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Engedje meg, kérem,
hogy beszélgetésünk
elején a magyarországi
szellemi helyzetre utal
jak. Ami az újabb val
lásfiloz6fiát illeti, Ma
gyarországon - lega
lábbis (katolikus) egy
házi körökben - első

sorban Karl Ruhner (és
akésőiMaréchal-iskola)
elméletének recepci6já
ra került sor.Önegyhe
lyütt azt írja, Rahner
vallásfogalma "nemtár
fel olyan kritériumokat,
amelyekalapján avallá
si aktusok megkülön
böztethetőkanemvallá
si aktusokt6r. Milyen
más szempontokra van
sz ükség ünk egy diffe
renciált vallásfogalom
kialakításához?

ÁVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Richard Schaefflerrel
Richard Schaeffler (1926) filozófiai és teológiai tanulmányai után 1968 és
1989 között a filozófai-teológiai határkérdések professzoraként oktatott a
bochumi egtje temen, s tagja volt az evangélikus és katolikus teológusok,
illetve a kereszténység és a zsidóság párbeszédét előmozdító szervezetek
nek. A mai német vallásfilozófia egyik meghatározó alakja.

Az Ön által említett kritikám nemcsak Rahnerre vonatkozik, ha
nem mindazokra is, akik a vallás fogalmát úgy próbálják meg ki
dolgozni/ hogy nem vetnek számot azokkal a megnyilatkozások
kal, amelyekben a vallás kifejezi önmagát. Az ilyen vallásfogal
mak minden esetben túlságosan tágnak bizonyulnak, mert olyan
aktusok is a körükbe tartoznak, amelyeket azok, akik a vallási ak
tusokat tulajdon tapasztalataik alapján ismerik, nem tekintenek
"vallásinak". E fogalmak tehát figyelmen kívül hagynak egy olyan
különbséget, amely a vallási tudat szempontjából egyenesen kons
titutív jelentőségű. Aki például imádkozik, tudja, hogy valami
mást tesz, mint az a filozófus, aki minden megismerés lehetőségi

feltételeire reflektál. Ez a különbség annak ellenére is különbség,
hogy - bizonyos feltételek mellett - mindkét személyről állítha
tó/ hogy "az abszolút léthez viszonyul". Ezek a vallásfogalmak
másfelől mindenkor túlságosan szűknek bizonyulnak. Nem foglal
ják ugyanis magukban például a vallási aktusoknak azokat a for
máit/ amelyek nem az "abszolút létre" irányulnak, például a poli
teista vallásokban az istenekkel szemben tanúsított tiszteletet. Az
ezektől a megnyilvánulásoktól függetlenül kidolgozott vallásfoga
lom nem vesz figyelembe tehát egy olyan vonást, amely egymás
tól egészen különböző vallásoknak egyaránt sajátja.

És ez nemcsak Rahnerre áll, de vele kapcsolatban is igaz . Az
"abszolút létre való előrenyúlás" Rahner felfogása szerint minden
megismerési aktusnak belsőleg része. Ebből következően Rahner
semmit nem árul el arról, mi alkotja a sajátosan vallási aktus
megkülönböztető jegyét. Másfeló1 nem veszi figyelembe azokat a
vallásokat, amelyek olyan isteneket tisztelnek, akik nem "abszolú
tak" / hanem például az jellemzi őket, hogy viszályban állnak
egymással, és ennek a háborúnak mindenkor igen labilis békével
igyekszenek véget vetni. Nem értjük meg ezeket a vallá sokat, ha
azt feltételezzük, hogy"valójában" azt az isteni valóságot akar
ják tisztelni, amelyet önmaguk félreért ése következtében éppen
tagadnak.
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A vallásfilozófia ké
zikönyve című műve

nemcsak egyszerűen

kézikönyv, hanem átfo
góvallásfilozófiai prog
ramot is kifejt: a kiiliin
böző megközelítésmó
dok összekapcsolásá
nak programját. Gon
dolkodásában milyen
út vezetett ehhez a val
lásfilozófiai .metaelmé
lethez"?

