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A vallási tapasztalat
metafizikai
értelmezésérá1
A filozófiai vizsgálódások egyik kevéssé bátorító sajátossága ab
ban áll, hogy egy kérdésnek nemcsak megválaszolásával, de már
puszta föltételével is tévútra kerülhetünk. Ha tehát a filozófiát az
igazság országába tett utazásnak képzeljük, úgy ez az utazás oly
nehezen megvalósíthatónak s célja oly bizonytalannak tűnik, hogy
a nagy vállalkozás legtöbbször egy életen át tartó csomagolássá
vagy az utazás kilátástalanságát bizonyítottnak tekintő otthorima
radássá satnyul. Mégse keverjük össze az igazi "utazókat" azok
kal, akik egyedül arról tudnak beszélni, miért is maradtak otthon.
Illendő, sőt szükséges ugyan, hogy ez utóbbiak érveit is fontolóra
vegyük; ám a tapasztalat arra int, hogy ezek az érvek mindig csak
azokat győzik meg, akik valójában sehová sem akarnak menni.

Mostani úti célunk a vallási tapasztalat; a rend kedvéért tehát
azzal a kérdéssel kezdjük a vizsgálódást, hogy ezúttal mi szól az
"otthonmaradás" mellett.

Először is azt lehetne mondani, hogya"vallási tapasztalat"
azért nem kutatható, mert már fogalma szerint képtelenség. Ha
ugyanis a tapasztalást az érzékszervekkel történő észlelés jelen
tésében vesszük, a vallás "objektumát" pedig (éppily megszokott
módon) az érzéki világon túlra helyezzük, a "vallási tapasztalat"
contradictio in adiecto lesz majd - semmivel sem "méltóbb" tárgya
a kutatásnak, mint a világos sötétség vagy a néma hangzavar.

A második ellenvetés így szól: amikor "a" vallási tapasztalat
ról kívánunk gondolkodni, eleve föltesszük azt, hogy az ide so
rolható jelenségek valamely általános tartalom "eseteivé" tehe
tők. Mivel tapasztalásról van szó, e föltevés egyszerre érintheti
a tárgyat és az alanyt: így ugyanaz a képességünk "hallja meg"
a lényegét tekintve mindig egyforma (s az említett képességnek
megfelelő) "üzenetet" . Ámde nem elbizakodottság-e azt kép
zelni, hogy mi írjuk elő vagy legalábbis eleve tudjuk azt, mi
lehet és miképpen jelenhet meg számunkra az "isteni"? Rámu
tathatunk-e a "szabad megnyilatkozás helyére" éppúgy, aho
gyan a postaládára bökve mondjuk: "ide jön minden számla
és meghívó"?

Harmadszor azzal a tudományelméleti problémával kell szem
benéznünk, hogya tapasztalás sohasem tekinthető egy tárgy
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'Összetoqlalóan és egy
szerűen szólva tehát az

a feddés áll ellenveté
sünk mögött, hogy az

ember (értsd: a filozófia)
elbizakodott és ostoba
tettet hajt végre akkor,

ha az "egészen más" és
mindig "teljesen más
ként" jelentkező Istent

.mibenléte' és megjele-
nési módja szerint kí

vánja megragadni.

"tiszta" föltárulásának. Ellenkezőleg, a tárgy észlelése az álta
lunk épp elfogadott "teóriák" szerint megy végbe, s így az nem
"önmagában", hanem csak a mi értelmezéseinken keresztül válik
láthatóvá. Ha tehát volna is "vallási tapasztalat", semmi sem ga
rantálhatná azt, hogy "objektuma" adekvát módon, nem pedig a
mi "konstrukcióink" által megformált s azt passzívan elszenve
dő tárgyként áll előttünk.

Mit felelhetünk ezekre az ellenvetésekre? Ami az elsőt illeti,
azt igen könnyű megválaszolni. A valódi önellentmondás
ugyanis nem a nem-érzékszervi tapasztalás lehetséges voltának
elfogadásából, hanem épp a "tapasztalás" és az "érzékszervi ta
pasztalás" azonosításából fakad. Egy tárgy tapasztalása csak úgy
gondolható el, mint a tárgy megjelenése valaki (a tapasztaló
alany) számára; ahol tehát egy tárgyat tapasztalok, e tapasztalás
sal egyidejűleg s annak feltételeként én is jelen vagyok önma
gam számára. Ám épp mivel az alany az érzéki tapasztalással
egyidejűleg s annak feltételeként lép fel, ő maga nem adódhat
sem érzéki tapasztalás által, sem pedig egy már végrehajtott ér
zéki tapasztalás utólag "kikövetkeztetett" járulékaként. Az első

ellenvetésre így az a válasz, hogy az érzéki tárgyat tapasztaló
alany önmegtapasztalása sem érzéki tapasztalás, tehát nem az
"érzékfeletti" tapasztalásforma, hanem a kizárólag érzéki észlelés
ként (vagyis: észlelő nélküli észlelésként) értelmezett tapaszta
lás-fogalom bizonyul önellentmondónak.

