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* * * 

BEVEZETÉS 

Vallás: az istenihez való általános viszony, melynek kutatása a kultúratudomány ré-
sze. Kinyilatkoztatás: Isten önközlése, ahogyan a Biblia tartalmazza, valamint az erre 
adott emberi válasz, amelyre Isten a kinyilatkoztatás címzettjét képessé teszi. (11) 

A kettőt összefüggésükben nézzük, abból indulván ki, hogy létezik a kinyilatkoztatás 
mint az isteni igazság egyedül érvényes megnyilvánulása, vagyis a vallásos életről nem 
beszélhetünk anélkül, hogy vonatkoztatásba ne hoznánk a kinyilatkoztatással. Mit je-
lent ez? 

„A természetes vallási jelenségek nem érthetők meg maradéktalanul kizárólag 
önmagukból kiindulva. Teljes értelmük csak abban az összefüggésben tárul fel, 
amelyben a kinyilatkoztatással mint az üdvösség történetével állnak. Minden 
természetes vallási jelenség az advent jegyében áll; ez azt jelenti: várakozik arra 
az ítéletre és beteljesedésre, amelyet egyedül a kinyilatkoztatás adhat neki. A 
kinyilatkoztatás feltételezése nélkül a vallási fenomén ellentmondásosnak és 
terméketlennek mutatkozik — már amennyiben nem válik a racionalizmus és 
technicizmus áldozatává.” (12) 

Mindazonáltal már a történeti kinyilatkoztatás előtt is létezett vallási élet, ezért a 
természetes vallási fenomének nem a kinyilatkoztatás afféle előjátékai, hanem önma-
gukban vett jelentőségük van, mert bennük egyéni és kollektív természetes-lelki erők 
fejeződnek ki. A kereszténység elismeri, hogy az idők folyamán tapasztalatok és a spi-
rituális felismerések gazdag tárháza halmozódott fel, melyet a kinyilatkoztatás tanítása 
alapján gondosan meg kell rostálni, de egyben készséggel és hálával kell fogadni. (12-
3) 
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A keresztény világnézet fogalma: az a világnézet, amely a kinyilatkoztatásba vetett 
hit és a világról való közvetlen tudás között végbemenő találkozás nyomán kialakul. 
Másképpen: 

„A [keesztény] világnézet a világról alkotott kép, amely azt mutatja meg, hogy 
milyennek látszik a világ, ha a kinyilatkoztatás felől nézzük.” (13)1 

Ez nem azonos a teológiával. A teológia legföljebb azt tudja megmondani, hogy álta-
lánosságban milyen a világ a kinyilatkoztatás felől, miként viszonyul hozzá a hit, mi-
lyen veszélyek leselkednek a világ felől a hitre nézve, és miképpen kell ezeket leküzde-
ni, ám a világtapasztalat konkrét tartalmairól semmit nem tud pusztán önmagából ki-
indulva. Magyarul: a világot mindenekelőtt és legfőképpen meg kell tapasztalni. (13-4) 

A KÖZVETLEN VALLÁS 

I. A vallási tapasztalat 

Előzetes megjegyzés 

Ha a vallás fenoménjéről beszélünk, előbb tisztázni kell, mi a »fenomén«. Fenomén 
az, ami megmutatkozik és feltárja értelmét. Valaminek a puszta megjelenése még nem 
fenomén, hanem csak valami lényegiségnek a kirajzolódása az: ha valami önmagától 
és önmagából előlép, és a látóval szemben, tőle függetlenül (és függetlenként) megmu-
tatkozik. A tudat közvetlenül tiltakozik az ellen, hogy tagadjuk ezt az objektivitást, 
jóllehet jogos az a kérdés, vajon milyen mértékű, és magának a látásnak az aktusa mi-
lyen mértékben hat a látottra. (19) 

A fenomén ezen fogalmából következik, hogy a lényegi [das Wesentliche] „kép” ka-
rakterű. Ez azt jelenti, hogy kompozíció: részekből álló, összetett egységes egész, 
melyben az egészen keresztül minden rész kapcsolódik egymáshoz. Ezért a lényegmeg-
ragadás aktusa mindig a szemrevételezésé. A lényeg „evidens”, látható, mintegy kite-
kint a fenoménből, s ez a tekintet teszi lehetővé számomra meglátását, és gyakorol 
rám hatást: 

„Jelentésének értelmi súlyával az értelmesség érzését támasztja bennem, és hatá-
sa alá von.” (19)2 

Ennélfogva a lényeglátás folyamata nem mechanikus leképezés vagy tükröződés, ha-
nem a lényeg (tárgyi) megjelenése és a jelenség (alanyi) felfogása: a fenomén idetekin-
tésének és a tudat ránézésének egysége. (20) [�LatHall] 

A vallási fenomén elemi jelenség. Létezésünk alapvalósága, mindazonáltal nem egy-
szerű jelenség: összetett, rendkívül bonyolult, komplex, rétegzett, feszültséggel teli. 
(20) 

A Szent megtapasztalása 

1 

Egy éjszakai élmény során az érzékeny ember számára finoman észlelhetővé válik va-
lami, ami nem írható le dologi kategóriákkal, és nem nevezhető meg a dolgok nevei-

                                            
1 „[Christliche] Weltanschauung ist das Bild von der Welt, wie es sich zeigt, wenn diese von der 
Offenbarung her gesehen wird.” 
2 „Mit der Sinnmacht seiner Bedeutung bestimmt es mein Sinngefühl, trägt es sich mir auf.” 
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vel, nem azonosítható egyetlen konkrét tárggyal vagy természeti történéssel sem. 
Más, mint mindaz, ami mondható, de mégis nagyon valóságos. Ilyen a Szent megta-
pasztalása. (21) A Szent-en olyasmit értünk, amire az ember a hódolat érzésével rea-
gál, olyan alázattal, amivel egyetlen konkrét világi dolog előtt se hajolna meg. Valami 
titokzatos és mégis meghatározott, idegen és mégis mélyen meghitt; a világi jelenségek 
közepette jelenik meg, és mégis máshonnan lép elő, nem a világból. A Szent megje-
lenhet érzésként, eseményként, történésként. Mindig az az érzés mutatja jelenlétét, 
hogy valami jelez, int, figyelmeztet; vagy az ember megsejt valami viszonzást [Vergel-
tung] — pozitív vagy negatív (vissza)jelzést —, ámde nem annyira valaminek logikus 
vagy etikailag racionális következményeként (mint a tékozlás nyomán bekövetkező 
szegénység), hanem inkább arra következő ajándékként vagy ítéletként, mégpedig va-
lami érvényesülő hatalom erejénél fogva (vagyis ismét csak nem pusztán racionális 
következményként). Ezt nevezzük sorsnak, amikor valamely történés nem racionális 
emberi számítás eredményeként, hanem az emberi kezdeményezés számára elérhetet-
len instancia működéseként megy végbe. 

„Mindegyre megtörténik, hogy a létezés szövetén, a történelemben zajló egyéni 
élettörténetben kirajzolódik valami, ami benne hat és működik, jelentést ad ne-
ki, miközben különbözik tőle és meghaladja.” (23)3 

Hasonló élmény lehet az erkölcsi kötelesség teljesítése, a kellés feltétlenségének meg-
tapasztalása, ami nem csupán az etikai kötelezőség, hanem egyben valami fenséges ér-
vényességnek és méltóságnak a tapasztalata. (23) 

A Szent, a Más a világi dolgokon mutatkozik meg, de úgy, hogy világosan különbö-
zik tőlük, s azok alapján nem magyarázható, közvetlenül nem megnevezhető, hanem 
valami nem-világi, nem-földi. [EliadeSzent; A szent megnyilatkozik…] Követelménye 
közvetlenül észlelhető; ellen lehet neki állni, el lehet utasítani, de nem lehet megszün-
tetni: eltörölni, elnémítani. (77-8) 

A világihoz képest idegen, ismeretlen; megjelenik, megérint, megszólít. Sajátos 
(el)oldó hatalma van, mely megváltoztatja a létezés nehézkedési viszonyait. Egyszers-
mind azonban nyugtalanít, felkavar, elszakítja az addigi kötelékeket, megingatja a vi-
lág számára érvényes értékeket, megszünteti a földi otthonosságot, és vándorlásra ösz-
tökél. De nem az ürességbe vagy járhatatlanba, mivel adottságának iránya van. Va-
lahonnan máshonnan jön, oda tér vissza, és magával viszi a készségesen tapasztalót. 
Ez azonban mindig cezúra, döntés, elszánás, a korábbi és a későbbi radikális különb-
sége. (78) 

2 

Mindez a Másik, a Nem-világi, a Szent, a Numinosum megtapasztalása: vallási tapasz-
talat. Mindig világi dolgokon történik, de a hordozó elemtől független valóságként: 
vonz és taszít: � R. Otto. Tapasztalata és a vele kapcsolatos reakció különbözik a 
közvetlen világi dolgokra adott reakciótól. Nem vezethető le a világból: ősfenomén. 
(24-5) 

Az élmény szubjektív hordozójának számos neve van: megsejtés-sejtelem-megérzés 
[Ahnung] (meg)érzés [Gefühl], kedély [Gemüt], szív [Herz], lélek [Seele]. A lényeg, 
hogy az ember lénye legmélyén érzi magát megszólítva; a vallási érzék a minőség érzé-

                                            
3 „Immer ist es so, dass am Stoff des Daseins, am Geschehen des Einzellebens in der Geschichte 
etwas deutlich wird, das darin waltet, den Sinn offenbar macht, selbst aber geheimnisvoll anders 
als dieses Geschehen und ihm enthoben ist.” 
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ke. — Az élmény tisztasága különböző lehet. (25-6) — Az érzékenység fokozható, el-
nyomható, a tapasztalat figyelmen kívül hagyható, kifejezhető vallási terminológiával 
és átfordítható filozófiai terminológiába. Mindenesetre minden vallási tapasztalatban 
a Szent követelményt támaszt, felszólít. Ha az ember nem követi a felszólítást, a ta-
pasztalat elhalványulhat majd elveszhet. (26) 

A dolgok szimbólum-karaktere 

1 

Mit látok tulajdonképpen, amikor pl. egy fát nézek? 
„Látom az alakját, formában, színekben, mozgásokban megvalósuló teljességét. 
De mi ez pontosan? Egy test, válaszolhatjuk. Csupán test? Igen, hiszen a szem 
csak testi valót lát. Valóban? A ’forma’ csupán valamiféle testi tulajdonság len-
ne? Vajon a mértékarány, a szerves működés, a szépség csupán testi jelenség? 
Egészen bizonyosan nem, hanem egyszersmind, éspedig lényegileg, szellemi. 
Csakhogy a szellemit nem lehet látni. Önmagában mint szellemit csakugyan 
nem, ám a testi való meghatározójaként igen. Sőt valójában csak azt lehet látni, 
ami szellemileg meg van határozva, csak azt lehet értelmesen meghatározott 
adottságként felfogni, míg a tisztán testit egyáltalán nem is lehetne észlelni. A 
’puszta’ anyag — amennyire egyáltalán «valami» lenne — el se juthatna arra a 
fokra, hogy az értelem észlelje mint adottságot. A szem nem mechanikai szerke-
zet, melynek működése eredményéhez az értelem utólagosan fogalmi értelmezést 
ad, hanem a látás aktusa szellemileg meghatározott [értsd: minőségileg formált] 
testiséget, anyagi közegben megjelenő szellemet fog fel. Spiritualizmus és materi-
alizmus két különböző oldala egyazon tévedésnek, nevezetesen annak, mely az 
embert nem szellemi-testi egységben értelmezi.” (27-8) (Vö.: BUBER, Én és te.) 

Ugyanez a helyzet az emberi arckifejezés és gesztus látásakor. A szellemi lélek nem 
látható fizikailag, de megnyilatkozik az arckifejezésben és a mozdulatban. Nem mö-
göttük áll, hanem bennük. Az arckifejezés — kifejeződés, közvetítő eszköz általi meg-
jelenítése annak, ami nincs jelen önnön mivoltában. (28) Mindezt a szem által, azaz 
közvetítésével „látjuk”. 

A világra tekintő szem először az optikai látványt érzékeli, mindazzal egyetemben, 
ami ebben a látványban a különböző kifejeződési folyamatokban megjelenik. Ez 
azonban nem a teljesség. Ha felsorakoztatjuk az összes természettudományos ismere-
tet, még nem merítettük ki a világ látványát. „Az elfogulatlan-ép szem több(let)et 
lát.”4 (28-9) 

„A dolgok közvetlenül valóságosnak és lényeginek mutatkoznak; egyszersmind 
azonban éreztetik, hogy még nem a végsők, hanem csupán amaz átkelőhelyek, 
melyeken keresztül a valóban végső és tulajdonképpeni előlép; kifejezési formák, 
melyek megjelenítik a végsőt. Ez azt jelenti, hogy a dolgoknak szimbólumkarak-
terük van. A szem sajátos mozgást tapasztal bennük: valami mögülük vagy raj-
tuk túlról rajtuk keresztül előlép, megragadja a szellemet, és a dolgokon keresz-
tül el-visszavezeti oda, ahonnan ő maga jön. A dolgok önmagukat jelentik, de 
egyben többet is önmaguknál. Első-létezők, és ugyanakkor szimbólumok.” (29-
30)5 

                                            
4 „Das unverbildete Auge sieht mehr.” 
5 A „das unverbildete Auge”: a képzett, a képességének birtokában lévő, romlatlan képességű szem. 
— Az „első-létezők”: az arisztotelészi prwth oujsia, az egyedi létezők, a konkrét dolog (szubsztan-
cia). 
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Ez az abszolút végső azonosnak látszik a Szent-tel. Nem a metafizikummal? Nem, a 
Szent ugyanis „mögötte” van az ideának, az idea is csupán a Szent szimbóluma; meg-
egyezik a platóni Jó-val, amiben minden idea részesedik, s ami Platón számára az «is-
teni». A platonista Ágoston szerint az eszmék Isten teremtő gondolatai. (30-1) 

A dolgok eredendősége 

1 

Az újkor jellemzője egy sajátos beszűkülés [Verdünnung], és ezzel a világ magába zá-
ródása, elvilágiasodása.  