Erfahrung als Dialog
mit der Wirklichkeit
[A tapasztalat - pár
beszéd a valósággal]
című művét olyan kí

sérletnek is tekinthetjük,
amely Kant elméletét
oly módon igyekszik to
vábbgondolni, hogy a
vele szemben felhozott
vádakkal a tapasztalat
ról kialakított dialogi
kus elmélet keretében
vet számot. Ami sajáto
sana vallási tapasztala
tot illeti, úgy tűnhet, el
sősorban Kant ún. "au
tonómia-fikciója" képezi

A kérdésében jelzett "másik szempontot" ezért az jelenti,
hogy - meggyőződésem szerint - elsődlegesen azokat kell
meghallgatnunk, aki vallási aktusokat visznek végbe, mert csak
a vallás (és ide tartoznak a nem keresztény vallások is) önmagá
val kapcsolatos megnyilatkozásai alapján tudhatjuk meg azt, mi
alkotja a vallási aktus sajátos jellegét.

Ahhoz a törekvéshez. hogy összekapcsoljam egymással a vallásfi
lozófia különbözö módszereit, azoknak a filozófusoknak az olva
sása nyomán jutottam el, akik kidolgozták és sikeresen alkalmaz
ták a szóban forgó módszereket. Wilhelm v. Humbolt. a német
nyelvfilozófia egyik meghatározó alakja kifejezetten beszélt arról,
hogy csak akkor vagyunk képesek megfelelőenmegérteni a nyel
vet, ha a nyelv transzcendentális funkcióját vizsgáljuk, vagyis azt,
milyen jelentősége van a tárgyi világ felépítése szempontjából.
Edmund Husserl, a fenomenológia megalapítója az Ideenben azt
hangsúlyozta, hogya fenomenológia feladatát csak akkor értjük
meg, ha "transzcendentális talajra lépünk". Ludwig Wittgenstein
másfelől arra hívta fel a figyelmet, hogy a transzcendentál
filozófusok által vizsgált"világ" struktúráját csak a nyelv struktú
rájának vizsgálatával ragadhatjuk meg. Az említett három mód
szert tehát jelentős képviselőikmindig is egymással összekapcso
lódóként fogták fel. Az a szempont, amelynek alapján ez az össze
kapcsolódás szemlélhető, véleményem szerint abban rejlik, hogy
valamennyi módszer - a maga módján - a tapasztalat lehetősé

géről beszél. Azt vizsgálva tehát, milyen módon lehetséges a ta
pasztalat, olyan alapvetést igyekeztem kidolgozni, amely révén ki
mutatható, miért nem mondhat le egyik módszer sem a többiről.

Először is differenciáltan kell látnunk a Kantnak vádként felrótt
"autonómia-fikciót". Kifejezetten Kant az ész autonómiájáról be
szél, az ember autonómiájáról sosem. Az individuumok alá vannak
vetve az ész törvényeinek, és nem változtathatják meg őket ké
nyükre-kedvükre, sem a logika, sem az etika törvényeit. A Kanttal
kapcsolatban "autonómia-fikciót" emlegető kritikusok nagy része
nem szentelt kellő figyelmet ennek a különbségtételnek. Es ezért
alakulhatott ki bennük az a benyomás, hogy az autonómia gondo
lata bizonyos fokig magában foglalja az önkényesség mozzanatát.
Én magam ezt az autonómia gondolatán gyakorolt "elhamarko
dott kritikának" neveztem.

Maga Kant továbbá "a tiszta ész dialektikájáról" is beszélt.
Ebben a dialektikában az ész által önmaga számára meghatáro
zott feladatok ellentmondásosnak és ezért teljesíthetetlennek tűn

nek. Annak a veszélye, hogy az ész kudarcot valljon tulajdon
feladataival szemben, csak úgy küszöbölhető ki, ha önnön tör
vényadását (például azt, amely által erkölcsi kötelességeket ír
elő az egyénnek) az ész az isteni törvényadás megjelenési for-
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akadályát annak, hogy
a kanti elméletet fel
használjuk a (vallási)
tapasztalat dialogikus
elméletéhez, hiszen az
autonómia miniha el
lentmondana a valóság
"mindig nagyobb igé
nye" támasztotta válasz
-feladatnak.

