
Miért nehéz 
megérteni a 
kereszténységet? 

Si comprehendis, non est Deus. 
(Szent Ágoston) 

Isten — vak beszéd. Korunkra úgy bezáródott az immanencia, és oly 
mértékben magába zárta az embert, hogy immár az Istennel kap-
csolatos minden megszólalás vak beszéd: nem láttat semmit. Ami évez-
redeken át, minden nép körében és minden kultúrában felhangzott 
és szüntelenül szólt, az mára elveszítette megjelenítő erejét; aki hall-
ja, nem tudja, merre nézzen, milyen irányban fürkéssze a valóságot. 
Persze, mivel a valóság manapság jobbára az ember által előállított 
panoptikum — világ-káprázat —, ezért még a valósághoz is nehéz 
eljutni, nemhogy Istenhez. Márpedig Isten a valóságban van, nem az 
ember ácsolta civilizáció forgószínpadán — ott az ember van, pon-
tosabban egyfajta ember, még ha ezer és ezer változatban, módon és 
tömegesen nyilvánul is meg.1 

Mivel a régiek sokat és sokféleképpen beszéltek istenekről, Istenről, 
ám a vallás szava immár vak beszéd, ezért kortársaink többségének 
szemében a régiek naivnak, gyermetegnek tűnnek. A mai fiatalok ne-
hezen értik, mit lehet a régiektől egyáltalán tanulni, hiszen — ami 
a vallást illeti — folyvást olyan dolgokról beszélnek, amelyek, úgy-
mond, a „mai világban nincsenek”, vagy amikről „már tudjuk”, hogy 
nem léteznek, vagy „kimutatták”, milyen félreértésből képzelték el, 
gyengeségből vagy lelki szükségből találták ki… 

Ezzel az alaphangulattal találkozik, aki manapság egy egyetemi 
előadáson vallásról, kereszténységről kezd beszélni. 

Megértés elvileg kétféleképpen lehetséges és kétféle eredménnyel jár: 
egyrészt azonosulással, ekkor belehelyezkedem a másikba, a megér-
tendőbe, ezáltal gyarapodom a másiknak a nézőpontjával és gaz-
dagodom az abban feltáruló világgal, miközben megtartom és tisz-
telem különbözőségét; másrészt azonosítással, illetve redukcióval, 
amikor a megértendőt visszavezetem a saját tudásomra, már ismert 
dologra, így megszüntetem idegenségét, ezért nem is töltekezem vele. 
Ha elfogadjuk, hogy a kereszténység kinyilatkoztatott vallás, akkor 
az utóbbi modell nem alkalmazható rá. Kérdés, alkalmas-e egyáltalán 
ez a modell, ha valóban tapasztalni akarunk, nem pedig megelégedni 
azzal, amit már tudunk. Nos, a kereszténység a tapasztalás bőséges 
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lehetőségét és a tanulnivaló gazdag tárházát kínálja annak, aki kel-
lő figyelemre méltatja. Ráadásul nem is olyan nehéz, mert az úgy-
nevezett herméneutikai körkörösség folytán a mi szellemi tájainkon 
már akkor hat az emberre és alakítja, amikor az még hozzá sem fo-
gott módszeres értelmezéséhez. Egy alapjában véve keresztény kul-
túrában minden interpretáció egy-egy megfontolandó értelmezés, 
amely — még az ateizmus esetén is — magán viseli a kereszténység 
alakító hatását. A kereszténység értelmességének a tagadása a keresz -
ténységre irányuló értelmezés korszakos módja az „Istenfogyatkozás” 
idején.2 Az értelmezések értelmezéstörténetet képezve hatástörténet -
ként érvényesülnek. Ez csak a kereszténység eltűnésével érhet véget. 
Vagy a világban, vagy az eszkatonban. De egyik sem lenne teljes meg-
szűnés. Előbbi a felejtés állapotában őrizné tovább, utóbbi a hegeli 
Aufhebung értelmében a történelmi forma megszüntetése és a lényeg 
fölemelő megőrzése lenne — lesz. 