A második ellenvetés nyilvánvalóan vallási indíttatású, s két
olyan "erődítményt" kíván megvédeni, amelyek elestével - lát
szólag - a vallási tapasztalat élő lényege kerül veszélybe. Az
első erődítmény az a meggyőződés, hogya vallás tárgya "egé
szen más", mint amik mi vagyunk - ezért helytelen az, ha a fi
lozófia fogalmilag rögzíti e tárgyat, s megnyilatkozásának "he
lyét" (pl. a megismerő aktivitás, az "érzés" stb.), Ha e rögzítés
megtörténik, illegitim módon számunkra-valóként jelenik meg
az, ami "egészen más". A másik "erődítmény" azután az a tézis
volna, miszerint a vallási tapasztalat szigorúan egyedi, vagyis
megragadhatatlanul sokféle - ha általában kívánnánk azt megra
gadni, előírnánk az "isteninek", hogy hol és milyen alakban jelen
het meg nekünk (s ez góg).'

A vallási tapasztalat e "megvédelmezése" a filozófiával szem
ben azonban épp az ellenkezőjét éri el annak, amit akart. (A "két
erődítmény" védelmének képénél maradva e balfogás úgy jelle
mezhető, mint kirohanás az erődökből a felmentő sereg ellen.) A
"teljesen más" Isten például épp e minőségénél fogva az, aki
számunkra egyáltalán nem jelenhet meg (hisz nem adható meg
oly "közös pont", ahol találkozhatnánk) - különösen nem egy
vallási tapasztalatban, mint számomra jelentős. A vallási tapasz
talat radikális egyediségének vagy pluralitásának tana pedig
(rnely "nyitott" módon nem kíván általános "előírásokat" adni
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2Valójában ez a legkí
méletlenebb előírás, hisz

azt mondja ki, hogy az
isteninek nem lehet

semmiféle - mindannyi
unk számára főlismerhe

tő - "természete",

arról, hogy Isten mi lehet és miként lehet a számunkra) szándé
kával szemben épp azt írja elő, hogy az "isteni" megnyilatkozá
sában nem lehet semmi közős." Ez - ráadásul - további ellent
mondásokhoz is vezet: "A vallási tapasztalat radikálisan egyedi"
mondat állítmánya tulajdon általános alanyát számolja föl; ha le
hetséges még innen továbblépni, úgy a záróakkord ez kell, hogy
legyen: "Bármi és semmi sem lehet vallási tapasztalat." (Látni
fogjuk, hogy ezen abszurd tétel első tagjában - megfelelő mó
dosítások után - mégiscsak van igazság.)

A harmadik problémával (azzal, hogya vallási tapasztalat tár
gya valóban passzív elszenvedője-e a mi értelmező tevékenysé
günknek) csak azután nézhetünk szembe, ha már közelebbi
meghatározást adtunk e tapasztalatról. Ígyelkerüljük a túlhajtott
módszertani megfontolások legnagyobb módszertani tévedését
- azt, hogy egy tárgy megismerhetőségénekvizsgálatát előfelté

telévé teszik a tárgy tulajdonképpeni megismerésének, noha ez
előzetes problémához is szükség van a tárgy (nyilván nem egy
"módszeres" megismerésből származó) meghatározására.

Eddigi eredményünk tehát az, hogy a vallási tapasztalás nem
értelmetlenség pusztán amiatt, mert nem fogható föl érzékszervi
észlelésként (ellenkezőleg, épp az így fölfogott tapasztalás bizo
nyult képtelenségnek); ugyanígy az sem lehet baj, ha a vallási
tapasztalásról általános meghatározást adunk - amint láttuk, itt
is e lehetőség tagadása az, mely nemcsak a filozófiai gondolko
dással, de a vallással is leszámol.

1. A vallási tapasztalat mint a feltétlen megtapasztalása

A vallási tapasztalat meghatározhatatlan pluralitását állító ellen
vetés ugyan tévesnek és "önpusztítónak" bizonyult, mégis jogos
nak s a vallásos szemlélethez illőnek tűnik az a benne rejlő mozza
nat/ hogy ne mi "írjuk elő" az Istennek azt, "hol" és hogyan léphet
föl a számunkra. Ha azonban e két oldal egyszerre igaz, akkor lé
teznie kell az általunk vizsgált terület egy olyan általános meghatá
rozásának, amely (a fönti értelemben) mégsem "előíró" jellegű. Ha
marosan kiderül, vajon összekapcsolhatóak-e ezek az egymást ki
zárni látszó mozzanatok, azaz lehetséges-e a vallási tapasztalat
tárgyát úgy meghatározni, hogy e meghatározás ne váljon az em
ber fölényes s az istenit korlátozni kívánó aktusává.