Ugyanezt a jelenséget Marcuse „beszűkülés” helyett az „egydimenzionalitás” kifejezéssel 
adja vissza. � MarcuseEgydimenzio Gabriel Marcel a lét misztériumával szembeni ér-
zéketlenségnek mondja � MarcelMiszterium (Korunk a funkcionalizmus hódításának 
kora…) 

Kiválik-elkülönül egy fizikai-racionális valóságréteg, melyet azonosnak tekintenek a 
valóság egészével. A vallási nem tűnik el, hanem szintén elkülönül mint sajátosan val-
lási, melyet különleges észlelésben, magatartásban és cselekvésben — a «vallás»-ban 
tapasztalnak meg és rögzítenek. Ennek következtében a közvetlen valóság elveszíti 
mélységét és súlyát. Az életvilág területei (család, állam) és tevékenységei (gazdaság, 
politika, tudomány) profanizálódnak, azaz érvényességük célracionalitásuktól függ. — 
A vallás szintén elveszíti kapcsolatát a közvetlenül megtapasztalt valósággal, egyre 
bensőségesebbé válik, egyhangú lesz és világidegen, nem érintkezik az ember minden-
napos életvilágával. (32) 

Ezt máshol így írja le Guardini: A középkorban az élet minden rétegét átjárta a vallá-
sosság. Az újkor folyamán egyre mélyebben megkérdőjelezik a kinyilatkoztatás igazsá-
gát, és vitatják, hogy jogosult-e az élet formálására és irányítására. Mind természete-
sebbé válik az az igény, hogy az élet és alkotás különböző területein, a politikát, a gaz-
daságot, a társadalmi rendet, a tudományt, a művészetet stb. tisztán emberi mértékek 
szerint alakítsák. Így kialakul egy nem-keresztény, gyakran keresztényellenes életfor-
ma, teret hódít, mégpedig oly következetesen, hogy ezt tekintik normálisnak, s egyházi 
túlkapásnak bélyegzik azt a törekvést, hogy az életet a kinyilatkoztatás határozza meg. 
Még a hívők is nagyrészt elfogadják ezt az állapotot, s úgy vélik, a vallási és a világi 
dolgok két külön, egymástól független területet alkotnak; mindegyiknek önállóan kell 
önmagát formálnia, s bízzák rá az egyénre, milyen mértékben kíván élni az egyikben 
és a másikban. — Ebből az következett, hogy az egyik oldalon egy autonóm, a közvet-
len keresztény irányítástól elszakadt létforma keletkezett; a másikon pedig egy olyan 
kereszténység, amely sajátos módon utánozta ezt az „autonómiát”: ahogyan kialakult a 
tisztán tudományos tudomány, a tisztán közgazdasági gazdaság, tisztán politikus poli-
tika, úgy létrejött egy tisztán vallási vallásosság is. Ez egyre jobban elveszítette kapcso-
latát a konkrét élettel, egyre szegényesebb lett a kapcsolata a valósággal, egyre kizáró-
lagosabban a „tisztán vallási” tanításra és gyakorlatra szűkült és zsugorodott, s a több-
ség számára már csak annyi jelentősége maradt, hogy az élet néhány csúcspontját, 
amilyen a születés, a házasság és a halál, vallásosan megszentelje.6 

Immár a dolgok szimbólumkarakterét sem tapasztalják; többnyire egyszerű adottsá-
goknak tekintik, fizikai mivoltukban érzékelik-észlelik őket. Az újkor hajlik arra, 
hogy a vallásit teljesen leválassza a dolgokról, elkülönítse, és a lélekben lokalizálja — 
ez kivált a protestantizmusra jellemző, amelyből hiányzik a tárgyban, cselekvésben, 
szimbólumban gazdag liturgia, az életet átszövő szentségi élet. (32) 

                                            
6 Az újkor vége. - A hatalom. (Ford. Ambrus Gabriella) [»XX. századi keresztény gondolkodók«] 
Vigilia, Bp., 1994., 73. kk. o. 
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Jan Assman szerint a vallás elkülönülése a szellem és kultúra más területeitől az ún. „mo-
noteista fordulat”-tal vette kezdetét. (Vö. Die monotheistische Wende, in: MÜLLER, 
KLAUS E. (HG.): Historische Wendeprozesse. Ideen, die Geschichte machten. Herder, Frei-
burg i. Br., 2003., 44. o. � AssmannMonWendeHU) 
A többlet-észleléshez � SzoImaSzimbol � Valltud2080902  
A szimbólumban rejlő többlet mint rang és fenség észleléséhez, valamint Luther bib-
liafordításának szellemi hatásához � Nietzsche, Túl jón és Rosszon, No. 263. � 
(NietzscheRangOszton) EloadasokKE0809a (Nietzsche az elismerésről…) � Marcuse, 
Egydimenziós, 86-7 � MarcuseEgydimenzio  
„A tudományok szétzúzták a szemléletes világképeket. Ugyanakkor a civilizáció egyre 
komplexebbé és áttekinthetetlenebbé válik (vö. neue Undurchsichtichkeit — Haber-
mas). Fokozódik a specializálódás és a munkamegosztás, meghosszabbodnak és összezi-
lálódnak a cselekvésláncok, amelyek az egyes embert az egészhez fűzik. Ha valaki meg-
ragadni próbálja az egészet, amelyben él, végül meg kell állapítania, hogy a nyelv szá-
nalmasan felmondja a szolgálatot. E mértéktelen nyújtózkodás következtében […] a 
nyelv […] immár nem ragadja meg az egészet, amelyhez az ember tartozik, de nem ér le 
többé az egyes ember mélységeibe sem. […] Egyúttal azonban a társadalmi kapcsolatok 
sűrű szövevénye azzal a következménnyel jár, hogy megnő a nyelv nyilvános hatalma. 
A köznyelv ideológiaivá válik, Nietzsche ezt az általános fogalmak rögeszméjének nevezi. 
Ezek az általános fogalmak szellemkarokként ragadják meg az embert, és arrafelé tusz-
kolják, amerre nem akarna menni.” (SAFRANSKY, Nietzsche, 84. o.) 

A homéroszi vallásosság 

Az antikvitás embere számára a vallás az eleven élet jelensége és értelme volt, a vallási 
tapasztalat nem különült el a világitól, hanem azon realizálódott. Hogyan? (32-3) 

Az antik vallásossághoz: 33. kk. o. � Walter F. Otto elemzése a homéroszi vallásos-
ságról: Amikor egy dolog megközelíti az optimumát, vagyis beérik és áttetszővé válik, 
akkor «isteni». Vagy amikor egy folyamat kritikussá válik, és közeledik a döntés; ak-
kor hirtelen megjelenik az istenség. 

Nem arról van szó, hogy a primitív és az antik ember számára megszűnt, feloldódott 
a Más, a numinózus és a közvetlenül ismert, empirikus közötti feszültség (ha ez meg-
történt volna, akkor a vallás is eltűnt volna, hiszen a vallás éppen ennek a felszült-
ségnek az észlelése és artikulálása). Ám a primitív és az ókori ember számára ez a fe-
szültség magának a világnak és az életnek a tényleges valóságán lobbant fel (vagyis az 
immanencián belül). 

„Valamely dolgot meg lehet tapasztalni pusztán empirikusan is; ekkor azonban 
nem-tulajdonképpeni önmagát adja. Csak ha felfénylik rajta, vagy belőle kiin-
dulva a titokzatos, akkor teljesedik ki, tárja fel létét, akkor mutatkozik meg 
lény(eg)ének elismerést követelő hatalma [Macht, nem Kraft]. Megfordítva: az 
isteni, a «theion» valóban a titokzatos, a máshonnan érkező, ami a konkrét szi-
tuációnak megfelelően ünnepien fölemel, lelkesít, vagy megrémít; de a dolgokon 
bontakozik ki, a titkon, a földi-emberi valóságon. Egy fa például a szemlélhető, 
növénytani tulajdonságai által meghatározott, a legkülönbözőbb célokra hasz-
nálható természeti dolog. Leírható pusztán empirikusan is, józan közömbösség-
gel számokba fogva. Ekkor azonban nem a tulajdonképpeni fa, hanem valami 
behatárolt, korlátozott, nem-teljes. Elegendő azonban bármi indíték, és megtör-
ténik az érintkezés, s egyszer csak titokzatosan áll előttem. E történésben nem 
mosódik bizonytalanná, nem válik, miként az újkori ember szemében, fantasz-
tikussá, hanem megtartja konkrét tulajdonságait. Ám bennük a «Más» lesz je-
lenvalóvá; megjelenik az isteni. S éppen ezáltal lesz a fa egyáltalán önmaga; csak 
ekkor lesz igazán és teljesen fa, ami nem csak a profán, hanem a teljes valóságot 
birtokolja. Mint ilyennek hatalma, ereje van, ami hat az emberre, és a megélés 
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intenzitásától függően borzongással és csodálkozással töltheti el, sőt legyőzni is 
képes.” (33-4)7 

� Vö. Buber, Én és te, I/19. Politeizmus  
„A valóság nem lesz ezáltal kevésbé komoly, sűrű, pontos; ellenkezőleg: most 
lesz csak igazán teljes és tapasztalatot megalapozó — az isteni pedig jelenvaló, 
érezhető, szemlélhető; nem általánosságban, hanem itt és most, ebben a törté-
nésben. Ennek alapján érthetjük meg Homérosznál az «isteni» szó használatát, 
amit újkori emberekként idegenkedve fogadunk. Bármire vonatkozhat: egy em-
berre, egy bölcs mondásra, művészetre, egy pár szandálra.” (34)8 

2 

Az újkorban más irányt vesz a vallási tapasztalat. A középkortól fogva egyre inkább a 
bensőbe költözik, elszakad a tényleges világ dolgaitól és folyamataitól, nem azokon 
megy végbe, hanem a szóban, a gondolatban, lelki élményekben, kivált ott, ahol a 
kultusz hiányzik, mert állítólagos dologiságát és külsőlegességét szembeállítják a pusz-
ta szó állítólagos tiszta szellemiségével ill. az etikai magatartással. Bár e folyamatban 
sokan a vallási tapasztalat fejlődését látják, valójában komoly veszélyt rejt magában. 
(35) 

Kétségtelen, hogy az antik és középkori vallásosságnak is volt veszélye: a pogányság, 
vagyis amikor az ember a világot alkotó dolgok hatalmába kerül, amennyiben rop-
pant hatásának engedve vallásosan megadja magát a világnak. Az újkorban a veszély 
ezzel ellentétes: a vallási megélés elveszíti a világot és világtalanná válik [Gefahr, dass 
das religiöse Erleben die Welt aus sich herausverliere und welt-ohnmächtig werde], a 
vallási aktus elmegy az élet mellett, talán még akadályozza is, míg végül egyenesen fel-
szabadulásnak tűnik a vallás elutasítása, az ateizmus. (36) 

A világ valóságával kapcsolatos vallási valencia (érvényesség, jelentőség) megfogyat-
kozása következménnyel van az emberi egzisztenciára. Míg a görög vallásosságban a 
dolgok az isteninek a rajtuk és általuk történő megjelenésekor mutatkoztak valóban 
valóságosnak és teljesen reálisnak — keresztény megfogalmazásban: a dolgok annak 

                                            
7 „Das Ding kann auch bloß empirisch erfahren werden; dann ist es aber uneigentlich. Erst wenn 
an ihm, oder aus ihm heraus, das Geheimnishafte aufleuchtet, wird es voll, öffnet sich sein Sinn, 
gewinnt es Wesensmacht. Umgekehrt: das Göttliche, das «theion», ist wohl das Geheimnishafte, 
von anderswoher Kommende, das, je nach der Situation, feierlich stimmt, begeistert, in Schre-
cken versetzt; es entfaltet sich aber am Ding, am Geschehnis, an der irdisch-menschlichen Wirk-
lichkeit. Ein Baum etwa ist das anschaubare, durch seine botanischen Eigenschaften bestimmte, 
zu den verschiedensten Zwecken benutzbare Naturding. Es kann auch bloß empirisch genommen 
werden, nüchtern und berechnend. Dann ist es aber auch nicht der eigentliche Baum, sondern 
etwas Eingeschränktes, Unvollständiges. Doch genügt irgend ein Anlass, und es geschieht die Be-
rührung. Dann ist der Baum plötzlich geheimnishaft da. Indem das geschieht, verschwimmt er 
nicht im Ungewissen; er wird nicht, wie das für den neuzeitlichen Menschen der Fall sein würde, 
phantastisch, sondern er behält alle seine Bestimmungen. In diesen wird aber das «Andere» ge-
genwärtig; das Göttliche erscheint. Eben dadurch wird er überhaupt erst er selbst; überhaupt erst 
ganz Baum. Er hat nicht nur die profane, sondern die volle Wirklichkeit. Als solche hat er 
Macht, die auf den Menschen eindringt und ihn, je nach der Intensität des Erlebens, mit Scheu 
und Staunen erfüllen, ja ihn überwältigen kann.” 
8 „Die Wirklichkeit wird dadurch nicht weniger ernst, dicht, genau, sondern im Gegenteil, nun 
erst voll und Erfahrung begründend. Umgekehrt wird das Göttliche gegenwärtig, fühlbar, an-
schaubar; nicht im allgemeinen, sondern hier, jetzt, in diesem Geschehen. Von hier aus verste-
hen wir erst den uns neuzeitlichen Menschen befremdenden Gebrauch des Wortes «göttlich» bei 
Homer. Es kann sich auf alles beziehen: einen Menschen, einen weisen Spruch, eine Kunst, ein 
Paar Sandalen.” 
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köszönhetik realitásukat, hogy Isten gondolja őket —, ekkor nyerik el valódi súlyu-
kat, ennek megfelelően az embernek a létezőkről nyert tapasztalatában egyben az a 
képessége is jelen van, hogy észlelje a dolgok vallási valenciáját. Minél intenzívebb ez 
az észlelése, annál erőteljesebben mutatkozik meg számára a létező értelme és valósá-
ga, s annál telítettebbek a világ léttartományai, annál komolyabb a viszonya a léte-
zéshez. (36)9 

Ha ez így van, akkor a vallási valencia megfogyatkozása szükségképpen negatívan 
hat a világhoz, a másik emberhez, a saját élethez való viszonyulásra. S csakugyan 
megfigyelhető, hogy egyre inkább csökken a létezés érzékenysége-értelmessége [fort-
schreitende Minderung des Daseinssinnes]. Minden veszít fontosságából. Az értelmi 
alakzatok meggyőző ereje gyengül. Csökken a normák és a struktúrák képessége a lel-
kiismeret meghatározására. Kihűl a közvetlen érzés, s ez elvezethet egészen a valóság 
kiüresedéséhez. 