Könyvében kiemelt sze
repe van annaka tény
nek,hogy nem lehetsé
gesélmények (szubjek
tív benyomások) olyan
körét meghatároznunk.
amelyek objektíve érvé
nyes (akár vallási) ta
pasztalattá transzfor
málhatók. Ha minden
élmény tapasztalattá
(és vallási tapasztalat
tá)lehet, milyenfeltéte
lei vannak ennek a
transzfonnácwnak?A1~

Iyen sajátos feltételei
vannakazélmények sa
játosan vallási tapasz
talattá történő alakítá
sának?

Az Ön által az élmé
nyek vallási tapaszta
lattá alakításával és a
valóság által támasztott

májaként fogja fel (és következésképpen az emberi kötelessége
ket isteni törvényként értelmezi). Az ész öntörvényadása "fiktív"
lenne (Kant azt mondja: "üres, kitalált célokra irányulna"), ha
nem akarná észrevenni tulajdon dialektikáját, és ezért úgy vélné,
lemondhatna a remény posztulátumáról. azoktól a posztulátu
mokról, amelyek nélkül ez a dialektika nem szüntethető meg.

Mindamellett Kant, úgy vélem, saját felismeréséből nem vonta
le a szükséges következményeket. Es ez a jogos alapja - véle
ményem szerint - az ész autonómiájáról alkotott tanításán gya
korolt kritikának.

A szubjektív élmények objektíve érvényes tapasztalat tartalmaivá
történő transzformálásának megvalósulása annak függvénye,
hogy találunk-e olyan fogalmakat, amelyek rendezett összefüggést
alakítanak ki. Ebben az összefüggésben mindannak meg kell talál
nia a maga egyértelmű helyét, ami objektív érvényre támasztott
igénnyel lép szembe velünk. Kant kidolgozta az efféle, általa "ka
tegóriáknak" nevezett fogalmak "táblázatát". Ezek közül különö
sen fontosak a "viszony kategóriái". Minden tapasztalati összefüg
gésben jelen van ugyanis a feltételek és a következmények viszo
nya, vagyis a megjelenési formáinak változása során mindig
ugyanaz és az ennek megjelenési módjait alkotó formák viszonya,
továbbá az a kölcsönös viszony, amelyen belül az egyes tartalmak
kölcsönösen meghatározzák egymást, s ekképpen a rendezett
egész, a "rendszer" részei lesznek. Ezek a kategóriák azonban ke
vésbé egyértelműek,mint azt Kant feltételezte. És a szerint a jelen
tés szerint, amellyel használják őket, mindenkor sajátos tapasztala
ti összefüggés áll elő. A "szubsztancia" (a megjelenési formáinak
változása során mindig ugyanaz) fogalma más, ha azt mondom:
.Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké", mint ha azt mon
dom: "a víz ugyanaz, amikor egyszer esőcseppként, máskor
hó-kristályként, majd a meleg levegő nedvességtartalmaként jele
nik meg". Az élmények, amelyek ezekbe a mindenkor sajátos
összefüggésekbe ágyazódnak, különböző tapasztalatok tartalmai
vá válnak, például a tudományos empíria vagy a vallási tapaszta
lat tartalmaivá. Az a sajátos mód, ahogya "szubsztancia" fogal
mát a vallási tapasztalat tartalmainak leírásával kapcsolatban
használják, különösen világosan fejeződik ki akkor, amikor a val
lási tapasztalat számára megmutatkozó valóságot néven szólítják,
és ebben a név-megszólításban akkor is felismerhető, ha egészen
különbözőmódon jelenik meg. "Az Úr adta; az Úr elvette; legyen
áldott az Úr neve."

A benyomása helyes, ha nem a kegyelemtan egyes tételeire gon
dol, hanem általában a keresztény teológia egyik alapvető dimen
ziójára. A kegyelemtan nem egyszerűen a teológia egyik sajátos
része, amelyet megkülönböztethetünk más részektől (a teremtés-
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igénnyel kapcsolatban
alkalmazott kategóriák
(adomány, átadottság,
ingyenesség, önma
gunk rendelkezésére
bocsátása stb.)a lutheri
és - más formában 
a tridenti kegyelemtan
kategóriáit juttatják az
ember eszébe. Lehetsé
ges-e, hogy a valóság
adomány-jellegét hang
súlyozó filozófiai szem
léletnek "kegyelemteo
lógiai" gyökerei is van
nak?

tantól, a krisztológiától, az eszkatológiától stb.). Olyan sajátos vo
násról szóló tanítás is egyben (sőt elsősorban az), amely a teológia
minden kérdéskörét meghatározza: hogy Isten megteremtette a vi
lágot, hogy elküldte Fiát ebbe a világba, hogy az üdvösség, ame
lyet az "idők végén" végbevisz majd, Krisztusban már jelenlévővé

vált, ez mind-mind annak különböző módja, ahogyan Isten ke
gyelmének szabadságában (és kegyelme nem kényszeríthető ki
tőle, és nem is kötelezhető rá) cselekvést fejt ki a világgal és az em
berrel szemben.

