
WOLFfiART,PANNEN)3ERG:
TEOLOGIA ES FILOZOFIA
A két tudomány viszonya és közös
története

Wolhart Pannenberg kötet ének anyagául a szer
ző teológusoknak szánt, több évtizedes múltra
visszanyúló egyetemi előadásaiszolgáltak. A mű

ben mozgásba hozott óriási gondolati anyagból,
három kérdés segítségével kívánunk keresztrriet
szetet venni: Milyen irányból közelít a szerző a te
ológia és a filozófia viszonyához? Milyen teológia
és filozófiafogalom mozog vizsgálódásai háttere
ben? S végül mi a szerző sajátos nézőpontja? Asa
ron következő kritika célja nem abban áll, hogy a
neves teológus gondolatait formállogikailag cá
folja, vagy más gondolkodók belátásainak segít
ségül hívásával mintegy "kívülről" ostrom alá
vegye, hovatovább nem is azt célozza, amit a teo
lógus könyvében tematikusa n megragadott; ha
nem azokra a lehetőségekre irányul, melyekkel
Pannenberg elmulasztott számot vetni .

Már a tartalomjegyzék olvasásakor szembe
ötlik, hogy a mű áttekiriti a filozófia történe té
nek nagy korszakait. Fejezetei számot vetnek a
görögség és annak keresztény recepciója, az új
kori filozófia , Kant, a német idealizmus, végül a
"poszt idealista fordulat" szellemtörténeti vív
m ányival . Éppúgy támaszkodik klasszikusokra,
mint napjaink eredeti go ndolkodóira (így Des
cartes kapcsán J-L. Marion belátásaira), és tény
szerűs ége mellett nem nélkülözi az innovatív,
gond olatgazdag összefüggések felmutatását
sem. Bátran kijelenthetjük, Pannenberg könyve
remekül megállná helyét a nagy filozófiatörté
neti összefoglalók között is. Ez természetesen
nem jelenti azt, hogy ne találnánk sorai köz t vi
tatható gondolatokat, vagy olyan állításokat,
amelyek k éts égbe vonható szövegértelmezésből

származnak. Am egy-egy teherviselő elem "szép
séghibája" még nem rom bolja le a boltozat belá
tásokban gazdag ívei t. Ez az egyik oka an nak,
miért term éketlen egy-egy kijelentését filozófia
történészek eltérő meggyőződéseivel ütköz tetni.
Egyáltalán : a könyv tulajdonképpeni helye a fi
lozófiatörténetek polcán lenne? Nem lehet elég
gé hangsúlyozni, hogy a mű anyagát teológusok
nakszánt előadásokképezik. Az előszó világossá
teszi azt is, hogy a szerzőt leginkább az érde
kelte, milyen hatása volt a filozófiának a teoló
giára, vagyis a filozófia teológiai hatástörténetét
kutatta. Egyetérthetünk a szerz övel abban, hogy
e speciális területhez meglepő módon alig áll
rendelkezésre vonatkozó szakirodalom (9.), így
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Pannenberg fontos hiátu st töltö tt be, amikor
egyetemi előadásait e könyvben közreadta. Ha
tehát művét pusztán filozófia történetként ven
nénk tekintetbe, elm ulasztanánk észrevenni va
lódi színeit, saj átszerűség é t.

Amű teológiai hatástörténetet kutat, így a te
ológia irányából érkezve lép be a filozófia és a
teológia interferenciájának terébe. De elgo ndol
ható e tudományok kölcsönhatása pusztán az
egyik oldal felől? - Alig ha . Ezért Pannenberg
egyfajta tertiumquid, a t ö rt é netiségből kiindulva
teki nt a viszonyra. Ez a Diltheytől örökölt, és
Pan nenberg teológiai gon dolkodására sajátosa n
jellemző történeti alapállás szá mos előnnyel jár.
Szembetűn őv é teszi, hogy a filozófia kezdetei
nél már ott volt a vallás, s a kereszténység kez
deteinél a filozófia. Egy ilyen koegzísztencía
ped ig belső, lényegi összefüggés re ut al. Am a
történetiség mindig sz ükségk épp " történet",
ese tlegesség..Az ilyen megközelítés vita tha tat
lan előnyei mellett, nem kínál könnyű átmenetet
a lényegi elemzések felé. Persze a történetiséget
komolyan vevő megközelítéstől nem szabad el
várnunk lényegelemz éseket, s ennek köszönhe
tően a koegzisztencia lényegi összefüggéseinek
leírásával Pannenberg is adós marad. Azo nban
töreked ni látszik ilyen irányú számvetésre, en
nek nyomait az első fejezetben (ahol a relációk
tipo lógiájával próbálkozik), va lamint a mű zá
rófejezetében is tetten érhetjük. E fejezetek azo n
ban nem kidolgozottak, váz latosak maradtak.