Ennek alapján érthetjük meg a mai ember világgal, embertársaival, állammal stb. 
szembeni viszonyának krízisét. A közvetlen ok persze mindig valamilyen az illető vi-
szonyulási pontot érintő funkcionális válság, ám ezeket elmélyíti, hogy eltűnt a vallási 
érték, vagyis egy beteljesítő, összekötő, értelmességet és létet biztosító alapelem. (36-7) 

Excursus: Hogyan tapasztalható meg a vallási valencia? 

1. — Vajon a Guardini által emlegetett vallási jelentőség magukhoz a létezőkhöz ta-
padó belső, immanens létadottság, amit az ember képes észlelni, ha kellő érzékenység-
gel és a megfelelő szellemi tartásban szemléli a létezőket, vagy valójában merő illúzió, 
csupán az ember értelmezési teljesítménye, melyet hozzátapaszt a dolgokhoz, mintegy 
feldíszíti vele a létezőket? Annyi bizonyos, hogy a vallási tapasztalat ellentmondásos. 
Mint tapasztalat, az ember létéhez tartoznék, vagyis minden embernek részesednie 
kellene benne, ám a Szent mint a világi adottságtól különböző más-nak a megtapasz-
talása, nem szükségszerű eseménye egy-egy ember konkrét tapasztalat- avagy élettör-
ténetének. Ezért a vallási tapasztalat mindig rendkívüli, ugyanakkor minden egyes 
ember számára döntő, egzisztenciális jelentőségű. Ezt az ellentmondás a vallási közve-
títés oldja fel: a Szent megtapasztalására érzékeny egyének (sámánok, papok, prófé-
ták, látnokok stb.), akik a Szent által kiválasztásban részesülnek, és így részük van a 
megtapasztalásában, ők adják át a tapasztalatot azoknak, akiket a Szent nem látogat 
meg, jóllehet az ő létüknek is fontos eleme az esetleges vallási tapasztalás tartalma és a 
belőle nyerhető üdvösségi tudás. Ilyenformán a vallási tapasztalat az ember szolidari-
tást, közösségiséget erősíti. 

2. — Aki a zenére érzékeny, mindenben érzékel némi muzsikát, és ki is tudja fejezni 
általa komponált zeneműben. Ennek mintájára lehet elgondolni a vallási valencia 
megtapasztalását az amúgy első és nem különösebben mélységi pillantás számára kö-
zömbösnek látszó dolgokon. Amiként a zenei tapasztalat az érzékenységen kívül „jól 
hangolt” előzetes beállítódást, kitartó várakozást, éber figyelmet igényel, valamint az 
efféle különleges tapasztalás saját hagyományban rögzített formáinak, módozatainak 
iskolázott elsajátítását — ezért csak annak lesz benne része, aki rendelkezik a szüksé-
ges feltételekkel és előképzettséggel —, ugyanígy van a vallási tapasztalatnál: többnyi-

                                            
9 „A vallási teljesség segíti a hitet, de el is takarhatja tartalmát, és evilágivá teheti. Ha lecsökken a 
vallási érzékenység, a hit szikárabb lesz, de tisztább és erősebb. Tisztábban megpillanthatja a való-
ságot, és súlypontja mélyebbre kerül az emberi személyben: döntést, hűséget és elszántságot kí-
ván.” (Az újkor vége, 84. o. 13. jegyzet; vö. a vallási valenciáról mondottakkal, i.m., 75. kk. o.) 
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re előzetes készület esetén várható a bekövetkezése, noha lényegéből következően ek-
kor sem szükségképpeni járandóság, hanem a Szent szuverenitása és szabadsága foly-
tán mindig radikálisan váratlan és meglepő ajándék, ámbár — éppen ezért — bárki-
vel, bárhol és bármikor megtörténhet. 

* * *  

A generációk egymásra következése és rendje 

Korábban egy közvetlenül ható titokzatos vitális erőt tapasztaltak meg a törzs, a nép 
életében, mely hordozott, megítélt és olykor eltörölt közösségeket. A közösség (cso-
port, nép) történelmi élete klasszikus helye volt a vallási tapasztalásnak. Olykor ki-
magasló alakokban öltött testet: királyban, vezérben. A újkor társadalmi és politikai 
kríziseinek legmélyebb alapja az, hogy egyre lazább az elemek belső kapcsolódása, 
mert eltűnt belőle a vallási elem, s nem lehet igazából megalapozni sem a folyamato-
kat, sem az elemek kapcsolatát. (39) — Hasonlóan titokzatos erő munkált az egyén 
életében: születésében, halálában. Ezen erő megtapasztalásának megfogyatkozásával 
az egyén élete veszít különleges jelentőségéből, egy lesz a sok közül, kiszolgáltatódik az 
„objektív” társadalmi, politikai, gazdasági folyamatoknak, feloldódik bennük, melyek 
mintegy a sors szerepét veszik át. 

� Buber, Én és Te: az immanens kauzalitás sorsszerűsége, melynek a tudomány em-
bere kvázi vallásossággal kiszolgáltatja magát. 

A felvilágosodás örömmel fogadta, hogy az ember felszabadul a vallási kötöttségek 
alól, és a ráció irányítását fogadván el maga tervezi meg önmagát. Mára az öröm tra-
gikus iróniává lett. Ami szabadságot ígért, valójában összezsugorította az egzisztenci-
át, összezavarta a maguktól működő rendező erőket, eltüntette értelmük közvetlen 
evidenciáját, s az embert — képtelenné téve, hogy megálljon önmagában és egziszten-
ciáját belülről kiindulva alakítsa — kiszolgáltatta a legkülönbözőbb külső (állami, ha-
talmi, ideológiai) rendelkezés erőszakosságának. (42) 

� Horkheimer-Adorno, A felvilágosodás dialektikája. Adornoék kérdése: hogyan ve-
zethetett a felvilágosodás programja — az ész legyen mindenben a mértékadó és irányí-
tó — végül terrorhoz és az emberi méltóság eltiprásához. — Guardini ezt válaszolja: 
ama végső elemnek az eliminálása folytán, ami az emberi létezés és az egész valóság sú-
lyát, komolyságát adja. [� AdoronoHorkheimFelvilDial (Az ember természeti kiszol-
gáltatottsága…)] A kérdéssel Schaeffler is foglalkozik: SchaefflerOntologie [Kant talá-
lóan írta le…] [� Kanti filozófia mint az újkori erkölcs…] 

Az újkori funkcionalizmus bírálata 

Guardini jellemzése a funkcionalizmusról: „sinnzerstörende Fehldeutung”. (42) For-
mái: biologizmus, pszichologizmus, historizmus — együttesen totalisztikus materializ-
mussá állnak össze.10 (42) A funkcionalista tézis a vallással kapcsolatosan: 

„A vallási mozzanat nem csupán ezeknek az erőknek és struktúráknak a megélé-
se nyomán ébred, hanem valójában nem más, mint ezek összefüggése. Benne 
ezeknek a struktúráknak az — önmagában tisztán empirikus — értelme transz-
cendens dimenzióba vetítődik ki. Végső formulában megfogalmazva: Isten 
semmi több, mint az a tény, hogy a családnak, a jognak, az államnak a rendje 

                                            
10 A funkcionalizmus politikafilozfiai kontextusáról és a hatalom - tekintély ill. a diktatúra - totali-
tarizmus jelenségének megkülönböztetésére gyakorolt következményéről lásd: ARENDT HANNAH: 
Tekintély a XX. században c. tanulmányát, in: MCADAMS, JAMES A. (szerk): A modernitás válsá-
ga. Az egyesült államokbeli konzervatív publicisztika kialakulása és főbb témái. (Ford. Dippold 
Dávid, Pogrányi Lovas Miklós) Századvég Kiadó, 2014., 197. kk. o. 
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valamiféle végső szankcióra szorul. Ám csak addig, amíg az emberben még nem 
tudatosul teljes mértékben saját lényege, és nem jut el ama tény felismerésére, 
hogy ez a szankció maguknak a struktúráknak a természetében áll fenn, és 
nincs szüksége visszacsatolásra valamiféle transzcendenciára. Ennek megtörtén-
tével a vallás, úgymond, elenyészik. Valójában azonban ekkor az ember foglyá-
vá válik ezen struktúráknak illetve az államban megvalósuló összességüknek, 
mert immár nincs semmiféle olyan instancia, amihez védelemképpen folyamod-
hatna. — A látás fogyatékossága és az értelmezés hibája működnek itt együtt, 
mondván: egy folyamat állítólagos szellemi jelentése-értelme semmi egyéb, mint 
magának a folyamatnak a szerkezete illetve funkciója.” (42-3)11 

A funkcionalizmus általános tévedését Husserl, a vallással kapcsolatban pedig 
Scheler mutatta ki: 

„hogy egy folyamat szellemi lényege másvalami, mint mechanikus megvalósulá-
sa. Senki nem azonos azokkal a fiziológiai és pszichológiai folyamatokkal, ame-
lyekben érzékileg elénk lép. Az emberi gondolkodásban felfénylő igazság soha 
nem azonos azokkal a biológiai agystruktúrákkal, amelyeken végigfut. Egy mű-
alkotás lényegteljessége soha nem azonos keletkezésének pszichofizikai folyama-
taival. Az állam méltósága, fennhatósága soha nem azonos felépítésének és mű-
ködésének követelményeivel. Ugyanígy a vallási tapasztalás és a benne rétegző-
dő numinózus realitás sem azonos soha azokkal a valóságelemekkel, melyek ré-
vén az élet rendezettségének előbb megnevezett elemeit (a generációk és a kö-
zösségek rendjét) megformálja. Sokkal inkább minden attól a felismeréstől függ, 
hogy a vallási elem értelme, a numinózus realitása — mondjuk ki világos sza-
vakkal: Isten valósága és fennhatósága — más, mint mindaz a hatás, melyet az 
emberi létezés összefüggésében kifejthet — sőt, ezeket a hatásokat éppen azért 
képes kifejteni, mert ő maga azoktól különböző, másvalami.” (43)12 
A funkcionalizmushoz � MuhelykonfGCSL; SpaemannFunktionaleRel A formához 
� WardRelLelkiismTudat (A forma észlelése…) 

                                            
11 „Das religiöse Moment erwacht nicht nur am Erlebnis dieser Mächte und Ordnungen, sondern 
es ist ihr Zusammenhang selbst. In ihm projiziert sich der — an sich rein empirische — Sinn die-
ser Ordnungen ins Transzendente. Auf die letzte Formel gebracht: Gott ist weiter nichts als die 
Tatsache, dass es für die Ordnung der Familie, des Rechts, des Staates einer letzten Sanktion be-
darf. Das aber nur so lange, als der Mensch noch nicht zum vollen Bewusstsein seines Wesens 
und zur Erkenntnis der Tatsache gelangt ist, dass diese Sanktion in der Notwendigkeit der Ord-
nungen selbst besteht, und es des Rückgriffs auf eine Transzendenz nicht bedarf. Ist das gesche-
hen, dann verschwindet das Religiöse. In Wahrheit verfällt dann der Mensch jenen Ordnungen 
beziehungsweise deren Integration im Staat, da keine Instanz mehr da ist, auf die er sich stützen 
und an die er appellieren könnte. — Ein Sehfehler und eine Fehldeutung wirken hier zusammen. 
Sie sagen: der angeblich geistige Sinn eines Vorganges ist in Wahrheit nichts anderes als seine 
Struktur beziehungsweise Funktion selbst.” 
12 „dass das geistige Wesen eines Vorganges etwas anderes ist als der Mechanismus seiner Ver-
wirklichung. Niemals ist der existentielle Sinn einer Liebesbeziehung identisch mit den physiolo-
gischen und psychologischen Vorgängen, in denen er hervortritt. Niemals ist im menschlichen 
Gedanken aufleuchtende Wahrheit identisch mit den Gehirnstrukturen, auf denen sein Vollzug 
ruht. Nie die Wesensfülle eines Kunstwerkes identisch mit den psychophysischen Prozessen bei 
seiner Entstehung. Nie die Hoheit des Staates identisch mit den Erfordernissen seines Aufbaus 
und Lebens. So ist auch niemals die religiöse Erfahrung und die in ihr gesichtete numinose Reali-
tät mit der Wirkung identisch, durch die sie oben genannten Lebensordnungen gewährleistet. 
Vielmehr hängt alles von der Erkenntnis ab, dass der Sinn des Religiösen, die Realität des Numi-
nosen — sagen wir es mit klaren Worten, die Wirklichkeit und Hoheit Gottes etwas anderes ist 
als alle Wirkungen, die sie im Zusammenhang des menschlichen Daseins ausüben kann — ja die 
sie nur auszuüben vermag, weil, sie etwas anderes ist.” 
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A világ nem magától értődősége 

1 

A vallási tapasztalat lényeges forrása a létezés nem magától értődőségének az élmé-
nye, vagyis az, hogy a létezés nem magyarázható meg önmagából. (44) 

Legegyszerűbb formája a bizonytalanság tapasztalata. Az emberi kultúra csökkenti 
ugyan a természeti bizonytalanságot, de helyébe állítja a kultúrával szembeni kiszol-
gáltatottságot: állam, technika. (44) 

Az ember lelki élete is olyan folyamatok és erők összessége, amelyek nem uralhatók 
az ember által teljes mértékben: önnön létezésének legmélye, a lélek, a személy, titok-
zatos forrása az ember különböző aktivitásainak. Vico-val (†1744) mondhatjuk, hogy 
az ember csak saját művein keresztül tudja meg, kicsoda is valójában. (45) 

A szabadság titokzatos képessége logikailag elbizonytalanító, de mégis evidens a 
természetes tapasztalás számára. Az emberi cselekvés nem a természeti kauzalitás 
eredménye, hanem szellemileg meghatározott. (45) 

2 

Ami az egzisztenciális bizonytalanságot illeti, vélheti valaki, hogy a tudomány és a 
megismerés előrehaladásával megszüntethető. A realista ember azonban tudván tud-
ja, hogy nem perifériális, hanem centrális bizonytalanságról van szó: ha egyik meg-
nyilvánulását leküzdjük, máshol lép fel. A rendet fenyegető káosz vallási jelentőségre 
tehet szert, mely állandó szorongás forrása. (46) 

Az embert a szorongás különböző formái fenyegetik: a primitív ember félelme a ter-
mészettől, a gyermek félelme az ismeretlentől, a kultúrember félelme az irracionalitás-
tól. Mindezeknél a megnevezhető formáknál mélyebb az, amely a létezés legmélyéről 
fakad: az egzisztenciális szorongás, a létezés gondja (vö. Heidegger). (47) 

3 

Vajon magától értődik, hogy az ember személyes életének különböző erői, folyamatai 
rendezett perszonális egységet alkotnak, melyet személynek nevezünk? A külső való-
ság közömbös velem szemben: nem azért van, hogy én legyek. A létezésemért meg 
kell küzdenem: rendet kell teremtenem magam körül, a fontos dolgokat meg kell sze-
reznem. Ez állandó küzdelmet jelent, mert a világ nem táplálja létezésemet önmagá-
tól. (48) 

Az ember elemi tapasztalata a munka: a dolgokat meg kell szerezni, küzdeni kell a 
fennmaradásért. Az állatnak is küzdeni kell, de ezt nem tudja. A valóság mint 
közömbös szemben-álló csak az ember számára van adva. E közömbösség megta-
pasztalása súlyos terhet jelent az embernek, s ez a kontingencia tapasztalatának 
fő formája. Ha az emberi közösség jelentős mértékben „gond nélkül” tudja ab-
szolválni az ember létezésének technikai-biológiai feladatát, akkor vissza is szorul 
a kontingencia elemi tapasztalata, olybá tűnik, mintha a létezés magától értődő 
és könnyű lenne, bár érthetetlenül véget ér. Legvégül a halál a kontingencia 
semmivel le nem küzdhető tapasztalati forrása. Ha a modern ember, akinek a 
kényelmét ezernyi technikai eszköz szolgálja, a napi létezés közben el is feledkezik 
létezése kérdésességéről, a halál mindenképpen figyelmezteti erre — feltéve, hogy 
a társadalmi tudatban jelen van a halál tudata, és nem leplezik el. 