Miért fordulhat érdeklődéssel a filozófus e teológia felé? Ta
lán, amint Ön véli, e filozófia "kegyelemteológiai gyökeréről"

lenne szó? Erre a kérdésre csak úgy adható válasz, ha pontosan
elválasztunk egymástól két dolgot: egyfelől a keresztény kegye
lemteológia nem tehető valamely filozófiai érv premisszájává;
másfelől azonban a filozófus figyeImét felhívhatja a vizsgálódá
sainak tárgyát képező kérdések fontos vonásaira.

A keresztény kegyelemteológi a tehát felhívhatja a vallásfilozó
fus figyeImét arra, hogy más vallások megnyilatkozásaiban is
felfedezhetők hasonló kijelentések. Ebből pedig megtanulhatja:
az önmagában vett (vagyis nemcsak a zsidóságon és a keresz
ténységen belül megvalósuló) vallási aktus összekapcsolódik az
zal a tudattal, hogy azt a képességét, hogy Istennel vagy a
Szenttel kapcsolatban lévőnek tekintse magát, az embernek Is
tentől vagy a Szenttől kell elnyernie. Nem az embertől, hanem
Istentől vagy a Szenttől függ, hogy e valóság "fénye" megvakít
ja-e az embert, vagy megnyitja a szemét, hogy e valósággal ta
lálkozva elnémul-e, vagy megnyílnak ajkai. (Ezért a könyörgés:
"Nyisd meg, Uram, ajkamat".) A vallási aktus minden esetben
válasz; és ez feltételezi a Szent szabad kegyelmi megszólítását,
amely - szó szerint - létre "hívja" az ember válaszát.

De ha felfigyel a vallási tapasztalat e sajátosságára, a filozófus
végső soron minden tapasztalatban felfedezhet hasonló vonáso
kat. Minden tapasztalat olyan szó, amely a lélekben mondatik ki
(verbum meniis), s utólag, mintegy másodlagosan külső szóvá (ver
bum oris) lehet, amelyet az ember más emberekhez intéz. De ez a
verbum mentis et oris csak azért lehetséges, mert az ember először

azt a megszólítást fedezi fel, amelyet megismerésének tárgya in
téz hozzá. Ebben az értelemben minden tapasztalat a megszólí
tás és a válasz kapcsolata, s ezért a "valósággal folytatott párbe
szédnek" nevezhető. Így a vallási tapasztalat, sőt általánosság
ban minden tapasztalat egyik fontos jellegzetességét felismerni
képes érzékenység összefüggésében a filozófiának lehet "kegye
lemteológiai gyökere", úgy, hogy közben azért mindenestől filo
zófia marad.
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Térjünkvisszaaval/ási
tapasztalat sajátos struk
túrájához. Haa val/ási
tapasztalat nemazono
síthatóa meróven pont
szerű élménnyel, törté
nelmi dimenzióval kel/
rendelkeznie. Milyen
összefüggéS van a val
lási tapasztalat törté
nelmisége, a val/ási ta
pasztalat alanyának sa
játélettörténete ésaval
lási hagyományon ala
pulóközösség történel
me között?

