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4A transzcendentális teo
lógia modelljében a val

lás konkrét istentapaszta
lata - a. m. "kategoriá

lis", avagy "történeti kinyi
latkoztatás" - nem

egyéb, mint a transzcen
dentális tapasztalat -

a. m. "transzcendentális
kinyilatkoztatás" - legsi
kerültebb megvalósulása
és történetileg hitelesített

konkretizálása. A bibliai
kinyilatkoztatás az emberi
önlranszcendencia vallá
soknak nevezett értelme

zései közül a legsikere
sebb, mert az embemek

a filozófiai reflexióban fel
tárt transzcendenciáját a
legsikeresebben artikulál·
ja, valamint Jézus Krisz
tusban, a feltámadás ré
vén abszolút elfogadás-

ban részesült. Ez a télel
számos helyen olvasható

Karl Rahnernél (például
Rahner, 1983, 182).

"Azok az igazságok, amelyeket mindenki elismer - például a mate
matika tételei -, semmivel sincsenek biztosabban és szigorúbban
igazolva, mint az isteni Valóság metafizikájának igazságai. Ám csu
pán azért ismeri el azokat mindenki, mert az ember legkülsóbb (a
szám és a tér) régiójához tartozván. soha nem is mondhatnak ellene
a szabad szeretet hordozta akaratlagos létértelmezésnek. A metafizi
kai ismeret szigorúbban és szükségszerűbben bizonyítható, hiszen az
egzisztencia alapjaiban mindenkor szükségképpen igeneltetik."
(Rahner, 1991, 117)

Ha az istentapasztalat lényegi jellemzője az egzisztencialitás, ak
kor az ún. istenbizonyítás annak kimutatásával azonos, hogy az
ember már eleve az istentapasztalat terében él. Erre vállalkozik az
ún. transzcendentális reflexió.

Ez az eredendő istentapasztalat azonban nem feltétlenül válik
tematikussá, azaz nem minden esetben nyer megfogalmazást ki
fejezett vallási terminológiában, sőt, sokszor semmiféle megfo
galmazás nem artikulálja, hanem anonim marad. Ezt a nem te
matikus, anonim tapasztalatot a "transzcendentális teológia" a
transzcendentális tapasztalattal azonosítja, amelyről viszont azt
mondja, hogyatranszcendenciának a megtapasztalása. Ez a ta
pasztalat az ember mint szabad szubjektum és felelős személy
létével eleve adva van, ám csak egy különleges szótár és artiku
lációs rendszer révén válik kifejezett istentapasztalattá."

Mivel a szó teljes értelmében csak akkor beszélhetünk istenta
pasztalatról, ha a transzcendentális tapasztalat kilép az anonimitás
ból, és kifejezetten isten-tapasztalatként tematizálódik, ezért az is
tentapasztalat bizonyos értelemben tanulás eredménye: az az ember
tehet szert kifejezett istentapasztalatra, aki megtanulja és gyakorolja
annak módját, hogy miként tematizálja a személy-létével együtt
adott transzcendentális tapasztalatot. Ez a tanulás nem függ kizá
rólag az egyéni leleménytől, mert az egyén nincs önmagára utalva
e lényeges feladat elvégzésében. A transzcendentális tapasztalat ki
emelése az anonimitásból és tudatos beállítása az egzisztencia ön
megvalósításának folyamatába a vallási közösségben és a közösség
segítségével. azaz vallási neveléssel, szocializációval történik.
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A vallási közösség azért tud megtanítani az anonim transz
cendencia-tapasztalat istentapasztalatként való kifejtésére, mert
tud egy (vagy több) olyan epifániáról, amely(ek)ben az istenta
pasztalat normatív módon megtörtént, mégpedig mint L közellé
pése. Alapvetően ezt a különleges, egyszeri, azaz történeti ese
ményt közli a vallási közösség, mindazonáltal a vallási tanítás
(dogmatika) elsajátítása, a vallási elmélyedés (liturgia, imádság)
gyakorlása egyszersmind kialakítja az emberben az esetleg bekö
vetkező kifejezett istentapasztalat észlelésének képességét, vala
mint azt az egzisztenciális diszpozíciót, amely személyes életé
nek minden eseményét a lehetséges istentapasztalat horizontjá
ban értelmezi. Ez nem azt jelenti, hogy a vallásos ember állandó
extázisban és folyamatos révületben él, hanem azt, hogy életének
minden mozzanatát kapcsolatba hozza L-nel, pontosabban L-nel
való kapcsolatban látja, és e kapcsolódás egy-egy lehetséges meg
tapasztalásaként értelmezi. Ezért lehet pl. az "eredménytelen" ké
rőima, vagy L távolléte és néma hallgatása is egzisztenciaépítő