Szakítva a korai protestáns hagyománnyal,
Pannenberg nem pusztán a Szentírást és annak
tudomá nyos tanulmányozását tekin ti teológiá
nak. Mi több, szerinte: "az egyes teológiai disz
ciplínák annak m ért ék ében tekinthetők 'teoló
giai' jellegűnek, hogy mennyiben részesednek a
teológiai dogm atika feladatában" (Rendszeres te
ológia, 1. kötet, Osiris, 2005, 17., ford . GörfölTI
bor.). A dogmatika pedig rászorul a filozófiára,
ame nnyiben nem mondh at le saját igazságigé
nyéről m.i De milyen filozófiafogalommal ope
rál Pannenberg, miközben a teológia és filozófia
kölcsönhatását történetileg körvonalazza? A né
met teológus mind en más protestáns szerz őn é l

élesebben látta be Isten és világ korrelációjának
jelentőségét. Rámutat, hogy e viszonyt már a gö
rögség felismerte: "Az ógörög va llás politeista
népi elgondolásain gyakorolt filozófi ai kritika
érvelésének alapja ugyanis az volt, hogy az Isten
ről és a világró l alkoto tt felfogás elválaszthatatla
nul összefügg egymással, hat egymásra" 04.).
Ezek után nem meglepő, hogy számára a filozófia
nem más, mint a klasszikus metafizika, amely fel-



vállalja az Istenre, a világegészre, és az emberre
vonatkozó filozófiai refiexiót. TIsztában van vele,
hogy a filozófia Nietzsche óta faktikusan elhagyta
ezt a feladatot, ám Pannenberg szerint ezzel
önnön hagyományával, lényegével hagyott fel
(15,279.).A metafizika kimondva-kimondatlanul,
egyfajta regulatív princípiummá emelkedik a
műben. Emiatt képez szellemtörténeti áttekin
tése olyan ívet, mely a görög metafizikától indul,
s a metafizika hegeli rendszerében ér zenitjéhez.
S mivel a klasszikus metafizika korszaka Hegel
Ieliezárult, nem csoda, hogy a Hegel utáni "poszt
idealista", "antropológiai fordulat" gondolkodói
csekély hangsúlyt kaptak elemzéseiben. Miköz
ben a jelen filozófiai tradícióit (kontinentális és
analitikus filozófia) útjára bocsátó gondolkodók
épp csak említést nyernek, addig Whitehead és
W. James hosszabb áttekintést érdemelt ki. En
nek okát aligha láthatjuk másban, mint abban,
hogya metafizika szelekciós elvül szolgált a
szerző számára könyve megírásakor.