Ami a vallási tapasztalat számára Isten vagy a "szent", azt a
filozófiában a feltétlen nek nevezzük. S bár gyakran halljuk, hogy
a vallás és a filozófia Istenének ez az "azonosítása" végzetes és
megengedhetetlen lépés, e tiltakozás voltaképp csak addig ma
radhat szilárd, amíg nem gondolja végig, mit is jelent ez: a "fel
tétlen". Hegel Vallásfilozófiai e1őadásainak bevezetésében azt olvas
suk/ hogy "Isten a szent középpont. amely mindent élettel és
szellemmel tölt meg"; "Isten a kezdete és a vége mindennek"; a
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38. W. F. Hegel:
Vallásfilozófiai előadá

sok. Atlantisz,
Budapest, 2000, 15.

4Ugyanis értelmetlen
volna azt az álláspontot

képviselni, hogy nem
csak lsten, de még más
is feltétlen. Ha - tegyük

föl - kettő feltétlen
valóság volna, e rninő

ségüknél fogva egyikü
ket sem korlátozhatná
semmi, mivel azonban

két ilyen valóság volna,
mindkettö korlátozná a

másikat, s megszüntetné
annak feltétlenségél.

A "több feltétlen való
ság" gondolata tehát

értelmetlenség,
önellentmondás.

vallásban fIa legmagasabb rendű tárggyal", az "abszolút
tárggyal" van dolgunk," Azért állíthatjuk tehát azt, hogya val
lásban a feltétlennel találkozunk, mert e fogalom tartalma (az,
ami mindennek feltétele, de ami magában véve már nem függ
semmitől, s így az "eloldozott", az "abszolút") nyilvánvalóan Is
tenre vonatkozik, illetve: csak Istenre vonatkozhat" s Istenre vo
natkoznia kell. Ez a "kell" különösen akkor válik világossá, ha
az összekapcsolást tagadni próbálják, s kijelentik: "Istenre nem
vonatkoztatható a feltétlenség." Eszerint a vallási tapasztalat nem
a feltétlen megtapasztalása volna, vagyis olyasmire vonatkozna,
ami nem-feltétlen, nem önmagában megalapozott és "jogosult",
nem "végsó''' valóság. Mint ilyen azonban nem is volna méltó
semmilyen különleges tiszteletre, hisz karakterjegyei a létezésé
ben mástól függó' és fönnállásának értelmét nem önmagában hor
dozó véges-világi létezőkkel egyeznének meg. A nem önmaga
által megalapozott és jogosult létez éssel a "szent" minősége sem
volna összeegyeztethető (a "szent" jelentése ugyanis épp e voná
sokban keresendő); az ilyen létezés továbbá mindig arra sarkall
na minket, hogy túllépjünk rajta ama feltétlen felé, amely neki is
alapul szolgál, s amely így a voltaképpeni és egyedül méltó val
lási "tárgy".

Mielőtt azonban határozott eredményként rögzítenénk azt,
hogy a vallási tapasztalat a feltétlen nel való találkozás valamely
(később kifejtendö) módja, szükségünk van a "feltétlen" fogal
mának az eddiginél mélyebb elemzésére.

A feltétlenről (vagy: az "abszolútumról") eddig azt mondtuk,
hogy önmagában megalapozott s minden mást megalapozó, a
mástól-függés kötelékeitől "eloldozott" valóság: az, amit semmi
sem korlátoz. Így az egymásra és önmagukon túlra utaló, "felté
telezett" létezők láncának végeként jelenik meg, egyszersmind a
különféle tipusú (pl. oksági, magyarázó, értékelő stb.) láncok kü
lönféle végeinek (pl. első ok, szellem, boldogság stb.) összefoglalá
saként vagy egységeként is. A feltétlenről azonban nem elég úgy
gondolkodni, mint az "elsőről", az "alapról" vagy "a láncok vé
géről"; így ugyanis azt, amit "semmi sem korlátozhat", a létezés
egy meghatározott s minden mástól elkülönített tartományába
szorítanánk vissza; hatalma is csak külső hatalom volna, mely
mit sem változtathat az "alá tartozók" más-létén, Az, amit
semmi sem korlátoz, nem lehet pusztán alap vagy .Jáncvég" egy
számára külsó' "megalapozott", illetve lánc számára. Azzal a "do
logi" alap-felfogással szemben, amely az alapot és az általa meg
alapozottat különböző, bár egymással "érintkező" létezőknek te
kinti, a megalapozott létezőt bensó1eg átható alap fogalma felé kell
fordulnunk - hisz csak ez nem mond ellent annak, amit a "fel
tétlen" jelent. Ha tehát Isten - amint azt Hegeltől idéztük - "a
szent középpont", akkor ezt (Hegel nél is) úgy kell érteni, ahogy
azt Nikolaus Cusanus gondolta: centruma mindenütt ott van, pe-
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5Lásd Zimányi Ágnes
beszélgetése Weissmahr

Bélával. Vigilia, 2002.
április, 304-311.

