási közösség történelmi tapasztalata és identitásának folyamata
alkotja a végső kontextust.

A vallási nyelv nem metaforikusabb, mint a köznyelv, vagy,
mondjuk, mint az atomfizika nyelve. Az önmagában vett valóság,
annak emberi megtapasztalása, a róla nyert tudás és a nyelvi ki
fejeződés egymást kölcsönösen meghatározó feszültségében he
lyezkedik el az istenfogalom. Tartalmazza mindazt a tapasz
talatot, amelyre az ember eddigi szellemi útján szert tett; fűszere

zi mindaz a tudás, amelyet a valóság-értelem-nyelv hármas egy
ségére reflektáló filozófia és teológia kiérlelt.

Az "isten" szó eredeti helye a vallási beszéd; normatív jelen
tését meghatározzák a szentírások és a dogmák. Ám egészen sa
játos jelentését egy különleges szimbólum-eseményben, a liturgiá
ban mutatja fel: az imában és a dicsőítésben. A hit elevenségében,
az ima-nyelv kapillárisaiban táplálón felszívódik, de ha kivonjuk
eleven közegéből, és a többi, eredeti élőhelyén szintén eleven ta
pasztalatokat kifejező fogalom mellé állítjuk, szótárba szedjük, ak
kor amolyan nyelvi preparátumként csak a váza marad.'

Amikor a hívő Istent mond, akkor nem metaforikusan érti, ha
nem valóban Istenre gondol, mégpedig nagyon konkrétan: arra az
Istenre, aki a Bibliában megmutatkozik, konkrét események konk
rét szereplője: személy. A hívő nem bajlódik nyelvfilozófiai kérdé
sekkel. Nem azért, mert hanyag és szellemileg nem elég körülte
kintő, hanem azért, mert tudván tudja: az az Isten, akire ő gon
dol, közvetlenül nem érhető el másképp, csak egy sajátos, kizáró
lag hozzá intézhető beszédben, az imában.

Az ima, a vallási beszéd, lényege szerint nem a dolgot nyitja
meg az ember számára - mint a filozófiai-teológiai istenfogalom
-, hanem az embert nyitja meg a dolog számára, hogy befogad
hassa; az embert állítja a dolog elé, hogy a dolog jelenlétében
érezhesse magát. Ennek a szituációnak a nyelve nem lehet fogal
mi-leíró, hiszen a fogalmi leírás éppen kilépés a jelenlét mint érin
tettség állapotából. - Az eleven hit felemészti az istenfogalmat.
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