Amikor a keresztény üzenet kilépett az Areo
pagoszon megjelent különféle filozófiai iskolák pi
acára, nem idegenbe lépett. A keresztény tapasz
talat már bensőleg"értelmes", "formált" (ha úgy
tetszik, belső igazságigénnyel bír), s a hívő gon
dolkodók ezt az igazságigényt kívánták koruk
plauzibilitás kritériumai közt megfogalmazni.
Miután pedig e plauzibilitás-követelmények a
metafizikán alapultak. s e tudomány a maga kez
deteitől bevallottan teológiai ambícióval élt, a ke
resztény üzenet befogadhatóságának legalább a
lehetősége, kezdettől szavatolt volt. Amde a ke
resztény kerügma nem csak arra volt képes, hogy
önmagát a filozófia közegében plauzibilisen újra
formálja. Képes volt az egyes filozófiai álláspon
tokat éppen a maguk állította kritériumok alapján
kritika alá vonni, tévesnek ítélni és helyesbíteni
azáltal, hogy koherensebb alternatívát tudott fel
mutatni. Amikor Pannenberg dialógusra hívja a
filozófiát (és a természettudományt), tudatában
van annak, hogy valódi, őszinte eszmecsere csak
akkor jöhet létre, ha a teológus valódi hagyomá
nyával bocsátkozik a párbeszédbe, azaz az Istenre,
a világra, a történelemre és az emberre vonatkozó
kinyilatkoztatás ismeretében. A horizont azonban,
amelyet a teológia, üzenetének tolmácsolásához
igényel, az elképzelhető legegyetemesebb: nem
csak az emberi jelenséget fogja át, hanem a való
ság egészét annak múltjával, jövőjével együtt.
Pannenberg a patrisztika eleven hagyományának
örököseként lép az Areopagoszra, de ott, immár
nem talál beszélgetőtársakra ... Mi lehetne a be
szélgetés alapja? A "valóságra" vonatkozó tudás
igény? A teológia a teremtéstan révén olyan való
ságból indul ki, amely már kezdeteitől a Szellemtől
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(Logosz) átjárt. Ez a valóság nem a puszta anyag,
mit a megismerés formál majd szellemivé, hanem
kezdettőla szellem, az értelem elevenségével, gaz
dagságával bír. Ezzel szemben napjaink analitikus
filozófiájának valóságfogalma a common sense, a
"józan ész" valósága. Egy olyan naiv "világ", ami
hez hozzámérhetjük ismereteink veridikus voltát,
helytállóságát. A fenomenológiai tradíció számára
pedig a "valóság", hovatovább egyfajta "határfo
galommá" vált: azt a folyamatos újdonságot, meg
lepetést jelöli, ami a tapasztalatban jelentkezik, s
ami felé a megismerés folytonosan irányul. Pan
nenberg a teológia felől joggal igényel olyan "vi
lágfogalmat" (277.), amelynek talaján a keresz
ténység, tanítását Istenről, a történelemró1, az
emberről előadhatja. Talán az analitikus filozófia
terepén rá is lelhetne ilyen ,;világfogalomra", mely
révén párbeszédbe kezdhet legalább a természet
tudományokkal. Am a fenomenológia oldaláról,
amely a kérdezés gyanakvóbb és radikálisabb
módját képviseli, egy ilyen "világfelfogás" szűk

ségképp "naivnak" és .Jevezetettnek" mutatko
zik. Ezért a párbeszéd lehetőségema a teológia és
a jelen filozófiája között úgy tűnik, nem annak a
metafizikának a terepén mehet végbe, amit Pan
nenberg hiányol, s amit Dilthey nyomán a kon
tinentális (fenomenológiai) tradíció elvetett, mint
ami az "elégséges alap elvének" talapzatán kí
vánt utat tömi a világból Isten felé.

Noha a fenomenológia radikális kiinduló
pontjai alapján szükségképp diszkrimináita a
klasszikus metafizikai rendszereket. ez nem
érintette magát a metafizikaeszmét! Metafizikai
törekvések e tradíciót kezdeteitől jellemezték.
Már Husserl komoly lépéseket kísérelt meg
ebben az irányban, Heideggert pedig vitathatat
lan metafizikai ambíciók fűtötték (lásd Sárkány
Péter recenzióját Heidegger: A metaiizika alapfo
galmai című művéről, Vigilia, 2005. 7. 602-604.).
De metafizikai irányba tájékozódnak a "teoló
giai fordulat" francia fenomenológusai is. Ezek
az "új metafizikák" a teológia univerzális hori
zontjához képest kétség kívül csak szerényebb,
redukált perspektívát nyújthatnak új, radikáli
sabb plauzibilitás igényüknek megfelelően.Mi
közben, Pannenberg világosan belátta, hogy ma
már "a keresztény teológiának is elsődlegesen az
antropológia talaján kell mozognia" (273.),elmu
lasztotta azt az alaposabb "odahallgatást", ami
ezekkel az új tradíciókkal való párbeszéd feltételét
képezhette volna. (Ford. Gáspár Csaba László és
Görföl TIbor;L'Harmattan, Budapest, 2009)
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