Mindazonáltal ha nem is lehetetlen a kereszténység megértése, sőt 
mindannyian már valamiképpen és valamilyen mértékben értjük, 
manapság aligha állíthatjuk, hogy a kereszténység magától értődő 
lenne — és nemcsak azoknak jelent nehézséget, akik nem tartoznak 
a körébe, hanem azoknak is, akik magukat kereszténynek vallják. 

Miért nehéz megérteni a kereszténységet? Talán azért, mert Istent ne-
héz megérteni? Vagy a kereszténység Istenét? Mindig nehéz volt és 
nehéz lesz, vagy csak manapság nehéz? Ha mindig nehéz volt és ne-
héz lesz, vajon mindig ugyanúgy volt és lesz nehéz? Vagy korsza-
kok szerint másként és más módon nehéz, és más és más a nehéz ben-
ne? — Egyáltalán mi a megértés tárgya a kereszténység esetén? Isten? 
A kinyilatkoztatás? A hit és a tartalma? Vagy a kereszténység tör-
ténelmi valósága? De hát hogyan lehet megérteni ez utóbbit, ha nem 
értem az alapját, Istent, a kinyilatkoztatást? Ugyanakkor Isten és a 
kinyilatkoztatás a hit tanítása szerint meghaladja az ember megér-
tőképességét, ami legfeljebb e határnak mint az Isten és ember kö-
zötti létrangbeli különbség kifejeződésének a belátására képes. 
Mindazonáltal minden egyes hívő esetén fel kell tételeznünk a ke-
resztény tanítás bizonyos értését, ha valaki kereszténynek vallja ma-
gát. A kereszténységet az érti, aki éli, s így mintegy belülről érti, még-
pedig olyan mértékben, amilyen mértékben megérinti őt, és olyan 
mélyen, amilyen mélyen elmerül benne, de nem az intellektuális-
szellemi behatolás, hanem a lelki-spirituális elmélyülés módján. 
A kereszténység annak számára érthető, akit a kereszténység értő-
vé formált. Ehhez be kell lépnie atmoszférájába, hogy értvén értse 
a valóságát, és megértse: minél alázatosabb benne-létre, nem pedig 
önerejű szellemi megértésre kell törekednie. 

E medialitás alapján a kereszténység nem a megértés tárgya, ha-
nem a megértés közege. Ez nem csupán a kereszténységre jellemző; 
bizonyos dolgok — személyek, szellemi tartalmak, műalkotások — 
csak „belülről”, „mediális” pozícióból érthetők meg. A megértés eb-
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ben az esetben nem affirmatív kijelentésekben megfogalmazható ered-
mény, hanem esemény: a benne-lét folyamata. Ez csak részlegesen 
írható le a pozíció meghatározásával, például abban a kijelentésben: 
„én keresztény vagyok”. Ez a hitvallás-szerű megfogalmazás kife-
lé irányul — inkább vallomás, mint tartalmi kifejtés —, miközben 
a benne-lét iránya, a keresztény hit „tárgya” Isten, aki a keresztény 
hitben élő benne-létéhez képest mindig és megszüntethetetlenül „még 
beljebb” van. A hit célja nem a megértett Isten, hanem a benne-lét 
állapota. A hit nem tárgyakban gondolkodik, de „tárgyak” segítsé-
gével tájékozódik, „tárgyakba” kapaszkodik, melyeket a hittanítás, 
a dogmatika fogalmaz meg, és a hitvallásban tesz magáévá az em-
ber. Ezek azonban csak az eligazodást segítő jelzőpontjai a benne-
létnek, és csak azok számára beszédesek, aki tudja, hová vezetnek. 
Ahogy az útjelző a céljától nyeri el a jelentését, a vándor csak a jelet 
látja, a célt csak „tudja”, a vallás esetében hiszi, reméli és szereti. 