vallási tapasztalat, hiszen ha minden az L-nel való kapcsolatban
értelmeződik, akkor L távolmaradása sem más, mint e kapcsolat
egyik (fájdalmas) történése. A vallási egzisztálás - zarándoklat,
amely különböző terepeken halad: a magányosság szakadé
kos-szorongató homályának és az L-re találás félelmes örömének
amplitúdója között. De zarándoklat! Nem felfedező út, amelynek
csak a legvégén derül ki, hogy létezik-e az, amit az út elején felté
teleztek, hanem az első pillanattól kezdve hit-történet, melynek
már az első lépését is a kapcsolat valóságosságának ereje lendíti.
Mindazonáltal szolgál valódi felfedezéssel is; végül csakugyan
előáll "valami", ami csakis a zarándokút legvégén mutatkozhat
meg: a közben megélt egzisztencia-sors alanya, a konkrét személy
- a zarándok, aki önmaga legismerősebb meglepetése (lesz... ).

Gyanú és tapasztalás

Ámde milyen alapon nevezhető istentapasztalatnak az anonim
transzcendencia-tapasztalat? Vajon nem illúzióval van-e dolgunk?
Vajon nem önkényes-e a szabadság-felelősség-személyesség ta
pasztalatát "anonim istentapasztalat"-nak nevezni? Ha az eredeti
élőhelyén, a személy egzisztenciájában végbemenő, s megtörténte
kor alkalmasint anonim tapasztalat csakis az értelmezés nyomán
válik kifejezett istentapasztalattá, akkor vajon nem az értelmezést
végző tudat produktuma-e az isten-tapasztalat »isten«-e? Ez a gya
nú képezi az újkori valláskritika egyik támadáspontját: az »isten
az emberi tudat teljesítménye, az emberi gondolkodás igényeit
elégíti ki, ám maga a .gondolkodés nem tudja szavatolni, hogy az
igényének megfelelő gondolati tartalom valóban létezik-e a "má
sik", a "kinti", egyszóval: az "objektív" realitásban.
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SA "megismerés tárgya"
filozófiai kifejezés, a

megismerö tudat objek
tumát jelöli, amelyre a
tudat a maga a priori

megismerö szerkezetét
rávetíti, úgyhogy volta

képpen a tudat alkot tár-
gyat az elötte felbukka
nó valóból. A tárgy ilye

tén megalkotását és a
megismerésnek nevezett

folyamat legfontosabb

E gyanakvás részint jogos - legalábbis filozófiai értelemben
-, részint viszont súlyos következményei vannak.

Egyrészt az a filozófiára jellemző sajátosság munkál benne,
hogya tudatnak a feladata kimondani a létezőkről az ítéletet.
Az embernek törekednie kell megkülönböztetni a látszatot a va
lóságtól, s ennek eszköze a tudat. Következésképpen az, amit a
tudat nem képes világosan maga elé állítani, megjeleníteni, átvi
lágítani, arról nem állíthatja biztosan, hogy létezik. A létezés te
hát a tudati megjeleníthetőségenáll vagy bukik. Abszolútumról
a priori tud, az tehát - így vagy úgy - valóságos. De féltéke
nyen szerető, vagy a Golgotán meghaló L-ről nem tud, s ezt ép
pen az abszolútum eszméje alapján nem is érti, ezért ezek filo
zófiailag - finoman szólva - bizonytalan "képzetek". A legke
vésbé pedig a közellépő L-ről tud, amit egyenesen ostobaságnak
tart.

Másrészt: Ha a tudati megjeleníthetőségdönt a valóságosság
ról, akkor előáll az a különleges helyzet, hogy a tudat nem ké
pes kezelni azt a valóságot, amely radikálisan más, mint a tudat,
hiszen e másság éppen azt jelentené, hogya tudati megjelenítés
nek is ellenállva megőrzi másságát, azaz nem jeleníthető meg. A
létezést a tudat ítéletéhez kötő filozófia nem ismerheti el a léte
zők tőle való radikális különbözését. - Ennek mélyreható kö
vetkezménye van: Ha ugyanis a tudat mindent visszavezet ön
magára, s ezáltal nem ismeri el a létezők másságát, akkor a va
lóságban nem tapasztal. A szó eredeti értelmében ugyanis azt ne
vezzük tapasztalatnak, amikor valami váratlan következik be,
olyan valóság mutatkozik meg, lép elénk, amelynek radikális új
donságát semmiféle tudati várakozás nem előzte meg, és a talál
kozás nyomán sem válik teljesen belsővé, hanem megőrizvén

