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RICHARD SCHAEFFLER:
A VALLÁSFILOZÓFlA KÉZIKÖNYVE

Újabb régóta várt könyv jelent meg az elmélyült
filozófia területén: Richard Schaeffler vallásfilo
zófiai kézikönyve. A mú az első, 1983-as kiadá
sa óta az érdeklődők egyik legmegbízhatóbb
bevezetőjea téma szerteágazó világába. Szigorú
és következetes felépítése, valamint világos, ért
hető nyelve egyaránt ajánlhatóvá teszi mind
azok számára, akik nagyszabású és mégis ala
pos áttekintést kívánnak nyerni a vallás és a fi
lozófia bonyolult és nem minden kockázattól
mentes találkozási területéről. - Miért kocká
zatos vallás és filozófia találkozása? Egyrészt
kérdéseik sok tekintetben azonosak (mi a világ
eredete, az ember helye a kozmoszban, melyek
a cselekedetek erkölcsi norm ái, mi alapozza
meg a megismerés lehetőségét és meddig ter
jednek hat árai), ezért olykor egymástól nem
csupán eltérő, hanem egymásnak egyenesen el
lentmondó válaszokat adnak, nem egyszer azt a
benyomást keltve, hogy az egyik kioltja, sőt le
rombolja a másikat. Ez a fajta kockázat a mo
dern ember számára már nem jelent kül önö
sebb újdonságot. A posztmodern állapotban élő

kortársunk úgy véli, hozzászokott az igazságok
és igazsághordozók pluralitásához, amire kr ó
nikus - de nem feltétlenül alapos és átgondolt
- szkepszissel reagál: a leglátványosabb m ó
don magának az igazságkérdésnek az elnémít á
sával. Másrészt - és ez a döntő - mindkét ins
tancia az emberi létezés fundamentumait kutat
ja. Márpedig a mélyben rejlő hajszálnyi eltéré
sek is roppant különbségeket eredményezhet
nek a mindennapos élet felszínén . Aki teljesen
elégedett mindennapos világával, annak számá
ra hatalmas kockázatot jelent alászállni az ala
pok - vagy ami ugyanaz: felemelkedni a végső

következmények - dimenziójába, ahol már az
igemódok is világokat különítenek el egymás
tól, mert nem mindegy, hogyan tesszük szóvá
azt, ami emberi létezővé tesz bennünket.

A vallás is, a filozófia is az eredet dimenzió
jában mozog. Ami közös bennük, az az eredet
hez való kapcsolódás, a különbség a viszony el
térő volta. A vallás egyenesen magából az ere
detből fakadónak véli magát, ezért epifániáról.
kinyilatkoztatásról beszél; míg a filozófia . ..
Nos, hogy is állunk a filozófiával? Mondhatjuk,
hogy megelégszik az eredet tudatával? Elvégre a
filozófus mégsem pap, sem lelkész. Kérdés
azonban, hogy mit értünk az »eredet tudat á--n,
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és miben különbözik az eredet "pusztán" filo
zófiai tudata az eredethez való "eleven" vallási
kapcsol ód ást ól, a »k ivá laszt ás-s-t ól, »rnegh í
v ás--t ól? E kérdéssel máris a gondolkodás leg
sejtelmesebb mélységeibe ereszkedünk alá, ahol
már nemcsak az iménti kérdésünk vár választ,
hanem újabb és újabb kérdések lépnek elő 
sőt, megtámadnak! Mind olyan, hogy megv ála
szolásuk nélkül az eredet tudatára irányuló kér
désünkre se tudunk feleletet adni. A "normális
ember" - nagyon okosan - ekkor menekülőre
fogja a dolgot, jó érzékkel megsejtvén: ha huza
mosan időzik az egyre hevesebb kérdések véget
nem érő viharában, akkor minden addigi tudá
sa odaveszhet - holott éppen aZ,t gyarapítandó
kezdett óvatlanul ,,filozofá lni" . Igy hát inkább
sóhajt egy nagyot, és visszairamodik a magá tól
értődőségek ismerős sz űrkez ón áj ába, ahol talán
nem minden világos és érthető, de valamiként
el lehet vele boldogulni. Boldognak kell gondol
nunk a Normális Embert (nem csak Sziszű

foszt) ...
Az imént sejtelmesen fogalmazva azt mond

tam: az alapok (vagy a végső következmények)
dimenziójában a legfinomabb fogalmazásra van
sz üks ég, mert itt már az igemódok is világokat
különítenek el. Hogy érzékeltessem a könyv
tétjét, lássunk erre példát!

Vallásfilozófiai előadásaiban Hegel Isten
vég telensége és az ember végessége kapcsán ar
ról beszél, hogy az önmaga korlátairól tudó em
ber e tudás révén meghaladja korlátait, a tudás
ban felülemelkedik végességén. Ennek követ
keztében megszúnik a szakadék a véges és a
végtelen, Isten és az ember között. Ami meg
sz ünteti , az nem más, mint az ember által ki
munkálható tudás: a filozófiai reflexió. "A kiin
dulópont persze a véges, de a szellem nem
hagyja, hogy végesként maradjon fenn. Ez a
részletesebb kifejtése annak, hogy mi is az Is
tenről való tudás. Az Istenről való tudás éppen
ez a felemelkedés." (G. W. F. Hegel: Vallásfi/ozó
fiai előadások. [»Mesteriskola«] Atlantisz, Buda
pest, 2000, 89.) - Ezzel szemben a keresztény
vallás, ami ugyancsak joggal állíthatja magáról,
hogy "Istenről való tudás", azt tanítja, hogy Is
ten és az ember minden hasonlósága ellenére
radikálisan és maradandóan különböznek. Ezt
fogalmazta meg a IV. Lateráni zsinat (1215) is,
mondván: "a teremtőről és a teremtményről