A kontingencia-tapasztalat primitív formája a varázslás: sokszor egyedül a varázslás 
vértezi fel az embert a veszélyekkel szemben, mert lényegileg nincs biztonságban. (49) 
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„Die Bedrohtheit ist eine Grundbestimmung unseres Daseins. Sie findet ehren 
bildhaften Ausdruck in mythischen Gestalten, wie den Numina der Grausam-
keit; im Neid der Götter gegen das Leben, wenn es zu gut gelingt; in der Uner-
forschlichkeit des Fatums und im sinnlosen Spiel des Glücks.” (50) 

4 

Itt tárul fel a vallási tapasztalat egyik mélysége: az ember ugyanis érzi, hogy a létezést 
átjáró rendezetlenség — paradox módon fogalmazva — „nincs rendben”, mert nem 
látható be az értelme. Ez a rendetlenség titok, másik forrásból fakad, mint a közvetlen 
valóság, amelyet tervezni és feldolgozni lehet. A 20. században megtapasztalt kegyet-
lenség és terror mutatja, hogy minden felvilágosodás ellenére valami más (is) működik 
itt. Verbális modell kérdése, hogy démonikus erőkről, a sors katasztrófájáról beszé-
lünk vagy isteni próbatételről. Mindenesetre valami vallási mozzanatról van szó, ami 
a bűnnel áll összefüggésben. (50) 

A mítoszok elmondják, hogy valamikor minden rendben volt, ám történt valami, 
ami miatt előállt a világ és létezés mai állapota. (51) 

Az ember nem tudna létezni e rendetlenségben, ha valami nem segítene neki. Saját 
képességei nem elegendők a leselkedő veszélyek elhárítására: nem önmaga tartja fenn 
magát, hanem hordoztatik, nem irányítja magát, hanem vezetik, nem maga szabja 
meg útját, hanem azt mintegy a lába alá helyezik: „dieser wird ihm unter den Füßen 
erzeugt”. (51) Az ember a „mégiscsak”, a „csakazértis” formájában létezik, ami végső 
soron nem a maga erejéből, hanem „kegyelemből” fakad: 

„Er existiert in der Form des «Trotzdem»; das aber letztlich nicht aus eigener 
Kraft, sondern durch Hilfe, durch «Gnade».” (51) 

Ide tartozik a „jószerencse” és a siker tapasztalata: az élet, a gazdagság gyarapodása, a 
mű épsége és teljessége — minden veszély ellenére. (51) 

A racionalizmus mindebben ama tény kifejeződését látja, hogy az ember még nem 
lett önmaga ura, mert még nem ismerte meg, és nem vette uralma alá a dolgokat. 
Mihelyt ez megtörténik, a bizonytalanság-tapasztalat is megszűnik. Tény, hogy a tu-
domány és a technika sokat segít, de a lényegi bizonytalanságot nem szűnteti meg. 
(52) 

A racionalizmusnak (talán) igaza van a valóság racionális megismerhetőségét illetően, 
de (bizonyosan) téved abban, hogy csak azt tekinti valóságnak, ami az 
instrumentalizált emberi ráció számára hozzáférhető. 

A felsorolt bizonytalanságok, melyek minden egyes ember létezésében adva vannak, 
igazi önadottságú tapasztalat, vagyis nem az emberi psziché produktuma, hanem a lé-
tezés szerkezetéből beszélő megmutatkozás. E létezés alapjellegzetessége nyilatkozik 
meg benne, egy lényegi nem-magától értődőség.(53) 

„[hier] handelt es sich um eine echte «gebende» Erfahrung; eine aus der Struk-
tur des Daseins redende Kundwerdung. Darin offenbart sich ein Grundcharak-
ter dieses Daseins: eine wesenhafte Nicht-Selbstverständlichkeit.” (53) 

A felszólítás, hogy az ember a sorsát a maga kezébe véve küzdje le a Mástól való 
függés és vezetés érzését (Feuerbach, Nietzsche, Marx, Hartmann, a francia egziszten-
cializmus), roppant veszélyt jelent: így az ember elveszíti az egzisztenciális bázist és el-
túlzott követelménnyel találja magát szemben, aminek folytán (mivel nem képes telje-
síteni) kiszolgáltatja önmagát az állam kollektív hatalmának. Az állam veszi át a Más 
szerepét. 

Guardini azt mondja, hogy az elemi bizonytalanság vallási tapasztalásának megfogyat-
kozása, ill. e tapasztalat forrásának megszüntetésére irányuló interpretációs törekvés az 
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ember egzisztenciális bázisának elvesztéséhez vezet. Ez a bázis ugyanis egyebek között a 
kiszolgáltatottság - kegyelem küzdelem - ajándék kettőségére épül, melyet a vallás fo-
lyamatosan ébren tart azzal, hogy megfogalmazza, és az ember figyelmét ráirányítja. E 
sajátos kettőség tapasztalata azért egzisztenciális bázis, mert ettől ember az ember. 

5 

A létezés nem magától értődőségének másik kifejeződése a létezés ismeretlensége. A 
létről és a létezőkről sok mindent tudunk, de alapvető ismeretlenségük nyomban ki-
tűnik, amikor létezésünk lényegi értelmét akarjuk kifejezni. (53) 

A primitív ember az ismeretlen és meg nem értett világ nyomása alatt él, nincsenek 
megfelelő módszerei, ismeretei az ismeretlenség feloldására. A tudomány kibontako-
zása sok ismerettel gazdagítja az embert, de vajon kielégíti-e a lényegi tudásvágyát, a 
létezés értelmének megfejtésére irányuló akaratot? Nem, hiszen az egzisztenciális mi-
ért-ekre a tudomány nem tud válaszolni. 

Vö. Wittgenstein: A tudomány leírja a világot, de nem válaszolja meg az értelmesség 
kérdését. 

Mi az ember? Számos tudomány tesz róla tényszerű megállapításokat, de a lényegi 
értelme ismeretlen. Az ember nem tudja megmondani önmagáról, mi a lényege, mi-
ben áll a világhoz való viszonya. A filozófia megpróbálja kifejteni a létezés alapszerke-
zetét; mindez azonban csak a lényegre irányuló kérdés helyes megfogalmazására, de 
nem a megválaszolására elég. A filozófia sem elégíti ki az ember tudásvágyát. Az em-
ber kívül-belül ismeretlenséggel találkozik, amely mindig visszahúzódik a maga isme-
retlenségébe. Ez is vallási tapasztalat forrása, amennyiben az ismeretlent titoknak ér-
telmezzük. A titok ugyanis a létezés alapminősége, amelyre az embernek szüksége 
van. [� VallasModern] A titoknak jelző karaktere van: arra utal, hogy minden léte-
ző a Más-ból jön, és feléje tart. A titok megtapasztalásához tartozik annak megsejtése, 
hogy a minket körülvevő ismeretlenség nem puszta meg-nem-ismertség, hanem egy 
magasabb ismertségben megszűnik, s hogy minden létező tudva van egy olyan tudás 
által, amely hatalmasabb a világnál. (59) 

Más leírás szerint: a valóság a közvetlen emberi tapasztalás számára először is „puszta” 
külső és belső valóság, melyet azonban az emberi szellem beemel a tudatba és ezáltal 
„átvilágítja”, „áttetszővé” teszi. A titok tapasztalata nyomán azt kell mondani, hogy a 
gondolkodás általi megvilágítás nem az első, hanem a „második fény”. A dolgok ere-
detüknél fogva fényben állnak, s csak ezen ős-tudottságon belül válhatnak az emberi 
gondolkodás által számomra tudottá. (59. 10. jegyzet.) 

6 

A létezés nem-magától értődőségének következő formája az, hogy nem szükségszerű. 
A létezésen belül mindenütt szükségszerűségek uralkodnak, ám ezek nem adják ki a 
létezés egészét; a világ nem szükségszerűségek réstelen illeszkedése. Honnan tudjuk 
ezt? A szabadság megéléséből. Szabad az a cselekvés, amely nem szükségszerűségből, 
hanem akaratból fakad, s végső soron minden ösztönzőn, motiváción innen és túl 
azért akarja, mert akarja. Ez a szabadság létezik, és mindenütt meghatározza a törté-
nelem menetét. (60-1) 

De hogyan is állunk magával a szükségszerűséggel? Mivel elgondolható más létezés 
is, ezért a tényleges világ axiómákon nyugszik. Hogy éppen ez az axiómarendszer a 
reálisan létező, annak nincs megadható oka. A világ mint egész tehát nem szükségsze-
rűen olyan, mint amilyen ténylegesen; azaz nem értelmi levezetés eredménye, hanem 
kontingens tapasztalás tárgya. (61) 
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„Wie steht es […] mit [den] Notwendigkeiten selbst? Wie die Mathematik uns 
sagt, ruhen sie darauf, dass ein bestimmtes Axiomensystem gilt. Dass aber die-
ses statt anderer real ist, dafür gibt es keinen angebbaren Grund. Die Welt als 
Ganzes muss also nicht so sein, wie es ist. Sie kann nicht abgeleitet, sondern 
muss angenommen werden.” (61) 
� „Mindaz, amit egyáltalán leírhatunk, másképpen is lehetne.” (Wittgenstein, Tract. 
5.634). 

A modern természet-fogalom alapján a világot szükségszerűnek gondolják. Míg a kö-
zépkor teremtésnek tartotta a világot, a reneszánsz már anyag és energiák összességé-
nek fogta fel, melyet racionálisan megragadható törvények összefüggése tart fenn. Az 
abszolútum tulajdonságát átvitték erre a természetre. Természet = szükségszerű. Ha 
pedig szükségszerű, akkor önmagából kell megérteni. (61-2) 

Manapság megingott ez az elgondolás. Az egzisztencialista gondolkodás perspektívá-
jában a természet „idegen”, nem szükségszerű, hanem faktikus, olyan formájú, ami-
lyen formába a személy önti. Végső soron nincs szükségszerűség, hanem csak szabad-
ság, pontosabban önkény. (62) 

Összefoglalva: a létezés a mai szemléletben nem szükségszerű, hanem tényleges, va-
gyis végső soron a szabadság tartja fenn és össze. (63) 

A vallás itt annak megsejtése, hogy létezik egy kezdeményezési pont, ahonnan a vi-
lág mint ténylegesség realizálódik; a világ ezen akarat eredménye. A vallás logikája: 

„az önmagáról mit sem tudó, pusztán tényleges lét tapasztalatától egy olyan tu-
dat felé mozog, amelyben a lét tudatos. Ugyanígy az önmagát akarni nem képes 
létező megtapasztalásától egy olyan akarat felé tart, amely a létezőt akarja.” (63-
4) 

Ebből fakad a sors-élmény. Negatíve: a kiszolgáltatottság tudata, melynek folytán 
szüntelenül résen kell lenni, nem az egyes világi történésekre, hanem a máshonnan 
fenyegető veszélyre ügyelve. Pozitíve: bizalom túl minden bizonyításon; lényegi hála, 
amely nem erre vagy arra a konkrét szerencsés eseményre, hanem magára a létezésre 
irányul annak tudataként, hogy minden ajándék, és ama készségként, hogy mint 
adományt, beleértve a saját létet is, elfogadjuk. Annak tudása, hogy minden irányítás 
alatt áll, és az ehhez való illeszkedés készsége. (64) 

A végesség tapasztalata 

1 

A dolgok végességét minduntalan megtapasztaljuk: állaguk, létezésüj és hatékonysá-
guk szempontjából egyaránt korlátozottak. Sehol nem találkozunk reálisan végtelen-
nel. A matematikai végtelenség nem reális valóság, hanem csak annak lehetetlenségét 
fejezi ki, hogy eljussunk egy határig, amin túl már nem lehet folytatni a számlálást. 
Minden tapasztalásunkban jelen van a végesség tapasztalata, ezért nem is tekintjük 
rendkívülinek, így majdhogynem észrevétlenné válik. (65-6) — A legradikálisabb és 
legélményszerűbb végesség-tapasztalat a halál, amely szinte rákényszeríti magát az 
ember tudatára, s nem lehet kitérni előle. 