A kereszténység Isten különleges kinyilatkoztatására hivatkozik. Ezt 
az egyedülálló és egyszeri kinyilatkoztatást nem lehet az ész segít-
ségével megérteni, mert nincs benne semmi szükségszerű, amiben 
az ész megnyugodhatna. Nem a világ állapota tette indokolttá, hogy 
abból levezethetnénk, hanem egy szabad aktor teljesen szabad tet-
te. Nem következmény, hanem kezdeményezés. Sem előzményé ben, 
sem következményében nincs semmi rögzített szükségszerűség, csak 
szárnyaló szabadság. 

A történeti kinyilatkoztatással mint szabad isteni döntéssel ellen-
tétben a vallás nagyon is érthető, amennyiben az ember legsajátabb 
törekvése a szentként megtapasztalt abszolútum felé, nyomainak ke-
resése, megjelenési formáinak kutatása, és ennek nyomán az ember 
pozícionálása a világban a szent abszolútumnak tekintett istenség-
gel szembeni viszony alapján. Számos formája van, a szoros értelemben 
vett vallásoktól a pszeudovallásokig avagy valláspótlékokig, az em-
bert a személyes egzisztenciájában megtartó elköteleződést és iden-
titást kínáló társadalmi cselekvésformákig, hivatásokig (politikai ak-
tivista, tudós, tanár, művész stb.). A kereszténység nem az ember 
istenkeresése, még kevésbé -találása. A kereszténység alapító esemé-
nyében egy sajátos, magát istennek állító személyvalóság — a bibliai 
Jahve — lép oda az emberhez, és tárulkozik fel egészen elképesztő 
módon: a konkrét időben és helyen született Názáreti Jézusként. Ez 
egy szuverén személyes istenvalóság szabad, autonóm cselekvése. 
Misztérium. Mit lehet ezen megérteni? Persze, ha az ember általános 
vallási törekvése — istenkeresése — felől nézzük, akkor kínálkozik 
az az értelmezés, hogy Jézus Krisztus fellépése beteljesítő válasz erre 
az emberi törekvésre. Hajlamosak vagyunk retrospektíve látni a dol-
got, a történeti kereszténység, a keresztény vallási kultúra felől, és úgy 
vélni, az ember végre megtalálta azt az istent, akit mindig is keresett. 
Csakhogy ez nem igaz. Mert nem ezt az Istent kereste. Ennek legfőbb 
bizonyítéka az újszövetségi dráma a kereszttel a tetőpontján. Igaz, a 
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kereszténység nem a kereszttel indul, hanem a feltámadással, ám a 
feltámadás — a testi feltámadás — a legkevésbé sem szerepelt az em-
beri istenkeresés opciói között. Éppen ellenkezőleg: a testtől való sza-
badulás a vallások egyik általános törekvése. 

A kereszténység tehát nem Istenről beszél, hanem a megtestesült 
és emberré lett Istenről, Jézus Krisztusról. Istenről számos vallás beszél. 
És még a filozófia mint racionális létértelmezés is komolyan érteke-
zik róla, mert az istenfogalom nemhogy nem idegen az ész számára, 
hanem jelentős heurisztikus erővel, operatív, magyarázó potenciállal ren-
delkező eszme, amely nélkül az ész — Immanuel Kant szerint — nem 
tudná beteljesíteni feladatát, a valóság totalitásának elgondolását. 

A kereszténység alapító eseményének értő megőrzése a liturgiá-
ban történik. A liturgia szent cselekmény, amelynek középpontja ma-
gának az üdvtörténeti eseménynek, pontosabban az esemény egy fon-
tos mozzanatának a megjelenítése. A szentmiseáldozat az utolsó 
vacsora reális-szimbolikus, azaz valóságot teremtő megismétlése, ami 
egyben a teljes esemény lényegi tartalmát magában foglalja, a fel-
támadással együtt, jóllehet annak ténye később következik be, de lé-
nyege, értelme már adva van az utolsó vacsora történésében. Aki te-
hát az utolsó vacsora eseményében vesz részt a szentmise keretében, 
az egyben a feltámadással is találkozik. Így helyzete egyidejű az apos-
tolokéval, és hozzájuk hasonlóan eldöntheti — el kell döntenie —, hogy 
hiszi-e a feltámadás tényét és Jézus istenségét, vagy nem. Belép-e a misz-
tériumba, vagy kívül marad? Ha azután kilép a templomból, akkor át-
lép a kereszténységbe, abba a vallási jel-, szimbólum- és értékrend-
szerbe, amely ezer szállal kapcsolódik a misztériumhoz, belőle ered, 
rá mutat, de nem azonos vele. Maga a misztérium nem tárgya sem-
miféle megértésnek, ezzel szemben a belőle kibontakozó vallási-kul-
turális képződmény már lehet megértés tárgya, mert emberi elem 
van benne, amire joggal irányul emberi megértés. 