Korunkban sokan szen
vednek e1etvilágunk túl
zott racionalizálása és
a technika nyomasztó
jelenléte miatt. Ebben a
helyzetben számos em
ber rendkívüli e1mények
re kezd vágyni, azzal
az igénnyel, hogy kiutat
találjon embertelenné

A megállapítása helyes: minden tapasztalatnak van "történelmi
dimenziója" . Az általunk korábban szerzett tapasztalatok formál
ták szemléletünket és gondolkodásunkat. És ez a formálás, a forma
mentis lehetővé teszi a későbbi tapasztalatokat. A korábbi és a ké
sőbbi tapasztalatok kölcsönösen értelmezik egymást. Azokat a ta
pasztalatokat, amelyekre ma teszünk szert, általunk korábban
szerzett tapasztalatok fényében értjük meg, és a késóbbi tapasztala
tok fényében korábbi tapasztalatainkat is új módon értjük meg. Ek
képpen sokrétű tapasztalataink összefüggésbe rendeződnek, és ezt
az összefüggést élettörténetünkként beszéljük el.

De a szemléletünket és gondolkodásunkat formáló tényezők

között ott vannak a korábbi nemzedékek által szerzett tapasztala
tokat rögzítő megnyilatkozások is. Azt, amit saját magunk tapasz
talunk meg, a korábbi nemzedékek megnyilatkozásainak fényében
értelmezzük; és azt, amiről ezek a megnyilatkozások beszámol
nak, ekképpen értelmezett tapasztalataink fényében értjük. Így te
hát összefüggés alakul ki a nemzedékek tapasztalatai között. És
ezt az összefüggést annak a hagyományon alapuló közösségnek a
történelmeként beszélhetjük el, amely az életünkben olyan "isko
lává" vált, amelyben megtanultuk, miként alakíthatunk ki rende
zett kontextust saját tapasztalataink számára. Hogyan érthetjük
meg magunkat - ezt tanuljuk meg, ha elbeszéljük annak a hagyo
mányon alapuló közösségnek a történelmét, amely formálta szem
léletünket és gondolkodásunkat, és képessé tett bennünket saját
tapasztalatainkra.

Mindez kitüntetett módon áll a vallási tapasztalatra. A vallási
hagyomány iskolájában tanuljuk meg, miként szerezhetünk vallási
tapasztalatokat. Ezért csak úgy érthetjük meg saját vallási tapasz
talatainkat, hogyelbeszéljük a hagyományon alapuló közösség
történelmét, amelyet Isten megnyilatkozó jóindulatának új és új
módjai vittek előre. Isten megnyilatkozó jóindulata nemcsak min
ket, de azokat is válaszra szólította és válaszra tette képessé, akik
"atyáink és anyáink a hitben". Ezért az elbeszélés különösen fon
tos módja a vallási beszédnek. És a vallási aktus azzal a tudattal
valósul meg, hogy ő maga csak az általa elbeszélt történelem által
vált lehetségessé.

Ön azt állítja, ma sokan szenvednek attól, hogy társadalmi éle
tünkben túlzott mértékben érvényesül a racionalitás. E szenvedés
helyes megértéséhez és megítéléséhez arra van szükség, hogy em
lékezetünkbe idézzük: a "racionalitás" fogalma többféleképpen ér
telmezhető. Ha racionalitáson a fogalomalkotás képességét és állí
tások érvekkel és ellenérvekkel történő vizsgálatának képességét
értjük, akkor azt kell állítanunk, hogyaracionalitásnak számos
formája létezik. A tudomány és a technika racionalitása csak egyik
ezek közül. Annak, aki művészeti alkotást szemlél, vagy valamely
vallási megnyilatkozást hallgat vagy olvas, fogalmakat kell alkot-
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vált életvilágából. Mi
ként járulhat hozzá a
vallásfilozófia a .rnisz
tikus tapasztalat" el
torzult és hiteles for
máinak megkülönböz
tctéséhez?

Milyen szerepet játsz
hatakereszténység kul
turálisszempontbél po
limorf és policentrikus
világunkban? És vajon
megállapíthat-e a vallá
si tapasztalat vallásfilo
zófiai leírása valami
olyatasajátosan keresz
tény (vagy Kriszius-)
tapasztalat alapján, a
minek általános (vagy
talán egyenesen norma
tív) jelentősége lehet?