másságát-idegenségét továbbra is "külső" marad, s ekként
állandóan megújuló találkozás kiindulópontja. Az igazi tapasztalás a
váratlannal való találkozás, amely kívülről érkezik, és nem moz
dítható el radikális kívüliségébó1, nem kebelezhető be, mert nem
vezethető vissza valami a priorira. Így birtokba sem vehető. Ha
viszont a tudat a megjelenítéshez, a megragadáshoz köti a létezők

valóságosságát, akkor eleve kizárja a radikálisan más valóság je
lentkezésének lehetőségét, vagyis a tényleges, igazi tapasztalást.
Ebben áll Kierkegaard kritikája Szókratésszel szemben: a filozófiai
tudat már mindent tud, nem érhetik meglepetések, olyan történé
sek, amelyeknek ideája ne lenne ismerős a tudat számára.

Titok és a Más(ik)

Mindezért Karl Rahner a transzcendentális tapasztalatban adott
transzcendenciát titoknak nevezi, vagyis olyasminek, ami soha
nem állítható a tudat elé a tudat által, hanem maga áll az ember
elé, de úgy, hogy valóságosságának megítélését nem engedi át az
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történéseit a tudat a
priori szerkezete hatá

rozza meg, mely eleve
adott, s a megismerés

közben nem változik.
Ezzel szemben a "ta

pasztalás forrása" kife
jezéssel arra utalunk,

hogya másik ember és
I. nem válik a megis
merő szerkezetének

er~ében tevékenykedő

tudat puszta tárgyává,
amelyen a tudat elvégzi

a megismerés maga
irányította tevékenysé

gét, majd tovább lép
újabb zsákmány felé,
hanem I. és a másik

ember mindig megha
ladja a tudat róluk ki

alakított tárgy-képzetét,
ezért voltaképpen nem

a tudat zsákmányait
szaporítják, hanem,
valódi tapasztalásra

késztetvén, aktivitását
fokozzák.

6Heidegger módján úgy
is fogalmazhatunk, hogy

a lét »titok«, a létezök
»vannak«. A létezőkben

a lét "küldöttei"-vel van
dolgunk, tehát a létezők

révén tudunk a létről,

de a létezők nem azo
nosak a léttel: ez az

ontológiai differencia. A
létezőkkel szemben,

amelyek megismerhe
tők, a heideggeri gon

dolkodásban a lét nem
a megismerés tárgya,
hanem az, ami küldi

magát. Miért ne nevez
hetnék e küldés észle

lését lét-tapasztalásnak?

emberi megismerőképességnek. Nem megismerésre kínálkozik
fel, hanem a tudati megragadhatóságot meghaladó és a birtokló
megismerés aktusától radikálisan különböző elismerést - I. eseté
ben: hódolatot - követel magának. Mivel elismerésről és követelés
ről van szó, ezért jogosan mondja Emmanuel Lévinas a transzcen
dencia eseményét etikai történésnek: amiként a másik ember pusz
ta fellépése elismerést követel, még mielőtt a tudat megismerőak
tivitása hozzákezdene az illető ismereti megragadásához, ugyan
így követel magának elismerést a transzcendencia. Mindkét eset
ben etikai aktusról van szó, mert mindkét valóság - az elém lépő

másik ember és a közellépő I. - jelenlétük minden pillanatában
meghaladják birtokló megragadásra törekvő ismeretszerzőakara
tomat. Fellépésük, megjelenésük, elém állásuk abszolút elismerést
követel, amely nem nélkülözi ugyan a megismerés aktivitását, de
annak nem folyománya, hanem előzménye.Azért ab-szolút, mert
nem a megismerő tudat teljesítményétőlfügg, hanem az attól lé
nyegileg el-különült, el-oldott Másikban van megalapozva. Ez a
Másik mindvégig megőrzi, az abszolút elismerés imperatívusza
mögé rejti radikális másságát: önmagát. Ezért soha nem alakul át
maradéktalanul a megismerés tárgyává, hanem titokként őrzött

mássága valódi tapasztalás forrása - amely jövőt nyit."