A kinyilatkoztatás antropológiai szükségszerűséggel, és persze 
emberi módon, vallássá lesz, vallási formában járja útját a világban, 
jóllehet nem vallásként járja át a világot. A keresztény hívők közös -
sége, az egyház, a kinyilatkoztatás tartalmát és a megtestesülés-fel-
támadás tényét vallásának alapjaként fogadja el, és ezekre a tartal-
makra illetve eseményekre felépíti viszonyát az ebben a formában 
megnyilatkozó hatalomhoz, akit immár végérvényesen istennek tart, 
és az egyedüli valóságos Istennek, Jézus Krisztus Atyjának nevez. 
A viszony kiépítése az ember világi adottságai között történik. A ter-
mészetes-antropológiai adottságok e viszony materiális elemét ad-
ják, míg a kötőanyag, ami az elemeket összetartja, a történeti kinyi-
 latkoztatást adó Istenbe vetett hit. Komplex együttesük a kereszténység 
mint vallás. 

A keresztény vallás és kultúra az alapító eseménynek mint misz-
térium-megnyilatkozásnak a bevitele a világba. Ez fölöttébb bonyolult 
feladat. Egyrészt korántsem világos, miként kell az alapító eseményt 
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úgy bevinni a világba, hogy megőrizze eredendőségét, úgy legyen 
jelen a világban, hogy közben ne váljon annak részévé, ne asszimi-
lálódjék, hanem „hegyre épült városként” megvilágítsa a világot, 
ugyanakkor — másrészt — ne oltsa ki a világ saját fényét, hanem a 
„föld sójaként” belülről járuljon hozzá a világ önlétéhez. Az ütkö-
ző metaforák érzékeltetik a feladat ellentmondásosságát. 

Míg az alapító esemény elfogadásához hit szükséges, az a hitnek 
a terrénuma, addig a keresztény vallás „működtetése” a világban 
munkálkodó emberi értelem feladata — nem zárva ki természete-
sen az alapító Isten folyamatos közreműködését. A kereszténység 
megértésének tárgya ennek a feladatnak a történelmi és történelmet 
fakasztó kivitelezése, pontosabban annak az emberhez rendelhető 
eleme. A megértendő nem csupán az egyház politikatörténete 
(vagy az egyházpolitika története), hanem a kereszténység önér-
telmezésének folyamata és annak eredménye is, vagyis a teológia. 
Amennyiben a dogmatikus teológia nem merőben az üdvösségtör-
téneti események rendszerezése és a kinyilatkoztatás pusztán té-
telszerű megfogalmazása, hanem — az alapító eseményhez hason-
lóan — belehelyezése a világba, ezúttal az emberi gondolkodásba, 
annyiban a szellemi megértés kitüntetett formája és eminens feladata. 

Vallástudományi kifejezésekben fogalmazva: a pogány vallás sok-
színűségét és diverzitását, a szent világot átjáró diffúz jelenlétét a bib-
likus vallások előbb monoteizmussá kondenzálják, megtisztítják min-
den immanens vonástól, hozzárendelik a transzcendenciához, majd 
a szent tapasztalatának helyét a kereszténység egyetlen pontba sű-
ríti, és ezt a pontot egészen egyedülálló módon a világ, az immanencia 
konkrét tér-idő koordinátájában rögzíti. Az alapító eseményből ki-
bontakozó keresztény vallási kultúra azután az immanenciától a 
transzcendenciáig terjeszti ki az ember létének fesztávját. E roppant 
ívben fenntartani az immanencia és transzcendencia közötti egyen-
súlyt, fellépni az egyoldalúságokkal szemben, melyek a két végpont 
valamelyikéhez akarják cövekelni az embert, egyaránt képviselni az 
ember világi életét és világot meghaladó célját — ez a keresztény kul-
túra a liturgia misztériumától az általános relativitáselméletig. 