6E "panteista" fölfogás
már azért is tarthatatlan,

mert az azonosításból
közvetlenül folyó .Az

összes létező feltétlen"
állítás csak a létezők

sokféleségének teljes el
törtése mellett értelmez
hető (vö. 4. jegyzet. 
a feltétlen csak egy le
het). Ha azonban min
den különbséget meg-

szüntetünk, a fönti állítás
is összeomlik, hisz ab

ban az "összes" létező

ről tesz állítást egyazo-
kat egymástól s önma

gát azoktól az állításban
megkülönböztető alany.
7Ezt a terminust Szemjon

Frank főmüvéből (Henoc
mU:JICUMoe. OHmOJ/om

uecsoe 66eoeHue 6 XU

JlOCOXUIO peJlUZUU. Pá
rizs, 1939) kölcsönöztük.

8Weissmahr Béla:
Filozófiai istentan.

Mérleg - Távlatok,
Bécs - Budapest 

München, 1996, 15.
BAzt az ellenvetést, hogy

eredményünk csak a mo
noteista vallásokra vonat-
koztatható, épp az .igaz
végtelen" fogalma hárílja

el. Eszerint ugyanis a fel
tétien véges tartalmakon
át Js" megmutatkozhat.

Kiválóan fejti ki ezt a fel
fogást A tudós tudatlan

ság első könyvének XXv.
Fejezete, ahol Cusanus
- egyebek mellett -

rifériája pedig sehol sincs. Vagy, ismét Cusanusra hivatkozva:
"Isten a non aliud, a »nem másv" - azaz (paradox módon) épp
abban tér el minden véges-feltételezett létezőtől, hogy nincs sem
mi, amihez képest külső és idegen volna (s így azáltal "teljesen
más", mint a véges-világi létezők, hogy semmihez képest sem
más). Az így fölfogott feltétlen megegyezik a hegeli "igaz végte
lenség" fogalmával - azzal, ami elkerüli a végessel szembeállított
(s így a véges által korlátozott) végtelen önellentmondását.

Eredményünk (a véges létezőket bensőleg átható feltétlen)
persze nem jelentheti azt, hogya feltétlen "azonos" az általa fel
tételezettel." A feltétlen csak úgy ragadható meg, mint ami a vé
~es-feltételezett létezőket átjárja, de azokkal mégsem azonosítha
tó; más szóval: a vallási tapasztalat tárgya a végessel az "anti
nomikus monodualízrnus"" viszonyában álló végtelen. Ha azon
ban így van, akkor sem a filozófiai istenkérdés, sem a vallási ta
pasztalat nem választható el (mereven) a "világ" vagy "valóság"
meghatározásától, illetve megtapasztalásától. Mivel mindkettő a
feltétlenre vonatkozik (ami, mint láttuk, semmitől sem választha
tó el), a nekik megfelelő probléma (és "dimenzió") ez: "Milyen a
valóság egésze végső soron? Vagy: milyen jellegű a valóság vég
ső alapja?"s

Ha a vallásfilozófia a vallás "teoretikus tartalmának" megra
gadása révén lesz filozófia, ám e tartalom az imént megjelölt
"mezóoen" keresendő, akkor (némi vakmerőséggel bár, de) azt
kell állítanunk, hogy az ontológiától elhatárolt vallásfilozófia fi
lozófiai tévút.

2. A feltétlenre vonatkozó bizonyosság

Az előzőekben kiderült az, hogy a vallási tapasztalat tárgya a fel
tétlen, s körvonalaztuk e fogalom tartaimát is." Fölmerülhet azon
ban még az a kétely, hogya feltétlen talán nem több, mint az em
beri tudat egy furcsa teremtménye - például egy "rendezőelv",

amely bár minden partikuláris ismeretnek keretet adhat, mégsem
illeti meg "objektív realitás". Ahhoz tehát, hogy az eddig mondot
tak megfelelő súlyt kapjanak, épp azt kell megmutatnunk: a feltét
len nem lehet pusztán tudatunk "alkotása".