2 

A végesség tapasztalatának fontos története van az ember vallási önértelmezése szá-
mára. Az antik világ világosan határolt, megformált, rendezett (kozmosz, polisz, 
szofroszüné). A középkor végességként fogta fel a világot, ebben részben az antik vilá-
got követte, részben a bibliai istenképhez igazodott, mely szerint egyedül Isten valósá-
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gosan végtelen. — Az újkorban végtelenné tágul a világ tere és ideje. Isten 
teremtőisége és uralma kiszorul a tudatból. Ilyenformán a világ válik végtelenné, ön-
magában megalapozottá, amennyiben az egyetlen. Hasonlóképpen tekint az újkori 
ember a személyre: önmagát teremtő végtelenségnek tartja. (68-9) 

Az újkor végén azonban fordulat következik be. Az ember egyre szűkösebb világban 
találja magát: a politikai cselekvés lehetőségei végesek, a fizikai világ térben és időben 
határoltnak mutatkozik. Új érzés a semmi megtapasztalása: a határolt világ nem ön-
magában nyugszik, hanem a semmivel határos. Ez ugyan felértékeli az egzisztenciát, 
egyszeriségét, hitelességét, kockázatát, ám egyben szorongást is okoz: a semmi hatal-
mában képes-e valódi létezésre, még ha röpke tartamra is, az emberi személy? Az em-
ber soha nem tapasztalta oly tisztán és fenyegetőn a saját végességét, ontológiai esen-
dőségét, mint manapság. (70) 

3 

Itt is van lehetőség vallási tapasztalatra, nevezetesen a határral kapcsolatban. A határ 
megtapasztalása ugyanis egyben azt a lehetőséget kínálja, hogy az ember elgondolja a 
határon túlit. De mit jelent ez az abszolút túlonnani? A semmit? Ekkor az emberi lé-
tezés: haladás a semmi felé, beletartottság a semmibe. A vallási értelmezés szerint nem 
a semmi, hanem a tulajdonképpeni valóság, az átfogó és cselekvő, meghatározó és 
létben tartó rendező hatalom rejtezik a határon túl: a numinozum. (70-1) A vallási ér-
telmezés felől a filozófiai semmi a kétségbeesés kifejezése. 

„A semmi az isteni tagadása nyomán üressé vált hely: Isten kísértete [das «Ge-
spenst Gottes»]; a szorongás nem más, mint a rettegés ettől a kísértettől. — A 
tiszta végesség nem létezik. Fogalmát a kétségbeesés szüli és ezt megelőzően a 
felháborodás és lázadás [értsd a B. deus absconditus-ával szemben]. Ami létezik, 
az a körbeölelt, hordozott, a kívülről és belülről egyaránt létben tartott; — ami 
pedig ezt teszi, vagyis ami körbeölel, hordoz, irányít, az az «isteni». E tapasztalat 
manapság mind nagyobb jelentőségre tesz szert. Meglehet: korunk legfontosabb 
vallási élményformájává fog erősödni. Nem kétségbeesést fakaszt, hanem biza-
kodást, nem szorongást, hanem bátorságot.” (72) 

4 

„A világ valami önmagán túlitól függőnek mutatkozik. Lényegileg kvalitatív 
vonatkozásban áll, mely hírt ad magáról. Nem «természet», önmagában álló 
önmagától értődőség, hanem «mű», vallási, szent hatalom alkotása. Éspedig ra-
dikális értelemben: mint «teremtettség», valódi létbe szabadon adott és mégis 
szent tulajdon.” (74) 

Összefoglalás 

1 

A modern szemlélet számára az empirikus adottság az első és magától értődő, amely-
ből kiindulva kellene azután a feltárás, a keresztüllátás, a megérző-megsejtő továbbha-
ladás valamiféle aktusaival eljutni a numinozumhoz. De vajon nem fordítva van-e a 
dolog, vagyis vajon nem az isteni létezik-e elsőként, s a modern empirista világa való-
jában származékos, a világ kiüresedésével, a totalitásra irányuló aktus elszegényedésé-
vel keletkező észlelet-e. A szent titok megragadása nem olyasmi, amihez a világ köz-
vetlen megtapasztalhatóságán keresztül jutunk el, hanem a világot egyáltalán csak 
ebben a titokban látjuk. Ha megtesszük újkori empirizmusunknak ezt a fordulatát — e 
valóban kopernikuszi fordulatot —, azt is észre vesszük, hogy az emberiség vallási szö-
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vegei ezen a módon látják a világot. S így tekint a világra a B is. A világ, ahogyan azt 
az újkori tudat értelmezi, valójában nem létezik; csupán egy elszegényedett emberi in-
tellektuális aktus művi eredménye. (76-7) 

2 

A vallási tapasztalat tartalmaival egyetemben a létezés alapfaktorainak egyike. Az 
emberi létezés minden dimenziójába belejátszik. Ezért az alapvető megragadhatatlan-
sága ellenére individuális egyetértés jöhet létre vele kapcsolatban, melyből azután kö-
zös értékítéletek és rendelkezések fakadnak. Bármennyire is sokrétű a különböző né-
pek és korok vallási tapasztalata — közelebbről nézve mégis mindenütt azonos végső 
formákat mutat, mely lehetővé tesz egy vallási alapnyelvet. És még ha az e nyelv által 
vélt végső kimondhatatlan is marad, mégis ugyanarra irányul e nyelv mihelyt megva-
lósul az egyetértés. (79) 

A vallási tapasztalat egzisztencialitása 

1 

A vallási tapasztalatban megjelenő numinozumnak sajátos kettős karaktere van. Egy-
részt spontán, szabad, a saját iniciatíváját követi, mely kivonja magát az emberi ren-
delkezés alól; soha nem úgy jelenik meg, mint az empíria tárgyi adottságai, hanem az 
elérhetetlenségből lép elő; nem valamiféle biológiai ösztönként jelentkezik, melyet 
meghatározott szabályosság jellemez, hanem megadható ok nélkül és szabálytalanul 
ad hírt magáról, egyszóval: kinyilatkoztatja magát. (79-80) 

Másrészt köze van a tapasztalóhoz, mégpedig lényegileg; nem valami közömbös 
adottság, hanem megjelenésére az embernek feltétlenül reagálnia kell lénye legmélyé-
ből. Ez nem pszichikai fenomén, nem a vallási igény teremti a Szentet, nem lelki 
szükségletek kivetítése az objektivitás látszatával: 

„Minden valódi vallási tapasztalat tartalmazza azt a bizonyosságot, hogy az, ami 
az ember elé lép, önmagában valóságos és értelmes [sinnvoll] — elvégre mire 
támaszkodhat bármiféle megismerés, ha nem tudatunk evidenciájára?” (80) 

A vallási valóság a legmagasabb értéket képviseli, de nem relatíve áll a többi fölött, 
hanem abszolúte meghaladja az összes egyéb értéket: tulajdonképpeniség és végérvé-
nyesség jellemzi. (80) Ez megnyilvánul abban is, hogy a megmutatkozó Szent a felszó-
lító igényét nem alapozza meg, nem igazolja valami tőle független alapból, hanem 
igénye önmagában evidens. Az igazság nem igazolja értelmét, hanem feltárul, és ép-
pen ezáltal válik vitathatatlanná (vö. Spinoza). (81) 

Manapság elnehezült a vallási valóság megtapasztalásának lehetősége. Lásd ehhez 
egyrészt Buber elemzését a Gottesfinsternis-ben. A modern élet elaprózottsága, az 
események, élmények sokasága eltakarja a valódi nagyságot. Ebben a tarkaság-
ban minden banálissá válik, így nincs az embernek érkezése a kimagasló, a nagy, 
az egyedülálló, a megdöbbentő megtapasztalására. A mennyiség magával ragadja 
az embert, leszorítja maga dimenziójára, és nem engedi áttűnni a „második di-
menziót”, a minőséget, az egyszeriséget, jelentéstelit, az abszolútot. 
[ValltapasztEtkezes] Rüdiger Safranski: „…egykor adott volt az élet legfőbb célja 
és legfőbb értéke. A modernségben ennek vége. A társadalom bonyolult és átte-
kinthetetlen gépezete az eszközök olyan univerzuma lett, amely nem vonatkozik 
többé semmilyen értelemcentrumra. A modern tudat ’fennakad az eszközökön’, 
belebonyolódik a hosszú cselekvési láncolatokba, amelyek nem kötődnek valami-
lyen végcélhoz. A tudat elveszítette magasztos végtelenségét, és helyébe egy 
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olyan lény silány végtelenségét nyerte el, amely mint a mókus rohan körbe-körbe 
a kerékben.”13 

Mi az a fontosság, ami ilyen feltétlenséget kölcsönöz a Szentnek? Az üdvösség. Az 
üdvösség azt jelenti, hogy a tapasztaló létezése az önmagát megmutató numinozus va-
lósággal való viszonyban végérvényes módon beteljesül és rendezetté válik, azaz vég-
érvényes választ nyernek az alapvető kérdések. (81) A tapasztaló nem követelheti ki a 
Szent megjelenését, s hogy részesedjék belőle és közösségre lépjen vele, ámde tudja, 
hogy a Szenttől függ létezésének végső értelmes beteljesedése, azaz «üdvösség»-e. Ez a 
kettőség jellemzi a Szenthez való viszony sajátos egzisztenciális karakterét. (82) 

2 

A Szent nem csupán jelen van a vallási tapasztalatban, hanem irányultságot is mutat: 
megnyilvánul az akarata, szándéka — irányul valamire. Többnyire a tapasztalóra, de 
nem mindig. Létezik a Szent, mondhatni, elforduló öntanúsítása, amely, úgy tűnik, 
nem figyel a tapasztalóra: ez az olimposzi. Itt a vallási valóság önmagába záródónak 
mutatkozik, és az emberrel szemben érvényesül, oly semlegesen, hogy magatartása 
hűvösséggé, sőt kegyetlenséggé válhat. Az ismeretlenből jön és ismét visszatér oda, a 
tapasztalón túllépve, anélkül, hogy viszonyba lépne annak egzisztenciájával. Minda-
zonáltal itt is létrejön a viszony, végbemegy az önfeltárulás, amelynek egyenesen üd-
vöt jelentő hatása van: ez nem más, mint a Szent tiszta emelkedettsége [Erhabenheit]. 
Ez is hat az emberre és tudatosít benne valamit, melynek megismerésétől és elismeré-
sétől függ a vallási érzék: a tiszteletteljes távolságban maradó szerénységet, az igények 
visszafogását — die Selbstbescheidung in verehrender Ferne. (82) 

A vallási valóság tehát valami létezőként, lényegiként és értelmességgel telítettként 
tudatosodik. Sajátos érzelmeket ébreszt: félelmet és tiszteletet. De nem csak az érzel-
mekre hat, hanem az ember norma-érzékére is, a belső tudásra, a lelkiismeretre is. 

A vallási tapasztalat «út»-at képez: de nem csupán felmutatja mint egy kész logika ál-
tal lehetséges belső mozgást, nem csupán elvezet hozzá és vezet rajta mint a cselek-
vésnek és történésnek a dolgok természetében adott egyik vonulatán, hanem megte-
remti, minden egyes tapasztaló számára újra, mint személyes létének egyszeriségéből 
következőt és különleges élethelyzetéből fakadót. Azaz: történelmet alkot, a konkrét 
tapasztaló személyes történetét, egyszeriségének valóságát. (84) 

A vallási tapasztalás világot tár a szó objektív és szubjektív értelmében: a dolgokat 
objektíve elrendezi, és meghatározza az ember velük szembeni szubjektív viszonyát. 
(84) 

3 

Mindez úgy történik, hogy a vallási megtapasztalása és értelmének megvalósítása elő-
zetes föltételeket és követelményeket szab. Fenomenológai törvény, hogy valamely 
meghatározott tárgyterület megtapasztalása egzisztenciális előföltételekhez van kötve. 
Realizálásához nem elegendő, hogy adva legyen egyfelől a tárgy, másfelől az érzék-
szerv, hanem szükség van egy bizonyos viszonyulásra-tartásra [Haltung], amelyben az 
objektív tárgy egyáltalán eljuthat tulajdonképpeni adottságára. Esetünkben ez a szub-
jektum nyitottsága és tapasztaló készsége. Az akarat szerepe is lényeges: ha valaki 
nem akarja meglátni a vallási értéket, az nem is fog vallási értéket tapasztalni. (85) 

                                            
13 RÜDIGER SAFRANSKI: Nietzsche. Szellemi életrajz. (Ford. Györffy Miklós) [»Életek & Művek«] 
Európa, Bp., 2002, 306-7. o. 
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Mármost azonban a vallási tapasztalás nem csupán észlelés, amelynek kibontakozása 
és értelembetöltődése a megismerésben megy végbe, hanem a szó teljes értelmében ta-
lálkozás. Következésképpen a tapasztalás egész folyamata a tapasztaló teljes viszonyu-
lásától függ, attól, hogy tisztelettel fogadja vagy elfordítja figyelmét. (86) 

A vallási tapasztalás kérdésessége 

1 

Ha tudományosan akarjuk megítélni a vallási tapasztalatok sokféleségét, akkor szük-
ség van egy mértékre, amelyhez a különböző megnyilvánulásokat mérni lehet például 
a tapasztalás tisztasága, az etikai érték, a személyiség kibontakozása stb. szerint. (86-7) 
A vallási tapasztalás és a vele összefüggő aktusok és életformák konkrét folyamatok, 
melyek fizikai és lelki folyamatokat erősítenek és kárt is okozhatnak, mint minden 
más. A teljes lelki-testi élet összefüggésében mennek végbe. Bármilyen lelki-testi nega-
tív következménye lehet is esetenként a vallási tapasztalatnak, bizonyos: megvalósító 
aktusai értékének és jogának érvényessége nem függ attól, hogy milyen kárt okoz, 
vagy milyen negatív célra használják, hanem csupán attól, amit immanens jelentésé-
nek centrumában eredendően birtokol. (88-9) 

2 

A szexualitás komoly szerepet játszik a vallási tapasztalatban, mert a nemiség olyan 
erők megtapasztalásának helye és lehetősége, melyek meghaladják az embert, és vallá-
si értelmezésre alkalmasak. 