nia ahhoz, hogy objektíve érvényes tapasztalat tartalmává alakítsa
át a műalkotás szemlélése vagy a vallási szöveg olvasása során ki
alakult szubjektív benyomásait. De ezt más módon teszi, mint a
tudomány vagy a technika képviselője.Úgy vélem, ma nem annyi
ra a túlzott mértékű racionalitástól szenvedünk, inkább attól, hogy
a tudomány és a technika területéhez tartozó sajátos racionalitást
tekintik az egyetlen lehetséges racionalitásnak. Ha pedig az embe
rek észreveszik, hogya racionalitás e sajátos formája nem felel
meg sokrétű élettapasztalatuknak, az a benyomás támad bennük,
hogy ezzel szemben csak az élmények irracionális formái jelente
nek alternatívát. És akkor ezek az emberek az élmények e
rendkívül szubjektív formáira kezdenek el vágyni. És azok, akik
efféle tapasztalatokra tesznek szert, vagy szeretnének szert tenni, a
vallási tapasztalatot is irracionális élménynek tartják. Ez a félreér
tés pedig lehetetlenné teszi, hogy önkritikus módon számot vesse
nek tapasztalataikkal úgy, ahogy az megfelel azok tartalmának, és
azt sem teszi lehetővé, hogy megkülönböztessék tapasztalataikat
az illúzióktól, a fantáziáktól, sőt a kollektív neurózis megnyilvá
nulásaitól.

A kérdése arra vonatkozik, hogy ennek alapján megállapít
ható-e valamiféle kritérium a "hiteles" és az "eltorzult" miszti
kus tapasztalat megkülönböztetéséhez. Kérdésére e helyütt csak
egészen rövid választ adhatok: a kereszténység, de nemkülön
ben más vallások nagy misztikusainak példája arra tanít, hogy
kiválóan megfér egymással a misztika és az élményekkel való
önkritikus számvetés sajátosan vallási módja; és a misztika bó
dult illúziókká folyik szét, ha ennek a racionalitásnak egyáltalán
nincs nyoma. Ezért rendkívül megvilágító erejűnek találtam azt
a szabályt, amelyet előadásai során tanárom, Gerhard Krüger
gyakran kifejtett: "Minden olyan nézet, amely meg akar akadá
lyozni bennünket eszünk használatában, hamis; minden olyan
hatalom, amely megrészegít és igába nyűgöz, hamis isten."

Az Ön által feltett kérdések közül ez, Ifa kereszténység kulturális
szempontból polimorf világunkban játszott szerepére" vonatkozó
a legnehezebb. A kérdés megválaszolásához először azt kellene
meghatároznunk, miben különbözik az európai kultúra más kul
túráktól, a keresztény tapasztalat más vallási tapasztalatoktól. A
"kulturális szempontból policentrikus világban" a "csak Európára
jellemző sajátos jegy" és a "vallási szempontból polimorf világ
ban" a "csak a kereszténységre jellemző sajátos jegy" meghatáro
zására e helyütt csak sematikus módon vállalkozhatom.

Úgy vélem, történetileg megállapítható, hogy az európai kultú
ra a Földközi-tenger keleti - kultúrtörténeti szempontból Görög
országtól és Egyiptomtól az Indus völgyéig húzódó - részén élő

vallások mélyreható válságából alakult ki. A világ negatív állapo
tának tapasztalata már nem tette lehetövé, hogya maga tapaszta-
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latainak tartalmaiban az ember felismerje a "szent eredetek" köz
vetlen megjelenési formáit. Az új vallások, így például a misztéri
umvallások Egyiptomban és Görögországban, Zarathusztra vallá
sa Perzsiában, de hasonlóképpen a buddhizmus is, a maguk mód
ján kivétel nélkül arra törekedtek, hogy megmutassák, miként jut
hat ki az ember "ebből a világból", s léphet be egy jobb "eljövendő

világba". Ez a kérdés elevenen élt a zsidóság körében is, legalábbis
a "babiloni fogság" tapasztalatai után. És a keresztény hitvallás is
a következőképpen fejeződik be: "várom a holtak feltámadását és
az eljövendő, örök életet". Az ilyen természetű "európai" vallások
"vallási szempontból polimorf világunkban" más vallási hagyo
mányokat követőknek is segítséget nyújthatnak. Mert elóbb-utóbb
ezek az emberek is megtapasztalják majd, hogy "ez a világ a nyo
morúság fészke" , s ezért nem elegendő az, hogy az isteninek te
kintett, az életet a nemzedékek egymásra következésében megújí
tó "természet" erőire bízzuk magunkat. Az élet meróben termé
szetes regenerációjával ugyanis a világ megtapasztalt negativitása
is nemzedékről nemzedékre szállna. Ezek a tapasztalatok ma a
nem európai vallások követőit sem kerülik el, és ezért idővel azt a
kérdést is kikerülhetetlennek kell ítélniük, amelyek számos nem
európai vallás (például a napjainkban oly kedvelt afrikai vagy a
Kolumbusz előtti amerikai törzsi vallások) megítélése szerint "ti
pikusan európai": "mit kell tennem, hogy része lehessek az eljö
vendő világnak?"