Éppen ez az a törekvés, amely Szent Anzelm úgynevezett
"ontológiai istenérvét" is jellemezte. A fődolog itt az "átmenet"
jogosultsága az istenfogalomból (Anzelmnél ez az "id quo maius
cogitari nequit", nálunk a feltétlen) oda, hogy e fogalom tartal
mát mint objektív realitást ismerjük el. Ha a "feltétlen" fogalmá
valoperálunk, ez az átmenet zökkenőmentes lesz - pontosab
ban végre sem kell hajtani, mert már az "átmenet" által eloszlat
ni kívánt kétely (hogya feltétlen talán csak tudatunk alkotása) is
képtelenség. A feltétlen t ugyanis nem lehet úgy interpretálni,
mint a tudat általlétrehozottat vagy annak "függelékét": ha ezt
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ezt írja: "A templomok
is, mint pl. a Béke, az

Örökkévalóság, az
Egyetértés temploma,

vagy a Pantheon,
amelynek közepén

szabad ég alatt állt a
végtelen Határ oltára
(azé a határé, amely

határtalan), és más ha
sonló dolgok is azt mu
tatják, hogya pogányok
a teremtményekhez való

viszony szerint sokféle
képpen nevezték Istent."

(Paulus Hungarus 
Kairosz Kiadó, 67.
ford.: Erdő Péter.)

10Ezt az érvet kissé
részletesebben is

taglalom A rossz filozófi
ája címü munkámban,

mely hamarosan napvi
lágot lát majd a Magyar

Filozófiai Szemlében.
11Ez - a félreértések
elkerülése végett - a
szkeptikus álláspontok

meghirdetésére is áll: ha
pl. (nem épp férfiasan)
úgy lépek föl, mint aki

semmit sem állít, ám
ezt-azt (kellő határozat
lansággal) "megkockáz

tat", feltétlen módon
állítom azt, hogy amit

mondtam, csak egy
"föltevés". (Vö.

Weissmahr Béla: Ontoló
gia. Mérleg - Távlatok,

Bécs - Budapest 
München, 1995, 30-31.)
12A kérdezés aktusának
feltétlenre "támaszkodó"

voltát Emerich Coreth
Grundriss der

Metaphysik (Tyrolia

tennénk, már nem arról beszélnénk, amit interpretálni szándékoz
tunk,10 hanem épp egy mástól függő (azaz nem-feltétlen) létezés
ről. Márpedig ki akarna komolyan fontolóra venni egy olyan in
terpretációs javaslatot, amely - például - a halakat a szárazföl
di élőlények egy típusaként kívánná megközelíteni?

Bár ez az érv csak félreértése esetén támadható meg, érdemes
egy másik úton is fölmutatni azt, miért nem lehet a feltétlen (va
gyis az, amivel a vallási tapasztalatban dolgunk van) "tudatunk
teremtménye". A lehetetlenség itt annak belátásából fog adódni,
hogy a feltétlen - mint transzcendentális lehetőségi feltétel 
megelőzi azt, amit "tudatnak" nevezünk. Egyrészt ugyanis csak
ott lehet szó tudatról, ahol "én" elkülönítem magam a tárgytól,
illetve a tárgyakat egymástól, s eszétválasztottakat egymás-szá
mára-való voltukban tekintem (így pl. a tárgy számomra adott, s
összefügg ezzel vagy azzal). A tudat tehát önmagát és tárgyait is
feltételezettnek, más-számára-valónak tudja - s itt közömbős

az, hogy e tudás kifejezett-e vagy csak rejtetten (ám szükségkép
pen) igenelt és átélt. Az utolsó és döntő lépés abban áll, hogy
fölismerjük: semmilyen tudás nem lehet meg bennünk összevetés
nélkül: nem "különíthetjük el" az "élő" tartaimát az "élettelen"
tartalmának hiányában, nem láthatjuk a "rosszat" a "jó" ismere
te nélkül stb. Mit jelent mármost mindez? Ha nem lehetséges tu
dat a feltételezettség ismerete nélkül, s ha ehhez az ismerethez
(az "összevetés" nélkülözhetetlensége miatt) már támaszkodni
kell a feltétlenre, akkor ismét azt látjuk: a feltétlen nem lehet egy
már "kész" tudat "teremtménye". A tudat e feltétlenre támaszko
dó volta egyébként olyan alapvető tudataktusok vizsgálatából is
megérthető, mint amilyen az állítás és a kérdezés. Mivel pl. állí
tásaink azc.Ez így van" általános formára hozhatók ("Ez a kutya
neveletlen."), minden állításban jelen van a - megcélzott - fel
tétlen érvényesség. Ha ugyanis állítom azt, hogy egy bizonyos
kutya neveletlen, akkor ez annyit jelent: az eb nemcsak nekem
"tűnik" neveletlennek, hanem .menthetetlenül" és mindenki szá
mára az (kell, hogy legyen), s ezen a tényen semmi nem változtat
hat. Az állítás így (lásd "semmi", "mindenki") végtelen horizon
tot és feltétlen érvényességet céloz meg]] - s itt nem számít az,
vajon valóban jól helyezi-e el tárgyát e mezőben; a fontos csak az,
hogy minden állításban e feltétlenre támaszkodva járunk el. Ha
azonban a feltétlen minden állítás lehetőségi feltétele, s ha állítá
sok nélkül nem képzelhető el gondolkodó tudat, akkor ismét kép
telenség az, hogyafeltétlent (bármiképp is) "kigondoltuk" volna."