A vallás mint szublimáció 

A szublimáció akkor áll elő, ha a nemi beteljesedésről való, jól megfontolt okra tá-
maszkodó lemondás, vagy pedig a felismerés, hogy az ilyesmi lehetetlen, egy gazda-
gabb vallási élethez vezet. Ekkor a szexualitásra, az életközösségre és termékenységre 
irányuló energiák átemelődnek a vallási síkra. (91) 

Veszélye: az a látszat keletkezik, hogy nincs eredendő vallási aktus, sem érték, ha-
nem csupán vitális energiák léteznek, a vallás pedig pusztán ezek szublimációja; kö-
vetkezésképpen az ember valódi feladata ennek a felismerése és ezáltal felszabadulás a 
vallás illúziója alól, mert csak így kamatoztathatja megfelelően életenergiáit. Ez a 
gondolatmenet helytelenül alkalmaz egy önmagában helyes felismerést: tény, hogy 
számos vallási élmény és teljesítmény nem egyéb, mint pótlék, hiány-kielégítés [Er-
satzversuch]. Ezek azonban elfajzások, s mint ilyenek éppenséggel előzetesen feltétele-
zik a helyes viszonyt mint alapesetet. (92) 

„Az ember egyetlen egész, és létezésének szellemi-lelki területein is egész létének 
energiáival dolgozik. A vallási élet is az ösztönök és hajlamok készletével is táp-
lálkozik, amennyiben a szublimáció révén átalakítja a magasabb terület aktusai-
vá. Ha ebből valaki azt a következtetést vonja le, hogy a vallási érték nem 
egyéb, mint álcázott ösztöntárgy, a vallási aktus pedig csupán leplezett törekvés 
az ösztön kielégítésére, akkor tévesen felcseréli a vallási fenomén jelentését-
értelmét azokkal az erőkkel, amelyeket szolgálatába állít. A növény a földből 
vesz táplálékot, de se nem «föld», se nem annak «szublimációja», hanem maga a 
konkrét növény. A vallási érték megtartja saját értelmét [Sinn] miközben meg-
valósítása az ösztön erőit használja.” (92) 
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3 

Mivel a vallási élet az emberi egzisztencia egészébe ágyazódik, ezért az egzisztencia krí-
zisei, hullámzásai, állapotai kihatnak a vallásra. Ha az ember a világot félelmetesnek, 
ismeretlennek, ellenségesnek tapasztalja, akkor, mivel ez a vallási tapasztalatába is át-
szüremkedik, a vallása tele lesz a félelmetessel, istenei pedig démonikusnak mutatkoz-
nak. Ez is tápot adhat egy jellegzetes tévedésnek, mely szerint a vallás annak a nyo-
másnak az eredménye, amelyet a még intellektuálisan nem átlátott és technikailag 
nem legyőzött világ gyakorol az ember pszichikumára [Gemüt] — s ugyanakkor arra 
szolgáló eszköz, hogy megfelelő intézkedésekkel védekezzék e túlerővel szemben. Ezek 
az eszközök először azonos természetűek voltak, mint a kiváltó tapasztalat: démon-
elhárítás szellem-űzés, mágia, varázslás stb. A kultúra kibontakozásával azután a világ 
erőhatására adott emberi reakció mind racionálisabbá vált, mígnem teljesen átalakult 
a tudományos megismerés, technikai ellenőrzés, társadalmi rend, etikai és szociális 
nevelés formájára. (93) 

Az ismét igaz, hogy a vallási tapasztalás és magatartás jellegét ténylegesen befolyásol-
ja a mindenkori kultúra fejlettségi foka, továbbá hogy a megismerés és a természet fe-
letti uralom gyarapodásával csökken a félelem mértéke, a magatartás szellemibbé és 
szabadabbá válik. Sőt kialakulhatnak olyan racionalisztikus és szkeptikus gondolko-
dási módok, melyekben teljesen visszaszorul a vallási tartalom. Ez utóbbi azonban 
nem egy meghaladott kulturális szintnek egy magasabbal való leváltását, hanem az 
emberi szubsztancia veszteségét jelentené. A kulturális fejlődés csakugyan előzetesen 
befolyásolja a vallási tapasztalás és magatartás artikulálódásának konkrét lehetőségeit; 
ám a belső lényeg, a Szenthez való viszony mégiscsak azon az értéken és értelemadá-
son nyugszik, amely magában a vallásosban van megalapozva. (93) 

A problémát így lehet megfogalmazni: Úgy látszik, a vallási tapasztalat annál inten-
zívebb, minél visszafogottabb a kritikus értelem és minél gyengébb a technikai pozíci-
ója a természettel szemben. Ebből a pozitivizmus azt a következtetést vonja le, hogy a 
vallási tapasztalat, szimbólumképzés, értelmezés és bölcsesség a természet racionális és 
technikai kezelésének előformái, melyek oly mértékben válnak nélkülözhetővé, ami-
lyen mértékben a tudomány, technika, társadalmi képzés átveszi funkcióikat. (94) 

Tény, hogy a vallási magatartás helyzete ténylegesen változik a történelmi folyamat 
során. Számos funkciót átad a kultúra különböző tevékenységeinek; eközben maga 
spirituálisabbá válik, és egyre inkább a közvetlen perszonális-etikai területre koncent-
rálódik. Lényegi magva [Wesenskern] azonban megmarad, sőt, növekszik annak esé-
lye, hogy finomabb és tisztább formákat bontakoztasson ki. Eközben csökken a vallá-
si tapasztalat közvetlensége és intenzitása. A világról alkotott kép folyamatosan veszít 
vallási dimenziójából; profánná válik. A vallási vonatkozást mindinkább — és egyre 
nagyobb erőfeszítése — szellemi-lelki belátásból és személyes döntésből kell felépíteni, 
és egyre nehezebb lesz elevenen belevonni a világot. Így megfogyatkozik a vallási ma-
gatartás magától értődősége. Egyre inkább feladattá válik, mégpedig olyan feladattá, 
amelynek követelményei állandóan fokozódnak. Ebből fakad a kérdés, vajon elme-
het-e ez a folyamat odáig, hogy a vallási magatartás teljesen eltűnik vagy bizonyos 
maradványformákra szorul vissza. (94) 

Először is figyelembe kell venni, hogy az ember individuális-szociális életének jövő-
beni lehetőségeit semmiféle számítással nem lehet előre felmérni. Így azt sem tudjuk 
megmondani, milyen vallási élmény- és cselekvésformák jelenhetnek meg a történe-
lem további folyamatában. A válasz lényegében attól függ, hogy megfogalmazója vall-
ja-e és milyen mértékben vallja a hitet, hogy Isten él, és minden látszat ellenére a tör-
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ténelem ura — vagy enged a kulturális mozgás irányának, és a vallást a kultúra funk-
ciójának tekinti. (94-5) 

4 

Mindebből látható: a vallási fenomén igen összetett és bonyolult. A vallási tapasztalat 
semmiképpen sem az, amit az újkor élmény-hite látott benne, nevezetesen a vallási lé-
tezés minden további nélkül megbízható és igenlendő alapját; sokkal inkább egy 
komplex, sokszorosan zavarba ejtő, sőt sok mindennel keveredő nyersanyag [unreiner 
Rohstoff], melyet meg kell vizsgálni és ki kell válogatni. Kritikára van szükség, mely 
elkülöníti egymástól a valódit és a talmit, a lényegit és a esetlegest. Meg kell világítani 
az értelemfelfogást [Sinnauffassung], ki kell fejteni a hordozó erőket, és ki kell emelni 
az oda nem tartozókat. (95) 

Vajon ami vallásilag megérint, az már eleve helyes, pusztán attól hogy vallásilag 
megérint? A népek elképzelésvilága a vallási jelenségek rendkívül zavaros, nem csu-
pán morfológiai, hanem értelmi sokrétűségéről tanúskodik. (96) 

Akkor tehát mi az, ami „vallásilag” megérint? Mi nyilatkozik meg ebben az érintke-
zésben? A helyes és jó módján kívül létezik hamis és gonosz módja is ennek az érint-
kezésnek? S ennek megfelelően a benne megnyilvánuló jó mellett létezik egy hamis és 
gonosz megérintő? Micsodák az «istenek»? Vajon az istenek tiszteletén kívül miért ta-
nítják a mítoszok és mondák azt is, hogy az embernek óvakodniuk is kell az istenek-
től? Mit jelent az istenekkel szembeni irónia és gúny? Mit az úgyszintén «tapasztalás-
ból» fakadó szkepszis? És végül az ateizmus? (97) 

Kérdezhetjük élesebben is: vajon az, hogy a nominozum nem-eviláginak és egyálta-
lán nem-világinak mutatkozik, önmagában evidens tulajdonság? Miképpen «más», 
mint a világ? Abszolút vagy relatív módon? Hogyan van «messze»? Úgy, hogy megha-
ladja az egész világot és a világ felől elérhetetlen, vagy csak úgy, mint egyazon min-
denség egy másik oldala, amely lehet «közel» is? Hogyan áll a dolog akkor, ha a vallá-
si tapasztalatban megragadott csupán a «világ» egy másik oldala? — «titokzatossága», 
«legbensőbb magva», vagy «legfőbb lényege», «eredete» vagy «célja»? (97) — Kritériu-
mokra van szükség, hogy mindez megítélhető legyen. (99) 

II. A vallási tapasztalat megformálása 

A vallási tapasztalat önmagában nyers, néma; az embernek fel kell dolgoznia, értel-
meznie kell. Lássuk, miként történt ez a vallástörténet folyamán! 

A mitikus vallásosság 

1 

Tudatunk jellemzője, hogy folyvást kilépünk a dolgok általános összefüggéséből, a 
természetből, a társadalomból és az időbeli eseményekből. Távolságot veszünk, megfi-
gyelünk, elemzünk, ítélünk. Választunk, célokat tételezünk, és úgy rendezzük tevé-
kenységünket, hogy lehetőleg elérjük azokat. Korábban az ember másként viselke-
dett. Az első lépés nála is ugyanaz, hiszen az ember lényegét az állatvilággal szemben 
a szelleme határozza meg. Ez egyrészt belehelyezi a természet összefüggésébe, ám 
azonmód ki is emeli belőle, s mindkét mozgás úgy megy végbe, hogy a viszony egyik 
oldalát meghatározza a másik. Együtt alapozzák meg — az állat történelemalattiságá-
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val és az angyal történelemfelettiségével ellentétben — az ember lényegi, s ennélfogva 
mindig is adott és soha meg nem szüntethető történelmiségét. (101) 

Egzisztenciájának ritmusát a korai ember mélyen a természetnek, mindent átfogó fo-
lyamatainak és árapályainak az összefüggésében élte meg. Hasonlóképpen a közösség 
összefüggésében. Mindez nem kritikus vizsgálódással történt, hanem egyszerűen jelen 
volt, az ember megélte. Ennek megfelelően viszonyult a dolgokhoz. Nem hatolt belé-
jük racionálisan, hanem közvetlenül együtt élt velük. (102) 

Hasonlóképpen viszonyult önmagához is. Hiányzott a viselkedésére irányuló refle-
xió, tudatos vizsgálódás és kritikai szempontok szerinti irányítás, legalábbis nem volt 
mértékadó szempont. A korai ember közvetlenül él. Talán így is mondhatjuk: az élet 
hordozza. [Er wird gelebt.] Valami személytelen él benne [«Es» lebt in ihm]; gondol-
kodik benne, mindig a pillanatból kiindulva, logikailag vezérelt folytonosság nélkül. 
A cselekvésre sarkalló ingerek a mindenkori szituációból jönnek, a környezetből, a 
közösség formáiból; megragadják és hordozzák, úgyhogy minden egy személytelen, 
anonim, mindenesetre ki nem mondott kollektív karaktert hordoz. (102) 

Az ember életét túlnyomórészt az éber tudatosság [Oberbewusst] irányítja. Ezek azok 
a mozzanatok, belátások, állásfoglalások, elhatározások, cselekvések, melyekről köz-
vetlenül tudunk, vagy legalábbis reflexióval feltárhatók, illetve emlékezés révén elő-
hívhatók. A pszichológia azonban azt tanítja, hogy létezésünk egészében más rétegek 
is vannak: ez a tudattalan, s ez alatt egy még mélyebb, a tulajdonképpeni értelemben 
vett tudatalatti. Itt azok a lelki struktúrák és impulzusok találhatók, melyek a lélek 
alapszerkezetét alkotják. Ez minden emberben azonos, és az egyén lelki életét hordoz-
za. Nincsen velünk született tartalma, hanem inkább egyfajta eredendő készség lelki 
tartalmak képzésére, melyek aktiválásához elegendő a világ valóságával való minimá-
lis találkozás. Innen fakadnak azok a képek, szimbólumok, szimbolikus állásfoglalás-
ok, melyek befolyásolják a tudatos életet. (102-3) 

E két terület a tudatban elkülönül; vannak azonban olyan állapotok, amikor tartal-
maik könnyebben átmehetnek egymásba és érvényesülhetnek. Ilyenek például a 
gyermek élményformái, de a felnőttnél is fellazulhat a cezúra, például az álomban. Az 
álom állapotához némileg hasonlatos a művészi ihlet. (103-4) 

A korai ember pszichológiája hasonlatos a gyermekéhez illetve az áloméhoz. Mivel 
csekély szerepet játszik a kritika, a környezet csakúgy, mint a saját én vizsgálata, va-
lamint a tudatos rendezés, ezért a lélek nagyobb áteresztőképességet mutat a tudatta-
lan iránt. A belső képek akadálytalanul áramolhatnak fel, könnyebben ismerődnek 
meg és fejeződnek ki. Ugyanakkor pedig a külső természet és a közösségi élet folyama-
tai közvetlenebbül hatnak az egyén saját életére. A bennük ható alapalakzatok köny-
nyedén egybefolynak a belső képekkel. Ebből roppant érzékenység fakad minden 
természeti alakzat iránt. Az érzékeket nem gyengíti se reflexió, se kulturális elhaszná-
lódás; még nagyon differenciáltak és érzékenyek. Bármely forma — egy szikláé, egy 
fáé, egy mozdulaté — a legelevenebben észlelődik. A dolgok, csillagok, az égi folyama-
tok, a fény, a tenger érzékekre gyakorolt hatóereje olyan intenzív, ahogyan az a tom-
pa érzékű és fásult kultúrember számára ismeretlen. (104) 

A korai ember, ahogyan ezt a mai primitívek vizsgálata mutatja, vallásilag rendkívül 
fogékony. A dolog nem úgy áll, hogy előbb megtapasztalja a konkrét valóságot, majd 
egy rákövetkező fázisban feldúsítja a vallási élettel mint valami hátérrel vagy belső 
mélységgel, hanem a vallási mozzanat képezi az alapelemet, amelyből a dolgok és tör-
ténések előbukkannak, s ami bennük realizálódik, kifejeződik és hatást gyakorol. 
Minden létezőt elevennek, titokzatosnak és erőteljesnek észlel. Minden, a saját alakja 
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folytán feltűnő dolog eleve vallási jelentéssel bír; minden esemény, amelyben a létezés 
kulminálódik — születés, nemzés, halál, éhség, háború, növekedés stb. — eleve titok-
zatos valóság. (104-5) 

2 

Példa (1): nappal és éjszaka. Amikor a Nap felkel, minden érzékelhetővé válik, barát-
ságossá, szilárddá lesz; amikor viszont elérkezik az éjszaka, ennek ellentéte történik: a 
dolgok meghatározatlanná, bizonytalanná, barátságtalanná, veszélyessé válnak. Két 
mód tehát, ahogyan a dolgok jelen vannak, és az ember életét körülveszik; két egzisz-
tencia-tartomány, amelynek hatalma-ereje van és harcban áll egymással. A világ e két 
létezési formában működő titka képekben fejeződik ki: Naplény — Sárkány. (105-6) 