A kultúra az ember sokrétű képességének (érzékelés, racionalitás, 
érzelmek) a művelése, fejlesztése és finomítása, valamint sokdi-
menziójú életének a kibontakoztatása (gazdaság, tudomány, mű-
vészet, pihenés stb.). A keresztény kultúra — zenei hasonlattal élve 
— olyan zenemű, amelynek van egy határozott orgonapontja, ami 
alapul és támasztékul szolgál a mű egészéhez, melyben harmóniai 
értelemben végső soron az alaphangon szól minden mégoly bonyolult 
modulációs utakat bejáró, dallam- és variációgazdag tétel. 

1. A kultúra takarásában 
A keresztény vallás, amely történelme folyamán hatalmas épületet 
emelt alapítóeseménye fölé, mára az épület takarásába szorult, az 
épület jobban látszik és szembeötlőbb, mint az, amiből kinőtt, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VI. A kereszténység 
a „keresztény 

kultúrában”

173



vagy az iménti zenei hasonlattal, a kultúra szimfóniájából nem hal-
latszik ki az orgonapont, vagy ami még rosszabb, a kultúra nem szim-
fónia, hanem az alaphangnemtől elszabadult, önállóvá vált szólamok 
és modulációk kakofóniája. Ha talán nem is ennyire súlyos a hely-
zet, az bizonyos, hogy a modern kultúra már nem viseli magán azo-
kat a keresztény jegyeket, amelyek hordozása végett a keresztény val-
lás kultúra építésébe fogott. A kereszténység még látszik mint vallás, 
de már nem látszik rajta keresztül, legalábbis nem jól kivehető a ra-
tio essendije, az alapító misztérium. Enélkül pedig a kereszténység 
osztozik a társadalom és lényegében az egész létezés modern értel -
mezésében, a funkcionális szemléletben. Ez nem az alapító eseményre 
tekintettel értékeli, hanem kizárólag antropológiai és társadalmi sze-
repe, funkciója szempontjából, és így félreérti — és félre is teszi, mert 
vagy veszélyesnek ítéli, vagy csak periférikus jótékonysági szerepet 
engedélyez neki. 
 
2. Identitások tömegtermelése és nivellálódása 
Manapság a nyugati típusú társadalmakban a keresztény vallás már 
nem vállalhat magára társadalomépítést, de még társadalomértel-
mezést sem, hanem személyes érzületként és öndefinícióként csu-
pán a szabadon választható identitások egyike, bár nem a legdiva-
tosabb. Ebben a formájában egy szintre kerül a forgalomban lévő és 
gombamód szaporodó összes identitáslehetőséggel, így például a tár-
sadalmi nemi identitással, a genderrel is, mely mostanság szintén az 
egyén szabad választására van bízva. Ezek az identitások eleve nem 
tartanak igényt megértésre, hanem csupán elfogadásra. A szó szo-
ros értelmében vett megértésükről azért sem lehet szó, mert nem tar-
talmi elemek alkotják őket, hanem az egyén önmeghatározó akara-
ta. Egyetlen lényegi elemük az egyéni akarat, az én, amit nem valami 
személyes tartalommal gazdagítanak, hanem „coming out”-ként csu-
pán felmutatnak, és kihelyeznek a társadalmi nyilvánosságba. A poszt-
 modern énválasztást jellemzően amúgy sem tartalmi elemek vezérlik, 
kivált nem olyanok, amelyek hosszú történelmi múltra tekintenek 
vissza, és bonyolultak, összetettek lévén a hagyomány ismeretét és 
szellemi erőfeszítést igényelnek. Ez az énkonstitúció inkább afféle 
mesterségesen kinövesztett tudatosság, némiképpen azonos a divattal. 
 