Mindebből az a tanulság vonható le, hogya vallási tapasztalat
ban a feltétlen mint objektív realitás mutatkozik meg. Ha valaki
amellett kardoskodna, hogya "vallásfilozófia" tárgyát olyan "je
lenségként" kell megközelítenünk, amelynek "objektivitásáról"
semmit sem mondhatunk, úgy épp e "tudományosan mértéktar
tó" programmal helyezné tárgyát egy igen torz perspektívába.
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Verlag, 1994) című

műve alapján
érthetjük meg.

13A tudat .témasztéka
ként" föllépő feltétlen e

tapasztalati adottsága
természetesen nem
zárja ki azt, hogy e

tapasztalás más-más
mértékben váljon

reflektálttá a gondolkodó
személyek számára.

14A véges létező

fölfogásakor hiányként
adódó feltétlen egyszer

smind jelen is van (más
ként nem élhetnénk
át semmiféle hiányt,

semminek a hiányát); az
állításban jelenlévő

feltétlen pedig nincs
"annyira" jelen, hogy ne

lehetne róla egészen
megfeledkezni akkor,

mikor az állítás tartalmi
mozzanatait elemezzük.

3. A feltétlen megtapasztalásának módjai

A vallási tapasztalat tárgyának s e tárgy "bizonyosságának" meg
adása után nyilvánvalóan az a feladatunk, hogy e "bizonyított
tárgy" (a feltétlen) megmutatkozásának módjaira fordítsuk figyel
münket. Csak így teljesíthetjük azt, amit a cím ígért: a vallási ta
pasztalat értelmezését.

Voltaképp azonban már az előző pontban, a feltétlen bizonyos
ságáról szólva is érintenünk kellett azt, hogy miképpen "adódik"
számunkra e tárgy. A feltétlen itt az állítás és általában a gondol
kodó ("meghatározó" és megkülönböztető) tudat transzcenden
tális lehetőségi feltételeként jelent meg; épp ebből következik az,
hogy jelenléte a tudat számára nem lehet közvetett - azaz köz
vetlenül, tapasztalhatóan kell flott lennie", ahol a tudat "műkö

dik".13
Mégsem meglepő az, hogya feltétlen e szüntelen megnyilat

kozása bennünk többnyire észrevétlen marad. Amikor arról be
szélek, hogy a bokámat harapdáló kutya "neveletlen", nyilván
erre a tudatom "előterében" álló s eléggé bosszantó tényre, nem
pedig az állítás során háttérként "bejelentkező" feltétlenre kon
centrálok. Ettől azonban még nem lehetetlen az, hogy valóságo
san átéljük e háttérbe "szorított" feltétlent. Az átélés intenzitása
- példánknál maradva - lényegében attól fog függni, hogya
kutya neveletlenségét állítva mennyire érezzük át az állításunkat
elkerülhetetlenül kísérő igazságigényt, tehát mekkora "nyomaték"
esik számunkra az általunk megcélzott feltétlen érvényességre.

Az eddigiek alapján tehát azt mondhatjuk, hogya feltétlen
"háttéri" megmutatkozása pozitív és negatív módon is végbe
megy: az előbbi esetben (pl. állítás) a feltétlen mint "jelenlévő"

ragadható meg, míg az utóbbiban (ilyen a tárgyak végességének
és feltételezettségének tudata) a feltétlen a "hiányzóként" vagy
"távollévőként" képez hátteret. (E két "alapmód" természetesen
sohasem érvényesül tisztán - mindig csak "inkább", illetve "ke
vésbé" .14 Ennek így kell lennie, hisz a feltétlen - mint láttuk 
mindent áthat, de semmivel sem azonos: a létezőkkel való egy
sége az "antinomikus monodualizmus" elvét kőveti.) Mielőtt to
vábbhaladnánk, érdemesnek látszik e két típus állományát né
hány újabb esettel bővíteni.