A képek nem allegóriák, költői vagy didaktikus hasonlatok valaminek az illusztrálá-
sára, amit valójában másképpen, természettudományosan kellene elmondani, hanem 
bennük közvetlenül szemlélik és megélik a történést. A Naplény és a Vadállat harca 
közvetlenül jelen van, minden nap, évről évre folyik — s ezt annál erőteljesebben ta-
pasztalják meg, minthogy a korai embert nem biztosítja igazolt természettudományos 
belátás arról, hogy a Nap holnap ismét felkel. Megtörténhet, hogy egyszer csak elve-
szíti erejét és alulmarad, végérvényesen győz a sötétség. Az a tény ugyanis, hogy em-
beremlékezet óta minden reggel felkelt, még nem ad végső bizonyosságot az emberi lé-
lek számára. (106) [�GuardiniLelek] 

Példa (2): Ég és Föld. — Míg az ég aktívnak tűnik, a föld a passzivitás benyomását 
kelti. (107) 

A mitikus képek nem pusztán a dolgok erejének eleven megtapasztalását, hanem 
ezen hatalom feldolgozását, s így legyőzését is szolgálják. A modern-racionális ember 
esetében távolság képződik közte és a világ között; az ember megőrzi önmaga súly-
pontját és ura marad önmagának. Ezzel szemben a korai embert legyűri a vele szem-
ben álló valóság, s nem csupán fizikailag, hanem lelkileg is. Mivel azonban a valóság-
erő és érzékekre-értelemre gyakorolt intenzitás [Wirklichkeitswucht und Sinn-
Intensität] vallási minőségű, ezért vallási eszközökkel és vallási centrumában győzetik 
le. S ekkor válik teljessé a mitikus megélés: a fogékony ember az őt megérintő, rá ha-
tást gyakorló világalakzat vallási hatalmának fogságába kerül. S ebben a formában 
hódol meg a világnak, a világ minden megjelenési formájának másképpen, minde-
gyiknek a maga sajátos lénye(ge) szerint; ám a tapasztalás magva mindig ugyanaz. 
(107-8) 

Csak a racionalizálás szabadít fel e fogságból; de csupán mennyiségileg, amennyiben 
tompítja a tapasztalat intenzitását. A minőségi felszabadulást csak a kinyilatkoztatás 
hozhat, éspedig hitbeni elfogadásának mértékében. Hogy vajon a valóság túlereje is-
mét felülkerekedik-e, mihelyt a megtagadják a kinyilatkoztatást, és milyen formát ölt, 
— fogas és fontos kérdés, amely a létezés folyatódó dekrisztianizálódása folytán magá-
nak a történelemnek a problémájává lesz. (108, 15. megj.) 

Ilyen mítosz számos létezik, alapmotívumokra mennek vissza, melyek képszerű logi-
kával bontakoznak ki. Legközvetlenebb kifejeződésük a kultusz, ami az ember életét 
meghatározó erők dramatikus megjelenítése. — A modern ember sajátosan közeledik 
a mítoszhoz; számára az a valóság intellektuális-esztétikai értelmezése, s mint ilyen az 
értelmezettől különböző. Ismét csak különbözik a mítosz mint valamely hagyomány 
része a kultikus megjelenítésétől. Ezzel szemben a korai ember nem tett ilyen megkü-
lönböztetést. Számára a mítosz valóság, sőt alapvalóság, a létezés tulajdonképpenisé-
ge. Aki a mítoszban mozog, a világ realitásában mozog — a világot viszont a mítosz 
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határozza meg, szavatolja, sőt megalapozza. Ami pedig a kultikus szót illeti, azonos 
tartalmával, s ezért ugyancsak valóságos. A mondásban és éneklésben realizálódik a 
mítosz; a mítoszban pedig maga a világ van jelen reálisan. (109) 

„A mítoszok: vallásilag megvilágított és megformált világ-valóság. Fordítva pe-
dig vallási tapasztalatok, melyeket a világ-dolgok és -folyamatok váltanak ki, 
ezek által tárulnak fel és töltődnek meg világtartalommal. A mítosz tehát egy 
sajátos eljárás, a vallási tapasztalat feldolgozási módja: megformálása, kifejezése 
szimbolikus alakok és cselekvések formájában; fordítva pedig az a sajátos mód, 
ahogyan vallási impulzusok és ugyancsak vallási erők indíttatására az ember vi-
szonyul a világhoz: megformálja és az életet elsajátítja.” (109-10)14 

3 

A mítosz idővel közeledik a fogalmisághoz. A szellem kritika vizsgálatnak veti alá tar-
talmát: helyes-e etikailag és filozófiailag. Így maga a vallási tapasztalat is megváltozik, 
korábbi hevességével és megigézettségével szemben tartós állagra tesz szert és a vallási 
lelkiismeret megítélése alá kerül […wandelt sich die religiöse Erfahrung selbst, ge-
winnt gegenüber ihrer ersten Heftigkeit und Gebanntheit Stand und tritt unter das 
Urteil des religiösen Gewissens]. E folyamatban a kultikus identitás is fellazul: a mí-
tosz immár nem „azonos” egyszerűen a vonatkozó világeseménnyel, hanem „jelenti” 
azt; a kultuszcselekvés nem „azonos” a mítosszal, hanem „bemutatja”. (111) 

A mítosz fokozatosan elveszíti jelentőségét a tulajdonképpeni vallás területén, s alá-
merül egy nem közvetlenül vallási tartományba, előbb a mondába. Ezáltal megválto-
zik a jellege: emberivé válik és ethoszra tesz szert: 

„A valódi mitikus alak esetében nem beszélhetünk tulajdonképpeni értelemben 
vett erkölcsről, mivel a létét, tevékenységét és feladatát a pőre szükségszerűség 
határozza meg.”  
„Vor der echten Mythengestalt kann von einem eigentlichen Ethos nicht 
gesprochen werden. Sie wird von einfacher Notwendigkeit bestimmt; ist, wie sie 
ist, und wirkt, wie sie muß.” (111) 
� Salamon3Dodds (A homéroszi hősök…) Politeizmus (Káin és Ábel…) Macintyre (A 
hősi társadalmak erényei…) 

A mondában ez a szükségszerűség történeti karaktert nyer, és a heroikus egzisztencia 
tragikus ethoszává válik. Ezáltal az alakban pszichológia ébred. A tiszta mítoszi alak-
nak nincs pszichológiája, mert nincs saját benső világa. Puszta erő-hatalom, annak a 
világterületnek a sajátossága szerint, amelyhez tartozik. 

„Die reine Mythengestalt hat keine Psychologie, weil sie keine Innerlichkeit hat. 
Sie ist bloße, durch den Weltbereich, zu dem sie gehört, charakterisierte 
Macht.” (111) 
� GilsonGorogIst 
„Egy vallásos görög ember saját magát a megszámlálhatatlan isteni erő játékszerének 
érezte csupán, akiknek nemcsak cselekedetei, de még gondolatai is teljesen alá voltak 
vetve. (…) — Bárhogy legyen is, egy görög isten sohasem lehet lélektelen dolog; élő lé-
tező az, éppúgy, mint az emberek, azzal a különbséggel, hogy míg az ember halandó, 
az istenek nem halnak meg sohasem.” (Gilson, 26-7) 

                                            
14 „Die Mythen sind religiös aufgehellte und geformte Welt-Wirklichkeit. Umgekehrt sind sie reli-
giöse Erfahrung, die sich an den Weltdingen und -vorgängen entzündet, durch diese aufgeschlos-
sen und mit Weltinhalt gefüllt hat. Sie sind also Weisen, wie der Mensch mit seiner religiösen Er-
fahrung umgeht, sie formt, ausspricht, in symbolische Gestalten und Handlungen bringt; umge-
kehrt Weisen, wie er aus religiösen Impulsen und mit ebensolchen Kräften mit der Welt umgeht, 
sie formt, das Leben meistert.” 
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Agamemnón az általa elkövetett igazságtalanság kapcsán így védekezik: 
„oka nem vagyok ennek, mert Zeusz tette, s a Moira, s Erínüsz, a ködbebolyongó; gyű-
lésen szívembe ezek dobták a vad Ártást, aznap, amikor Akhilleusz zsákmányrészét el-
oroztam. Mit tehetek mégis? Mindent maga végez az isten.” (Iliász, XIX, 86-90) 
Dodds szerint a mitológia egész isteni apparátusa nem más, mint a barbár indulatok, 
vágyak, félelmek és remények homályos, artikulálatlan belső gomolygásának külsővé 
vált, tehát artikulált, rendezett, plasztikus, áttekinthető képe. A Murray által „Ur-
dummheit”-nek, sötét tudatlanságnak nevezett barbár állapotot az Iliász hősei azzal 
haladták meg, hogy többé nem egyszerűen a rettegett ismeretlennek, hanem az olim-
piai isteneknek, vagyis saját aktív fantáziájuk termékének rendelték magukat alá pasz-
szív megadással. DODDS, ERIC ROBERTSON: A görögség és az irracionalitás. [»Gutenberg 
tér« 6] (Ford. Hajdu Péter) Gond-Kúra Alapítvány - Palatinus, Bp.,2002. � Sala-
mon3Dodds 

A mondában viszont psziché ébred benne; személyes részvétel, öröm, fájdalom, bűn 
keletkezik. Ez is a heroikus egzisztencia síkján, vagyis ott, ahol az affektusokban van 
valami elementáris, a döntések visszavonhatatlanok, a feszültségek a kiúttalanságba 
vezetnek. Ez a klasszikus tragédiák atmoszférája. (111) 

Az emberihez való következő lépés a mese, melyben még jelen vannak a mitikus mo-
tívumok, de már a mindennapok világával keverednek. Főként a szerencse kérdése, a 
nehézség a szűkösség, az elégtelenség leküzdése, az élet vágyának betöltése körül fo-
rognak. (111-2) 

Hogyan ítéljük meg a mítoszt? Mértékre van szükség. A mérték egyrészt maga mí-
tosz, azon igénye, hogy értelmezi a világot és az ember létét. Kérdés, milyen mérték-
ben adja vissza helyesen a valóságot? Itt lép be a filozófiai-etikai kritika, vagyis az 
igazra és a jóra irányuló kérdés. Mindazonáltal a tulajdonképpeni kritikát egyedül a 
kinyilatkoztatás nyomán gyakorolhatjuk, hiszen csak ekkor áll rendelkezésünkre a 
megfelelő mérce. Ám a kritika nem csupán abból áll, hogy a kinyilatkoztatás nyomán 
megítéljük a mítoszt, hanem azt a kérdést is fel kell tenni, hogy egyáltalán miféle az a 
tudat, amely a mítoszban fejeződik ki. A válasz: nem az első és eredeti, miként oly 
gyakran feltételezik, hanem egy másodlagos, történeti, az, amely már maga mögött 
tudja az ősbűn tettét. (113) 

A szellemi felelősségvállalás vallásossága 

1 

A mítosz maga a közvetlenség: a valóság közvetlen hatása az emberre, s ezen hatás 
feldolgozása (ami persze már ellenszegülés a közvetlenség nyomásának). Idővel az em-
ber egyre inkább áttöri ezt a közvetlenséget, a természettel szemben tartásra és állan-
dóságra tesz szert, s fokozatosan realisztikus — dologi-tárgyi — viszonyba kerül a vi-
lággal és önmagával. Fölerősödik a megfigyelő, vizsgáló és feldolgozó értelem, felébred 
a logikai kutatás a lényeg és az ok iránt, a gondolkodás kritikussá és módszeressé vá-
lik. (113) Ez a folyamat hatással van magukra a mitikus képzetekre, de a mitikus gon-
dolkodásra is, mégpedig a következő pontokon. 

1. — A mitikus képzetek eredendő természeti karakterében a vadságot és az önké-
nyességet, mely a valóság elementáris hatására vezethető vissza, a kritika lágyítja, egy-
szersmind pedig finomítja képzeteket. A szellem legyűri a mitikus képzetek szabályta-
lan, organikus-asszociatív burjánzását, és racionálisan elrendezi, midőn megkérdezi, 
milyen viszonyban állnak egymással a különböző numinosumok, hogyan függenek 
össze az elmesélt folyamatok, miképpen viszonyulnak az egyik vidék mítoszai egy má-
sikéhoz. (114) 
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2. — Hasonló irányba mutat az a nagy átalakulás, amiről kivált a görög mitológia 
tanúskodik, de bizonyos körülmények között minden mitikus gondolkodásban tipi-
kus. Kezdetben az alsóbb egzisztencia-szférák vannak túlsúlyban, a föld és az éjszaka, 
a termékenység, a vér, és a halál, a vak sors — egyszóval: a khtonikus vallásosság. Ké-
sőbb azonban áttör a magasabb szféra. A súlypont a földről az égbe helyeződik, illet-
ve az emberinek az ég és föld közötti zónájába. A numinosumok alakjai emberi for-
mákat öltenek. Míg korábban inkább szervetlen vagy állati formák szerepeltek, most 
az emberi alak kerül előtérbe. Ez döntő előrelépés, amennyiben a néma természeti erő 
helyett a szellemi válik mértékadóvá. (115) 

Mindez jelentős felszabadulást hoz magával. A homály és a félelem visszaszorul, 
megerősödik a fény, a rend és a jog: Zeusz, Apollón, Athéné alakjában. Ennek a 
mozzanatnak az előretörése kölcsönzi a homéroszi eposzoknak a vallási ragyogást. 
Ezen az úton pedig a mitikus mint olyan maga is megváltozik. Elveszíti azt a karakte-
rét, amely a világerőkkel való közvetlen kontaktusból valamint a tudattalan domi-
nanciájából fakadt, és átszellemül. A mítoszokban megjelenik egy gondolati logika, a 
bölcsesség paradigmáivá válnak, melyek a helyes magatartást tanítják. (115) 

2 

Ugyanebbe az irányba mutat a filozófiai reflexió, mely az eredetet, az archét kutatja, 
minden létező forrását és alapját. Fokozatosan kidolgozza a lét fogalmát, amely helyé-
be lép a legfőbb isteneknek is, akik immár csupán a lét szimbolikus megfogalmazásai. 
(116) A lét fogalma alapján a filozófia nekilát a mítosz kritikájának. Nem azt kérdezi, 
hogy mit mond a hagyomány az istenekről, hanem ezt: mi az igazság az istenekkel 
kapcsolatban, miként kell elgondolni az istenit, hogy a lényegét ragadja meg a gondo-
lat. A kritika kiemeli az istenalakokból a közöset, míg végül eljut az «isteni»-nek a fo-
galmára. (117) 