3. A keresztény tanítás mint akadály 
A történeti kereszténység, azaz a keresztény vallás feladata abban 
áll, hogy őrizze az alapító eseményt, és ezáltal lehetővé tegye minden 
kor emberének, hogy találkozzon vele, és az apostolokkal egyidejű 
helyzetben dönthessen elfogadásáról vagy elutasításáról. Az utókor 
emberének rendes útja — nem zárva ki rendkívüli utak lehetőségét, 
elvégre Istenről van szó… — a valláson keresztül vezet el a Feltá-
madotthoz és Istenhez. Hagyományos terminológiával a keresztény 
tanítás és kultúra a kereszténység ratio cognoscendije — a kereszténység 
mint vallás megismerésének tárgya és eszköze —, a megváltás misz-
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tériuma pedig a ratio essendije, a keresztény hit létoka és alapja. Csak-
hogy a modern ember fennakad a kereszténységen, így el sem jut a 
megtestesülés-feltámadás isteni misztériumához. A keresztény val-
lás nyilvános történelmi útja, társadalmi jelenléte alapján ítélkezik 
és dönt, nem lép be a hit vagy hitetlenség eredeti szituációjába. Pe-
dig ott válna a helyzet személyessé. Számos tényező nehezíti elju-
tását az alapító eseményhez, egyebek között a keresztény tanítás a 
bűnről és az ember romlottságáról. Ez súlyos közlés a ma emberének, 
jóllehet ennek elfogadása tenné fogékonnyá a megváltás jelentősé-
gének belátására. A kereszténység úgy gyógyít, hogy előbb közli az 
emberrel azt, amit a legkevésbé sem hall szívesen: hogy halálos be-
tegségben szenved. A ma embere úgy véli, nem szorul rá efféle köz-
lésre, mert egyrészt retteg tőle, másrészt abban bízik, hogy képes le-
küzdeni. Nietzsche nyomán pesszimistának tartja a keresztény vallást. 
 
4. A modern civilizáció „önteltsége” 
A bűnösség állapotának felismerésén túl a kereszténység mint val-
lás megértésének további feltétele az emberi végesség megtapasz-
talása. Nem holmi futó tapasztalatról van szó, ami epizódszerűen 
megesik, hanem egy mélységi állapot, egzisztencia-helyzet tudato-
sításáról, ami az élettörténetben drámai folyamatot képez, még ha 
nem feltétlenül mindig azonos erővel mutatkozik is meg. Ennek a 
tapasztalatnak a kultúrájára kell szert tenni, ezt művelni kell: reflexióval 
átvilágítani, eszmélődéssel kimunkálni és spiritualitással elmélyíte-
ni, azaz elhordozni és általa hordozottnak lenni: rábízni magunkat; 
semmiképpen sem kirekeszteni, elfojtani, le- és megtagadni. Ez al-
kotja a keresztény Evangélium meghallásának egyik előfeltételét, mert 
felnyitja, belülről feltöri az ember átlagos világ-horizontját, és ezál-
tal érzékennyé teszi a keresztény hit ajánlatára, és a belőle fakadó re-
mény perspektívájára. A megértés nehézsége ebből a szempontból 
a mai átlagos emberi életforma és világtapasztalat zártságából fakad. 
A modern (nyugati) ember öntelt, létét önmaga tölti föl önmagával, 
és a vágyként megtapasztalt hiányt is önnön műveivel akarja kitölteni, 
s ha valamiféle istenre gondol, az is inkább istenséggé emelt autonóm 
önmaga, semmint Jézus Krisztus Istene. 