A "negatív megmutatkozás" kiváló példáját adja Cusanus De
beryllo című művének egy gondolatmenete. E műben Cusanus
egy olyan eszközt ("szemüveget", illetve "nagyítólencsét") kí
vánt átnyújtani az arra érdemes olvasónak, amelynek segítségé
vel a feltétlen valóság "láthatóvá", illetve "érinthetővé" válik. Az
"okuláré" egyik használati módja mármost az, amit Cusanus ne
gatív látásnak nevezett. Hogy mit jelent e látás, azt Cusanus 
nem adva föl abbéli hitét, hogy ez az olvasót segíti - egy geo
metriai példán mutatja be. Eszerint az "ab" pontok által kijelölt
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"Kurt Flasch e ponton
arra hívja föl a figyel

met, hogya negatív
látás - természetesen

- nem az érzéki észre
vevés, hanem az ész

képessége. (Kurt Flasch:
Nicolaus Cusanus.

München, Verlag C.H.
Beck, 2001, 55.)

16"ln omni igitur angulo
negatíve vídemus maxí

mum, quem scimus
esse, sed non illum

designatum..." (Cusanus:
De beryl/o, latin-német

kiadás. Hamburg,
Felix Meiner Verlag,

1987, 18.)

17Az. a teljességgel min
dennapos (és egyre

sürübb) tapasztalatunk,
hogy egy ember minden

szenvedélyét valamely
- szükségképp korlátolt

- eseményre, tárgyra
vagy elismerésre paza
rolja, a "negatív látás",
vagyis a feltétlen hori-

zontjából való nézés
"képességének" hanyat
lásáról ad hírt. Hamaro

san kiderül majd, hogya
"negatív látás" gyakorlá

sa a legszorosabban
egybefonódik azzal, ami

emberré tesz minket;
éppígy az, ami az em·

berben hitvány és nem-
telen, a partikuláris túlér

tékeléseként lép elénk.
IBA "részesedés" platóni
fogalma (amit Arisztote-

lész óta sokan afféle
gyenge pontnak, illetve

vonalat egy közéjük fölvett "c" ponttal metszve, majd a "cb"
kart a "c" pont körül forgatva egy hegyes- és egy tompaszöget
hozunk létre, amelyek (a forgatás szerint) "még hegyesebbé", il
letve "még tompábbá" válhatnak. Tudjuk emellett azt is, hogy e
szögek az egyenesből származnak és oda térnek vissza - az
egyenes így valamennyi szög "nem-szögszerű" alapja (Cusanus
szerint ez az "igazi" vagy "legnagyobb és "legkisebb" szög - a
szög "alap-ideája"). A negatív látás nem egyéb, mint az épp
előttünk fekvő hegyes- és tompaszög olyan szemlélete, amelyre
úgyszólván rávetül a háttérként távollévő egyenes s az abból le
vezethető végtelenül sok szögpár "képe".15 "Negatív módon te
hát minden szögben látjuk ama legnagyobbat, amelyről tudjuk,
hogy van, de nem az, amit ébrézoltunk." "

A feltétlen negatív látása egy tárgyon azt jelenti, hogy már
eleve "úgy nézünk" e dologra, mint ami egyrészt nem meríti ki
fogalmának minden lehetőségét, másrészt e fogalom is kisebb
terjedelmű, mint a korlátlan valóság. Így pl. egyszerre lehetünk
tudatában azoknak a korlátoknak, amik egy bizonyos embert
"másokhoz" (az "emberi" minden lehetőségéhez) képest jellemez
nek, s azoknak, amik őt mint embert illetik meg. A negatív látás
a feltétlen ama megtapasztalása, mely (a hiány átérzéseként) a
véges-feltételezett létezők világának elégtelenségét a tökéletes
"érezhető" bejelentkezésén át nyilvánítja ki. Ezzel ismét az derül
ki, hogy az ember a feltétlen feló1 tekint a világra, s így semmi
lyen korlátolt "tény" nem töltheti ki horizontját. Nemcsak a val
lási tapasztalat elmélyülésének, de az emberként való létezésnek
lehetősége is megbukik ott, ahol e - tágabb értelemben vett 
"negatív látás" elhomályosul. A vallásos létezés ezen kiinduló
pontja tehát a "puszta" emberi létezés alapkövetelménye."

A feltétlen "pozitív" megmutatkozásai közé voltaképp puszta
létezésünk tudatát is föl kell vennünk. "Amennyiben" ugyanis lé
tezünk, nincs semmí, ami e létezést kizárná, azaz minden, az
Egész közreműködik abban, hogy lehessünk. Embernek lenni to
vábbá annyit tesz, mint egy bizonyos módon - létezni; a lét egy
módjaként pedig újra csak a korlátlan valóság mozzanataként
tudunk magunkról.