semmiféle hasonlóságot nem állíthatunk anél 
kül, hogy ez ne foglalná magában kettejük jóval
nagyobb különbözőségét is" (DH 806). Enné l-



fogva az ember nem a maga erejéből, a gondol
kodás által jut el Istenhez, hanem Istenből kiin
duló megváltás révén. Nem felemelkedik, ha
nem felemeltetik. A Hegel és a zsinati atyák állí
tása közötti különbség, stílszerűen fogalmazva:
égbekiáltó. (5 a magyar nyelv kíméletlenül ki
kényszeríti a fordító állásfoglalását: míg a né
met Erhebung egyaránt jelent felemelkedést és
felemelést, a magyar fordítónak nincs hova me
nekűlnie, éppen saját anyanyelve kényszeríti
döntésre. Még hogy nem lehet magyarul filozo
fálni!. .. )

Akinek van füle az effélék meghallására, an
nak számára a legnemesebb élvezet 5chaeffler
professzor könyve; akinek nincs, annak világo
san eligazító és információban gazdag ismertető

- de mindenki jól jár, aki elszántan elolvassa.
Intellektuális bátorságot is tanulhat belőle.

5chaeffler professzor egyik erénye ugyanis ép
pen a filozófiai reflexióban. egyáltalán bármely
szellemi vizsgálódásban rejlő kockázat megvilá
gítása az ártatlannak látszó "ha ... akkor" -szer
kezetek következetes alkalmazásával: "Ha azt
állítod, hogy... , akkor annak ez és ez a követ
kezménye, miközben állításoddal ezt és ezt
előfeltételezed.Nos, továbbra is vállalod az állí
tást? .." A tanáros pedantéria mögött szenvedé
lyes kérdező és kutató, vérbeli filozófus rejtőzik.

A könyv a filozófia szemszögéből vizsgálja a
vallást, illetve kettejük viszonyát, s öt típusba
sorolja a filozófiai megközelítés eddigi módoza
tait. A legősibb típus a "preracionális tudat" kri
tikájaként érti a vallásfilozófiát. Ez valójában a
vallásfilozófia megszületésének első fázisa a gö
rög gondolkodásban, amikor is a mítoszból fo
kozatosan kiváló logosz egy tisztább és fegyel
mezettebb racionalitás birtokában tekint altere
gójára. A legelterjedtebb típus a filozófia foko
zódó öntudatát tükrözi, amennyiben célja a val
lás filozófiává való átalakítása. A szerző részle
tesen tárgyalja e program kűlőnbőzőváltozatait
a sztoikus allegorézistőlaz újplatonizmuson ke
resztül a klasszikus német idealizmusig. Ernst
Bloch példáján megmutatja, hogy a folyamat
végül egy Isten nélküli vallásba torkollik. Ugy
szólván örök típusnak számít a harmadik, a fi
lozófiai teológián alapuló vallásfilozófia. Ez a
nagyon különleges filozófiai megközelítés ami-
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Iyen megértő, olyan veszélyes. Hogyan lehet
veszélyes a megértés? Ugy, hogy az ember haj
lamos megfeledkezni a megértés elvi lehetősége

és konkrétmértéke, minősége, világossága közötti
különbségről. Isten lényegét a kereszténység
"érthető"-nek tekinti, elvégre értelmes, racioná
lis; de ez nem jelenti azt, hogya filozófiai vizs
gálódás valaha is eljuthat Isten lényegének vilá
gos megragadásáig. Ha a filozófiai megértés be
érkezett állapotnak tekinti magát, akkor szem
bekerül a vallással, amely istentapasztalata
nyomán vallja, hogya kimeríthetetlen Isten
"megértése" véget nem érő út és folyamat, ame
lyet nem az ember irányít, hanem a kinyilatkoz
tató Isten, így további értékes tapasztalat lehe
tőségétől - röviden: a jövőtől, a történelemtől

- fosztja meg magát az, aki úgy véli, immár
érti Isten lényegét. A modern kor vallásfilozófi
ai hozadéka a negyedik és az ötödik típus, a
vallásfenomenológia és vallási nyelv analízise.
Az előbbi jelentős mértékben gyarapította a
vallás filozófiai megértését, az utóbbi kezdet
ben elutasító viszonyulása mára, a nyelv jelen
ségének mélyebb feltárása nyomán, sokat fino
modott.

Vallás és filozófia szellemtörténeti korokon
átívelő konfliktusa ellenére egyik sem lehet
meg a másik nélkül, a vallás nem nélkülözheti a
filozófiai fogalmakat és felismeréseket, a filozó
fia pedig éppen önazonosságának kimunkálása
és megőrzése végett rendelődik hozzá a vallás
hoz. Ezért yitájuk: összekülönbözés. Azóta tart,
amióta az Eg megnyilatkozott a Föld gondolko
dó emberének (így fogalmaz a vallás), avagy a
Föld gondolkodó embere felpillantott az Egre
(így fogalmaz a filozófia). E szellemi-lelki élet
közösséget - kibontakozását, történetét, mi
benlétét - tanulmányozva, az emberi szellem
felemelfkedlésének (Erhebung) történetéből ré
szesedünk az olvasás jelenidejében.

5chaeffler professzor míves szerkesztésűgon
dolatait Czakó István és Hankovszky Tamás
fordította magyarra, a végső szöveg igényessé
ge Görföl Tibor munkáját dicséri. (»Osiris Tan
kőnyvek«, Osiris Kiadó, Budapest, 2003)
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