Vallásfilozófiai szempontból ebben az összefüggésben kell
beszélnünk a "csak a kereszténységre jellemző sajátos jegyről".

A kereszténység abban különbözik a többi "európai" vallástól,
hogy nemcsak az "igazak", a "megvilágosodottak", a "tiszták"
elé tárja az eljövendő világba vezető utat, hanem "a bűnös világ
ban élő bűnösnek" is megadja azt a reményt, hogy "már most
az eljövendő világ polgáraként élhet". Ha - a keresztény üzenet
szerint - Krisztus "e világ" nyomorúságát, sőt bűnét is magára
vette, akkor a hívő bizakodhat abban, hogy még nyomorát, sőt

Istentől távoli léthelyzetét is Krisztus "alacsonyságával" való
"formaközösségként" (szümmorphia) foghatja fel, ami eleve ma
gában foglalja a "dicsőségével" való eljövendő forma közösség
ígéretét. Ez pedig arra képesíti a hívőt, hogy minden illúzió nél
kül már ma reménye hatékony jeleivel ruházza fel önnön állapo
tát és "e világ" helyzetét. És így nemcsak az illúziókat, de a re
zignációt is képes elkerülni, amely máskülönben az illúziók szét
töredeződése nyomán újra meg újra eluralkodna. A keresztény
üzenet ezért más vallások "e világból" kivezető utakat kereső

követőinek is megmutathatja, miként élhetnek és cselekedhetnek
"e világban" illúziók és rezignáció nélkül. Ez a szolgálat a jövő

ben még jelentősebb lehet, ha más vallások követői megtapasz
talják, hogy illúzió az, ha csak "a világot" tartjuk rossznak, ön
magunkat ellenben igaznak. És ekkor ezekkel az emberekkel
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Ön, Professzor Úr, hu
szonegyéven keresztül
tanította filozófiai-teo
lógiai határkérdések
professzoraként. Noha
a filozófia és a teológia
kapcsolatát még min
dig sokan írják le a tu
dásésahit (illetvea tu
dás ésa hit módján fel
ismert igazságok) ui
szonyaként,ennéljóval
differenciáltabb megkö
zelítésekkel is találko
zunk. Miként fogja fel
Ön, Professzor Úr, a
két "terület" termé
keny összekapcsolódá
sának lehetőségét?

Végül engedjen meg,
kérem, egy személyes
kérdést. Ön sokak sze
méoen a semper maior
valósággal szemben ki
alakuló "alázatos", a
szigorúságot nyitott
sággal összekapcsoló

szemben is elengedhetetlen szolgálat lesz annak megmutatása,
miként lehetséges, hogy az efféle illúziókat teljesen átlátó hívő

az illúziók megtörésével mégsem kerül a rezignáció állapotába.

Ön a filozófiai-teológiai határkérdések professzoraként szerzett ta
pasztalataimra utal, és azt kérdezi, miként fogom fel a filozófia és
a teológia, továbbá a hit és a tudás viszonyát. Először is azt szeret
ném hangsúlyozni, hogya két kérdés nem ugyanazt jelenti.

Érvei révén a teológia is tudásra kíván szert tenni, nem azért,
hogya hitet tudássá alakítsa, hanem azért, hogy tudja, mit jelent a
hit üzenete. Másfelől a filozófia is elvezethet a hit egy sajátos for
májához. de ez nem a felvilágosodás religio rationalisa, hanem bizo
nyos "észhit", az, ami Kant posztulátumaiban vagy Karl Jaspers
"filozófiai hitében" fejeződik ki. (Jaspers filozófiai hite képezte a
tárgyát doktori értekezésemnek.) A hit és a tudás közötti különb
ség tehát nem választja el a filozófiát és a teológiát, hanem ott hú
zódik mindkettőn belül.