Határozottabban nyilvánul meg ez az emberi öntudatban.
Amikor ezt "önmagánál-való-létnek" ("Bei-sich-selbst-Sein") ne
vezzük, arra gondolunk: az ember mint öntudattal bíró lény
nem úgy létezik, mint egy asztal: nemcsak más számára valami,
és nemcsak más teszi ezzé vagy azzá, de önmaga számára is je
len van, és maga is meghatározza azt, hogy mivé válik. Ez a
(legalábbis részben) önmagán nyugvó létezés azt jelenti, hogy 'az
ember "részesül" a feltétlen önmaga-által-való-létéből. Ha ez fur
csán is cseng, mégis egybevág azzal, amire föntebb jutottunk: a
feltétlen (ami nem lehet pusztán valami általunk "kigondolt")
mindent áthat és mindennel .antinomikus" egységben áll. Az ön-
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homályos "képes
beszédnek" tartanak)

valójában ugyanazt
jelenti, mint az

"antinomikus egység".
19A természet megfigye

lésére építő istenérvek
fogyatékossága épp

abban áll, hogy gondo
latmeneteik alapját egy

túlságosan is "tiszta"
objektumban keresték.

Ezzel szemben most
azt látjuk, hogy a feltét
lennek a természet vilá
gában való megtapasz-

talása olyan jellegű,

hogy ott "szubjektív" és
"objektív" oldal összefo

nódik - mégpedig
anélkül, hogy ennek
bármi köze lenne az

így megtapasztalt tarta-
lom (a "látszólagos" ér
telmében vett) "szubjek

tív" voltához.
20Ez utóbbi hibás azo

nosítást bálványimádás
nak nevezzük akkor, ha
e "tévedést" inkább az

ember számlájára írjuk;
másfelől azt, ami

mintegy "saját hatalmá
nál fogva" képes

a feltétlenség látszatát
kelteni (pontosabban:

"magának a feltétlennek"
mutatkozni),

démonikusnak hívjuk.

tudat önállóságát megtapasztalva ezért a számunkra-való
feltétlen t éljük át - s nem bírhatnánk öntudattal, ha nem része
sülnénk" a feltétlenből.

A "pozitív" és "negatív" példák e szaporításával némileg kitá
gítottuk azt a kört, amin belül a feltétlennel való találkozás vég
bemehet. A kép azonban még így sem pontos: hisz többször is
hangsúlyoztuk azt, hogy semmit sem "vonhatunk ki" a feltétlen
hatóköréből. A vallási tapasztalatot tehát (szemben azzal, amit a
bevezetés második ellenvetése mondott) épp azért kell úgy föl
fognunk, mint ami "bármin" vagy "bárhol" megtörténhet, mert
tárgyát a feltétlenben határoztuk meg.

Mindez mégsem jelenti azt, hogy az iménti példák (melyek a
feltétlent a tudat aktivitásának háttereként mutatták föl) egy tet
szó1eges területről származtak, ami helyett éppúgy bármi más (egy
folyó, egy kiskutya vagy egy vasútállomás) is megfelelt volna
célunknak. A tudat ugyanis fogalma szerint az egyetlen "hely",
ahol a feltétlen közvetlenül "elsajátítható", továbbá - mint azt az
önmagánál-való-lét fogalmán láttuk - az a létmód, amely a fel
tétlen "önmagában megalapozott" karakteréből leginkább része
sül. A feltétlen tehát valóban bármiben föltárulhat, mikor azon
ban valamely számunkra külső tárgy (pl. egy háborítatlan hegy
vidéki tó) "sugározza ki" számunkra azt, amit a filozófiában
"feltétlennek" nevezünk, az élmény csak tudatos alanyiságunk a
feltétlen t ismerő, s az arra utaló "jeleket" eleve "fölerősítő" ka
raktere által lehetséges."

Fontos az is, hogy eddigi eredményeink egy további követ
kezményére utaljunk. Amikor ugyanis azt mondtuk, hogya fel
tétlen és a "világ" viszonyát az antinomikus monodualizmus
(Szemjon Franktól átvett) fogalma adja meg, a feltétlen minden
hez-kapcsolódó voltán túl annak mindentől elkülönülő voltát is
megállapítottuk. A feltétlen megtapasztalása a világ létezőin esze
rint csak akkor "adekvát", ha a feltétlent nem azonosítjuk (de
nem is állítjuk szembe) azzal, amin keresztül számunkra feltűnik.

Ha például a tapasztalat a föntebb említett hegyvidéki tóhoz kap
csolódik, úgy e tó nem puszta "ablaküveg", amin egészen átnéz
ve valami "mást" szemlélünk, de azt sem mondhatjuk, hogy 
empirikus adottságában - maga volna az, ami e tapasztalás tár
gya. 20 Isten - amint arra már hivatkoztunk - a "non aliud", aki
nek más-volta abban áll, hogy semmihez képest sem "más".

(folytatjuk)
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