A modern civilizáció közegében az élet civilizatórikusan bejáratott 
kulturális mintákba rendeződik, amelyek lehetőség szerint szaka-
dásmentesen illeszkednek egymásba. A modern egzisztencia eset-
lenül éli meg a jaspersi értelemben vett határhelyzeteket. Ilyenek be-
következtekor azonnal menekülőre fogja: nem időz el a terében, nem 
éli át szorongató mélységeit, hanem elhárítja, igyekszik megfeled-
kezni róla, és rutinmegoldásokba és -értelmezésekbe kapaszkodik. 
Nem mintha vele nem történnék betegség, bűn, születés és halál, de 
ezekre a „civilizált” kultúra kész magyarázatokkal szolgál, és kivált 
a tudomány formájában egy természetes folyamat epizódjaiként mu-
tatja föl. Az egymásba simuló események és az egymásba többé-
 kevésbé illeszkedő társadalmi mechanizmusok eltom pítják az embert, 
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mert elzárják előle az eredendően Ismeretlen és Más megtapaszta-
lásának lehetőségét. A modern ember elfásult, öreg lett a tapasztalás -
hoz. Jóllehet az ő életében is jelen vannak azok a vágások, szaka dások, 
amelyek minden ember sorsának belső drámáját adják (születés, fel-
nőtté válás, érés, felnőttkori konfliktusok, betegség, szerencse, bal-
szerencse, halál stb.), de ezek nem válnak forrásává a végesség meg-
tapasztalásának, illetve nem artikulálódnak, hanem né ma dimenzióként 
veszik körül a tevékeny ember egzisztenciáját, aki végessége stig-
májának elmélyült megélése helyett technikai civilizációjának gon-
doskodására bízza magát, melynek terepe hovatovább olyan messzire 
terjed, hogy nem találkozik határával és azzal, ami ezen a határon mint 
a határon túli megmutatkozik. A manapság a modern szlogenné vált 
„másság tisztelete” alig jelent többet, mint közönséges társadalom-
szervezési törekvést és technikát arra, hogy az összetorlódott hagyo -
mányok közepette viszonylag konfliktusmentesen éljenek a különböző 
hagyományok emberei. Ilyenformán a másság tisztelete éppenséggel 
a másság tompítását jelenti, azt az igyekezetet, hogy minden más-
ság szépen beleolvadjon a globális konzumálás esemény telen, azaz 
valódi megrendülés nélküli bamba kérődzésébe. 
 
5. A kishitűség akadálya 
Ugyanakkor a modern fogyasztói társadalom tömegembere egy-
szerűen nem hiszi el, hogy ő olyan fontos, hogy egy isten áldozza fel 
magát érte, kizárólag őérte, mégpedig szeretetből, „ingyenesen”. 
Nem ehhez van szokva, hanem ahhoz, hogy mindennek ára van, 
amit így vagy úgy, előbb vagy utóbb meg kell fizetni. Sorstalannak 
tudja magát egy olyan világban, amely teljesen zárt az isteni „be -
avatkozás” elől. Ha némelykor kínzó őrületnek érzi is emberünk ezt 
a világot, nincs belőle menekvés, nincs kívüle semmi. Mert nincs 
„túlonnani”. Csak a zárt világ van — amit hanyagul „nyílt társada-
lom”-nak hívnak. Lehet, hogy a társadalom nyílt, de éppen ez a tör-
ténelem végét meghirdető, mindent kiegyenlítő kedélyes tetszőle-
gesség zárja el a legrejtettebben, egyszersmind leghatékonyabban 
az embert a transzcendenciától. Nem mással, mint a működésével, 
az olajozott, az emberi igényeket szabadon hagyó lapos közömbös-
ségével, nagyvonalú egyenértékűsítésével, kötelező, udvarias érzé-
kenységével, — mélyén a parancsolt értéksemlegességgel —, egy-
szóval a vidám, bár híg immanenciával, amelynek esetleges hiányait 
a jelennel azonos síkon érkező jövő fogja minden bizonnyal kikü-
szöbölni a robotokkal és a mindenkinek járó alapjövedelemmel. 
Ebbe az entrópikus modellbe nemhogy nem illeszthető bele a ke-
reszténység az egész drámai újszövetségi eseménnyel, az oximoron 
istenemberséggel, de egyenesen halálos ellensége a nehéz történelmi 
folyamatban kimunkált és politikai korrektséggel óvott általános 
békének, mert — egyebek között a bűnösség radikális állításával és 
a végesség kiemelésével — tagadja az ember önmegváltását, és — az 
ősi sorseszme mintájára — egy kiszámíthatatlan isteni megváltásban 
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hisz, miközben a modern ember éppen a sorsot igyekszik egyszer s 
mindenkorra kizárni. 