Ennek az észhitnek a tárgyát természetesen nem az Isten által a
történelemben az ember üdvössége érdekében végbevitt sajátos
tettek alkotják. A filozófiai hit annak a reménynek az alapjára irá
nyul, amely nélkül az ész, ha már megtapasztalta tulajdon dialek
tikáját, nem nyerhetné el újra a tapasztalati kontextus kialakítására
való képességét. A hit e két formája, az Isten történelemben végbe
vitt kegyelmi tetteire irányuló keresztény hit és az önnön dialekti
káját megtapasztaló észt feladatának teljesítésére képesítő Istenbe
vetett filozófiai hit tehát különbözik egymástól. Ennek ellenére
azonban kölcsönösen értelmezik egymást. A filozófiai hit arra em
lékeztetheti a keresztény hitet, hogy az az Isten, aki "feltámasztot
ta Jézust a halottak közűl", nemcsak a vallási tapasztalat tartaImát
képező sajátos eseményekben cselekszik, hanem "megmarad, ha
az ég és a föld elmúlik", vagyis amikor megszűnikminden emberi
tapasztalat átfogó összefüggése. A keresztény hit pedig arra emlé
keztetheti a filozófiai hitet, hogy ez az Isten nemcsak "posztulá
landó", hanem olyan embereknek kell tanúságot tenniük róla, akik
megtapasztalták a történelemben kifejtett cselekvését. A hit két
formájának kölcsönös értelmezése egyúttal megnyitja azt a teret,
amelyben a filozófia és a teológia mint a tudás két módja találko
zik egymással.

Kérdése olyasmit tartalmaz, ami nagyobb megbecsülést fejez ki
irányomban, mint amit megérdemelnék. Noha mindig is az volt a
célom, hogy összekapcsoljam az érvelésbeli szigorúságot és az új
tapasztalatokra és egyben a mások által elgondolásaimmal szem
ben felhozott érvekre való nyitottságot, még nagyon messze va
gyok attól, hogy azt állíthassam. elértem ezt a célt. Ez inkább
olyan mértéket jelent, amelyhez önkritikus módon mérhetem ma
gam, és amely alapján olvasóim is újra meg újra megítélhetnek.
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gondolkodói magatar
tás szimbolikus alakja ,
és ezt a beállítottságot
a m üoeiben nagyszám
ban szereplő kérdő

mondatok is tanúsítják.
Hogyan ítéli meg Ön .
ezt a gondolkodói nyi
tottságot - már ha
nem tévesek a benyo
másaim?

Ez a veritas semper maior [a mindig nagyobb igazság] fogalmá
val kapcsolatban is igaz . A fogalomra gyakran hivatkozom, és a
kérdésében is ez szerepel. A veritas semper maior azt fejezi ki, hogy
az igazság mindig nagyobb, mint az a tudás, amelyet elérhetünk
vele kapcsolatban, s mégis hatékony módon jelen kell lennie ben
nünk, ha egyszer elkezdjük kutatni. Az igazság és a tudás k űlőnb

ségének tudata megóvja a megismerés alanyát az ész elbizakodott
ságától, amit Kant "dogmatizmusnak" nevezett. Az a tudat, hogy
az igazság hatékony módon jelen van róla való tudásunk minden
kor kiegészítésre és átalakulásra szoruló alakjában, megóvja az
embert az ész kétségbeesésétől, amit Kant "szkepticizmusnak" ne
vezett. Ez a két mozzanat, a különbség tudata és az igazság haté 
kony jelenlétének tudata ugyanakkor figyelmezteti a tudatot arra,
hogy bármennyire is kiegészítésre és átalakulásra szorul, tudá
sunk az igazság igényének jegyében áll. Ez a tudat megóv ben
nünket attól, hogy önkényesen úgy véljük, a "mindig nagyobb"
igazság okán már nem is olyan fontos, mit gondolunk és mit állí
tunk róla, és mindenki azt gondol és azt mond, ami számára ked
vesnek és szubjektíve helytállónak tűnik. Ekképpen pedig a veritas
semper maior fogalma az önmagammal szemben alkalmazott kriti
kai önvizsgálat mértéke, és egyben annak a kritikának is mértéke,
amelyet olvasóim joggal fognak kifejteni velem szemben.
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