Tapasztalás és jövendő

Mivel a Másik és I. nem adja át magát a tárgyiasító tudatnak, ezért
mindig kintlévőség,azaz jövendő. Mármost a jövendő, amely egy
szerre ismeretlen és megmutatkozó, s éppen megmutatkozásában
mutatja fel és őrzi meg ismeretlenségét - mint jövőbeliséget-: a
titok. Titokként való különleges megmutatkozásának eseménye pe
dig a misztikum. Ilyenformán a tényleges tapasztalás, melynek so
rán valami új jelenik meg, ami, képletesen szólva, a jövőből lép
elő, a legteljesebb misztikum. Ez az előlépés - legyen bármilyen
természetes, történjék nap mint nap, amikor például emberek való
ságosan találkoznak egymással - a titok eseménye, misztérium,
amely a maga észrevétlenségében tökéletesen megfelel annak,
amit Heidegger kíván a valódi titoktól: "Egy titok csak akkor titok,
ha még arra sem derül fény, hogy titok áll fenn" (Heidegger, 43).

Nyilvánvaló, hogy ezt a tapasztalást meg kell különböztetni
attól a buzgó ismerkedéstől, iparszerű ismeretszerzéstőlés akku
rátus megismeréstől, amit a tudomány végez. Ami birtokba ve
hető, az felfedezés - nem tapasztalás tárgya. Következésképpen
igazi tapasztalás csak a másik ember és I. esetében lehetséges,
mert ezek nem kutathatók tetszés szerint, hanem mindkettő

olyan valóság, amely a maga szabadságnak nevezett végtelen
rejtezkedéséből lép elő, pontosabban kiszól belőle vagy felfény
lik. Hang hallatszik, fény látszik - epifánia. De a Másik önmagá
ban és I. önmagában titok marad, s így további, tehát jövőbeni
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tapasztalás forrása: azaz jövő. I. esetében, miként Rahner mond
ja, abszolút jövő.

Bizonyos értelemben persze azt is mondhatjuk, hogy I. vala
miként van, de ezt a saját van-t mindig rejtve mutatja: üzenetbe
rejti. Hozzánk csak az üzenet jut el. A mi világunk nem ismeri
azt, hogy miképpen van a kintlévő jövő, a »legyen!«, a titok. Így
a Másik és I. egyaránt csoda a »van« világában. E két csoda, I. és
a Másik a méltó tárgya a tapasztalásnak. És megfordítva: a cso
da kizárólag tapasztalható, tapasztalatként és a tapasztalás szá
mára valóságos - nem lehet elgondolni. A valóságos tapaszta
lás pedig a legelevenebb misziika''

A végtelen

Rahner "titok"-nak nevezi a transzcendentális tapasztalat "irány
pontját" [Woraufhin], Lévinas szerint viszont e transzcendencia
szigorú értelemben kidolgozott fogalmát a »oégtelen« terminusa fe
jezi ki - szemben a »teljesség« [totalitás] fogalmával, amely a
tudat hatalmának teljes terrénumát jelöli, vagyis a tudat által poten
ciálisan belátható létet - egészen a »semmi«-ig. A »végtelen« a tel
jességen túl van, jóllehet a "teljességen és a történelmen belül, a ta
pasztalaton belül tükröződik" (Lévinas, 7). Ez a végtelenség a Másik
arcán villan fel. A tudat azért tehetetlen vele szemben, mert nem
képes elgondolni, pontosabban: a végtelen ideájában olyasmi gon
dolódik el, ami mindig külső a gondolathoz képest, mert megha
ladja azt, ami elgondolja. Hiába gondolja, soha nem gondolja el
eléggé, teljesen és adekvátan, egyszóval: végtelenül. Ebben rejlik
a tudat végessége - végtelensége pedig abban, hogy és ahogy
ezt tudja.

A végtelenség több és más, mint a »van«, a tudatnak e leg
kedvesebb, mert számára legvilágosabb és leguralhatóbb tárgya
és kijelentése. Ha I. az a valóság, aki titok és végtelenség, akkor
bizonyíthatatlan a »van« módján, mert nem kimondott-el
hangzott »van«, hanem önmagát zengő, a puszta semmibe kiál
tó »legyen!«, aminek csak visszhangja az, ami van. - Vajon
halljuk-e a »van« létezők zajában e »legyen!« támasztó orgona
pontját?

Vagy I. a jövendő »lesz«. - Vajon látjuk-e a »van« létezők

zsúfolt panoptikumában a rejtezkedő vízjelet, a jövendő nyomát?
Bizonyítani mindenesetre csak azt lehet, ami van.
Így az egyedül lehetséges istenbizonyítás nem más, mint a

teljességen belül tükröződő végtelen titok felé tartó gondolati
mozgás; a »van« világában ténylegesülő »legyen!« irányában a
»lesz« idősíkján haladó zarándoklat. A tapasztaló gondolkodás za
rándoklata.

Csak legyen mit tapasztalni, különben becsukódik a jövő ka
puja, s ránk záródik az a priori mindentudás és a »van« uralma!
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