A kereszténység Jeruzsálemből indult, nem Athénból — oda már az 
Evangéliummal érkezett. Észérvekkel, filozófiai argumentációval 
nem lehet eljutni a kereszténységhez. Legyünk őszinték: megvédeni 
sem lehet. Ennek két oka van. Az egyik magában a kereszténység-
ben rejlik: a kereszténység egy kinyilatkoztatott misztériumnak a 
megvallása. Nem következik sem az emberből, sem a történelem-
ből, még Istenből sem, mert nem következik belőle, hanem szabad 
akarati döntése. Alapító eseménye megtörténte után lehet hirdetni 
Athénben, körbe lehet folyatni ésszel, határait ki lehet cövekelni, 
meg lehet közelíteni észérvekkel, de elérkezni hozzá nem lehet. Csak 
arra törekedhet a gondolkodó ember, hogy ne legyen tartós konf-
liktusban hite és értelme — mert amúgy a kisebb-nagyobb konflik-
tusok nem fogják elkerülni. Hit és értelem összhangjának azonban 
manapság korszakos nehézségei vannak — és itt van a második ok, 
amiért a kereszténységet nem lehet teljesen megvilágítani az ész 
felől. Mert még ha évszázadokon keresztül arra törekedett is az eu-
rópai gondolkodás, hogy kimutassa a kereszténység észszerűségét 
— valójában a hit tanította észnek az észszerűségét —, ma már azzal 
kell szembesülnie, hogy megváltozott az érveknek az emberre gya-
korolt hatása, mert megváltozott maga az ember. Nem is annyira az 
érvek ereje fogyatkozott meg, inkább az ember fáradt bele az érve-
lésbe. Különös, de azt kell mondani: többé nem hisz az érveknek, 
mert nem bízik az észben. Az észnek a hit mellett felhozott érvei 
akkor hatnak — nem is annyira erősítőn, mint inkább bíztatón —, 
amikor a hit még friss, és valójában a hit mozgósítja az érvelő észt, 
hívja, várja, és örül neki, de csak mint beszélgetőtársnak, akinek el-
újságolhatja örömét arra ösztökélve az észt, fontolná meg, micsoda 
nagyszerű meggondolnivalóban lehet része neki is, ha minden ere-
jét összeszedve meghallgatja a hit tanúságát, és esetleg hallgat rá. 
Ha azután a hitvallók fehér ruhájára már az észtől vett érvekből ko-
vácsolt páncélt kell ölteni, akkor elnehezülnek a dolgok. Védelmet 
talán nyújt a páncél, de meleget nem ad. Végül ha megfogyatkozott 
a kereszténység hihetősége, akkor semmiféle, még oly rengeteg 
észérv birtokában — hiszen igen sokat halmozott fel az európai szel-
lemtörténet — nos, ennek a hatalmas érvelési thesaurusnak a birto-
kában sem tudjuk a kereszténységet az ész felől megtámogatni, meg-
erősíteni, inkább csak nehéz teherként hordozzuk — mindkettőt. Ha 
a hit alábbhagy, ha már nem a saját forrásaiból táplálkozik, akkor az 
ész, az egyébként is elfáradt, saját szellemtörténeti vándorlásában 
kimerült és roppant történeti tudástól elnehezült, könyvhalmokat 
cipelő ész nem tud rajta segíteni. 

Segítséget egyedül attól remélhetünk, aki a keresztény vallást út-
jára indította.

 
 
 

VII. De talán ultima 
ratióként a ráció…? 
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