Fokozatosan kialakul egy filozófiai vallásosság. Parmenidész: a tiszta lét; Szókratész 
és Platón: a Jó; Arisztotelész: a legfőbb mozgató; a sztoikusoknál: a núsz, ill. a logosz; 
az újplatonikusoknál az Egy. (117) 

A folyamat mindenütt ugyanaz: A vallási valóság kiválik a közvetlen fizikai-
kozmikus jelenségek köréből, ahogyan a mítoszban észlelődik. Felismerik, hogy az «is-
teni»-hez csak olyan elképzelések illeszthetők, melyek megfelelnek az abszolútum mér-
céjének. Így a sok helyére az egy lép, a feltételes-véletlen helyére a feltétlen-
szükségszerű, a materiális-dologi helyére a szellemi. (118) 

Mindez kihat a vallási tapasztalatra: tartalmát az abszolútum fogalma alapján, a leg-
főbb és tulajdonképpeni istenség horizontjában értelmezik. (118) 

Az eggyé válás vallásossága 

1 

A vallási tapasztalás feldolgozásának egyik módja az, amely misztikus egyesülésre tö-
rekszik. Lehet olyan erős a vallási tapasztalás, hogy minden világi értéket megfoszt 
erejétől, és egyedüli irányítójává válik a tudatnak. Ekkor minden világi adottság, testi 
vágy, érzék, bilincsnek érződik, melyektől aszkézissel kell elszabadulni. Kivált a saját 
akaratot kell legyőzni, mely az istenivel való egyesülés legfőbb gátja lehet. Az aszkézis-
sel párhuzamosan halad a kontempláció: az a törekvés, hogy a belsőt minél összefo-
gottabbá, egy-szerűbbé s áttetszőbbé tegyék, az isteni befogadására alkalmasabbá. Az 
egyesülést szolgálja a kultusz is: célja a megszentelés, a tisztulás és átalakítás. (118-9) 
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2 

Ez a forma főként Ázsiára jellemző, de Nyugaton is fellép. Két változata van: 

1. — Az arisztotelizmus mögött rejlő vallásosságban az abszolútum nem akadályozza 
a világhoz való viszonyt, sokkal inkább a legfőbb érvényességet adományozza a világ 
dolgainak és az emberi élet tartalmának. Az abszolútum mint első ok a világ minden 
történésének feltétele, valamint a logikai érvényesség fundamentuma, az igaz élet 
alapja. Az emberi létezés a lehető leggazdagabban bontakozhat ki, és az istenihez való 
vallási viszonyban megtalálhatja alapjait és a végső rendet. — Hasonló a deizmus fel-
fogása. Az isteni a végső vonatkoztatási pont, de nem tevékenykedik közvetlenül a 
dolgokkal való viszonyban. (120) 

2. — Az istenihez való viszony olyan intenzívvé is válhat, hogy viszonylagossá teszi a 
világot alkotó dolgok értékét. Ilyen a platóni filozófia mögött rejlő vallásosság; az ab-
szolútum léte és valósága oly mértékben meghaladja a dolgok létét és valóságát, hogy 
kérdésessé válik azok valóságossága, noha minden tekintetben az abszolúttól függe-
nek, sőt, belőle részesednek. Pedagógiai felfogása azonban megakadályozza Platónt, 
hogy elszakítsa egymástól a két tartományt: az emberi nevelés felemelkedés az ideák-
hoz. Plótinosznál (†270) viszont már túlsúlyba kerül a metafizikai elem, a testi és a vi-
lág értéktelennek minősül. 

A keleti formában több motívum együttes hatása figyelhető meg: 

1. — Monizmus: az anyagi és a szellemi, a világi és az isteni között nincs lényegi, tar-
tós különbség. — 2. — Abszolutizmus: Minden értelmesség az isteniben összpontosul. 
— 3. — Misztika: a vallási érzék rendkívül érzékeny, és a vallási tapasztalás minden 
lehetőségét megvalósítja. — 4. — Aszketizmus: erős a meggyőződés, hogy tisztulással, 
lemondással, koncentrációval és meditációval meg lehet szabadulni a végestől, és tel-
jesen az abszolútumra lehet irányulni; még a saját személyiség is legyőzhető. (121) 

A buddhizmus a brahmanizmus pozitív abszolutizmusával szemben lép fel. Buddha 
az önállítás [Selbstbehauptung] egyik különösen végzetes formáját fedezi fel; s így ma-
gát az istenit is belevonja az értéktelenbe és a létezés üdvtelenségébe [Un-heil]. Min-
den szenvedés, látszat, értelmetlenség; a legfőbb istenség éppen úgy, mint a legmegve-
tendőbb démon, mindazzal egyetemben ami közöttük létezik. (122) — Itt nem abban 
mutatkozik meg az abszolútumra irányuló akarat, hogy az istenséget tekintik egyedül 
létezőnek és mindent feloldanak benne, hanem ama radikális ellentmondásban, mely 
szerint minden, ami csak létezik, jobb lenne, ha nem létezne. Ebből fejtik ki azután a 
gondolatot, hogy az ember képes elfojtani azt az alaperőt, mely fenntartja a világlát-
szatot, nevezetesen az élet utáni szomjúságot, s ezzel meg tudja szüntetni saját létét s a 
vele, számára valóságosnak látszó minden létezőt, még az abszolútumot is. (122) 

A keveredés vallásossága 

1 

Első nyugati megjelenési formája az antik szinkretizmus. A hellenizmus kulturális vi-
lágában keveredtek a népek és vallások. Elősegítette ezt a különböző mitológiákban 
szereplő képek belső hasonlósága, általános formavilága. A mítosz szimbolikus értel-
mezésének technikája szintén segítette a szinkretizmust. — Hasonló figyelhető meg a 
hinduizmusban is. (123) 
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A kereszténység szempontjából különösen jelentős a gnózis. A keveredés folyamán 
az üdvösségtörténet tényeit feloldják a metafizikumban és a szimbolikumban, minek 
folytán a hit szerepe csökken, s nem szükséges az üdvösséghez. (124) 

2 

A keveredés vallásossága lép fel a középkori hitegység szétesése nyomán is. A refor-
máció hatására különböző, politikailag, regionálisan meghatározott hitvallások kép-
ződnek, továbbá szabad szekták jelennek meg szubjektív és változatos vallási nézetek-
kel. Mindezek a folyamatok megingatják az egyetlen érvényes keresztény igazság tu-
datát, és tompítják a tulajdonképpeni keresztény lényeg iránti érzéket. A reneszánsz-
ban áttörő szkepszis, mely se lényegi hitre, se világos tagadásra nem képes, tisztán tör-
ténetileg és esztétikailag, vagy merőben konvencionálisan értelmezi az áthagyomá-
nyozott vallási elképzeléseket. Végül az iparosodás és a népesség növekedése követ-
keztében a kereszténység egyre inkább bizonyos népesség, társadalmi réteg immár 
erősen kérdéses vallása. — Létrejön egy sajátos európai „Bildungsreligiosität” [125], 
mely a racionális deizmustól a puszta konvencióig terjed. Különleges befolyása van a 
magasabb polgárságra és a hivatalos világra, az egyetemekre, a főiskolákra és a hiva-
talnokok társadalmára. Szemléletét a bizonytalanság és a kötelezőség hiánya jellemzi. 
Meggyőződése, hogy a kétezer éves keresztény nevelés mintákban és gyakorlat, érté-
kekben és motivációkban továbbra is hat, ám szekularizált formában, vagyis úgy, 
hogy a keresztény fogalmak feloldódnak az általános etikumban és a társadalmiság-
ban. (125-6) 

A vallási tapasztalás negatív feldolgozása 

1 

A vallás mindig rászorul a kritikára, annak tisztázására, hogy melyek az istenség va-
lódi tulajdonságai. A kritika mértéke lehet az etikum, az ésszerű, vagy az emberi; 
mindenekelőtt azonban magának az abszolút isteninek kell megadnia a mértéket. Lé-
tezik azonban egy olyan kritika is, amely magát a vallást veti el, mondván: a vallás 
értelmetlen és ellentétes az ember méltóságával. (126) 

Ez a kritika számos támadási pontot talál a vallásban, ám neki magának is vannak 
rejtett motívumai. Európában ez leginkább az újkori autonómia törekvés, az emberi 
személy abszolút karakterének hangsúlyozása. (128) 

2 

A legradikálisabb kritika az ateizmus. 

3 

Vajon csak negatív hatása, vagy pozitív következménye is van az ateizmusnak? Bizo-
nyos körülmények között lehet pozitív hatása, amikor a vallás — mely mindig a 
konkrét ember konkrét életkörülményei közepette fejti ki hatását — túlságosan szoro-
san kapcsolódik valamely konkrét politikai rendszerhez. (131-3) 
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III. Vallás és elmélet 

A kérdés: vajon jogosultak vagyunk-e a közvetlen vallási tapasztalatot az isteni való-
ság megtapasztalásának tekinteni? És: milyen elméleti belátásokra juthat az értelem a 
világ szemlélése és a vallási tapasztalat alapján? (134) 

Vallási tapasztalás és elméleti megismerés 

1 

A vallási tapasztalat viszonya az értelemhez vitatott és ellentmondásos. Az újkori vé-
lemény szerint a vallási tapasztalat irracionális. Ez helytálló lenne, ha csak annyit 
akarna mondani, hogy mint olyan nem eleve gondolati karakterű, hanem éppenség-
gel tapasztalat, azaz beleütközés a valóságba [Hingetragen an die Wirklichkeit; ein Be-
rührt-, Betroffen-, Erschüttert-Werden]. Ez igaz, ámde éppoly magától értődő, mint az 
a kijelentés, hogy a fény látása irracionális. (134-5) 

Az újkor azonban nem csupán ezt, hanem azt gondolja, hogy a vallási tapasztalat-
nak egyáltalán nincs köze a fogalmi gondolkodáshoz, a fogalmak ellentmondanak a 
vallási tapasztalat lényegének, mert ez utóbbi nem igaz vagy hamis, amennyiben az 
igazság a kijelentés objektív érvényességét jelenti. Úgy véli, a vallási érték autonóm, 
önmagába zárt, azaz csak önmagában vizsgálható, nem pedig egy másik (m)érték, 
mint például az igazság (m)értéke szerint. Ezért nem az a helyes kérdés, hogy valamely 
vallási tapasztalat igaz-e hanem ez: valódi, vigasztaló, eleven-e. (135) 

Ez hasonlatos ahhoz a felfogáshoz, amely szerint az etikum a tiszta kellés, a puszta 
kötelesség tartománya, aminek nincs köze a lét igazságához; a költeményt tisztán esz-
tétikailag kell megítélni, nem pedig abból a szempontból is, hogy kijelentései igazak-e, 
vagy milyen etikai minőségű a benne és általa megnyilvánuló magatartás. Így azon-
ban megrendül a létezés mint objektív kultúra és mint személyes egzisztencia egysége. 
Ráadásul magát a jelenséget is elvétik. A vallási tapasztalatnak ugyanis jelentése-
értelme [Sinn] van. Aki ezt (f)elismeri, nem csupán azt mondja, hogy megrendült, 
megváltottnak érzi magát, hanem elsősorban és legfőképpen azt, hogy itt egy valóság-
gal, egy különleges valósággal találkozott, ami ezt és ezt jelenti, ezt és ezt követeli 
meg, ezt és ezt ígéri stb. Ezek egy valóról, létezőről tett kijelentések; márpedig minden 
kijelentés igazságot fogalmaz meg, s ezért az igazság mértékéhez igazodik. (135) 

Az iménti nézet arra az újkori felfogásra épül, mely szerint a létezés tisztán autonóm 
érték- és aktus-tartományokra osztódik, melyek egy-egy sajátos ideális ill. pragmatikus 
konstrukció által valamely kérdéses egységbe foghatók. Ténylegesen azonban — min-
den egyedi problémával egyetemben — a létezés egésze valódi egységet képez. Minden 
egyes területről el lehet jutni minden másikra. Ezért bármelyik területen nyert tapasz-
talatra vonatkozóan fel lehet tenni az igazság kérdését. Ez alól nincs kivétel. Az olyan 
erkölcsi élet, amely kivonná magát az igazság kérdése alól, ugyanúgy irreális lenne, 
mint a hasonló törekvésű művészi teremtés vagy politikai formáció. Ugyanez áll a val-
lásra. (135-6) 

Meglehet, persze, hogy a vallási tapasztalat irracionalitásának állítása nem valódi be-
látásból, hanem inkább bizonyos szándékból fakad, abból, hogy a vallási élet számára 
az értelmi megítéléstől és igazolástól mentes teret biztosítson. Ám tévedés úgy vélni, 
hogy a vallási tapasztalás nem tűri meg az elméleti megvilágítást. Mivel mint tapaszta-
lásnak van tartalma, e tartalom pedig gondolatilag megragadható és állításokban ki-
fejthető, ezért az értelem elé állítható. (136) 
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2 

Az értelem alapvető kérdése bármivel kapcsolatban: miért olyan, amilyen? miből 
ered? A kérdés a mindenkori adottól átvezet egy előzőre, majd onnan egy azt megelő-
zőre, és így tovább. Végül előáll a kérdés: mi volt-van legelsőként? Ez az «arché» 
problémája. 

Különféle válaszok lehetségesek: 

1. Nincs első ok, a világ végtelen. 
2. Az okok sora nem egyenes, hanem görbül, ami ok, egyben okozat; a világ kör. 
3. Az első okra irányuló kérdés a gondolkodás szerkezetéből fakad: a gondolkodás 

az első ok feltevésére építve gondol egyáltalán világot. A «világ» már a gondol-
kodás eredménye, ahogyan az értelem az érzéki benyomásokat elrendezi. Ehhez 
az elrendezéshez tartozik az ok-okozat sémája is. (138) 

Ezek a válaszok nem felelnek meg annak az elemi benyomásnak, amit a létező gya-
korol az értelemre: ti. hogy nagyon is létezik, de létét nem igazolja önmagában és 
önmaga által; kiváltja, de nem válaszolja meg a kérdést. Ez a belátás az emberi létezés 
lényegi tapasztalata. Ha kizárjuk vagy megtiltjuk az eredetre irányuló kérdést, akkor 
elborít az értelmetlenség érzése, babonákhoz menekülünk vagy különféle politikai 
doktrínák előtt kapitulálunk. (139) 

Manapság mind erősebb az a belátás, hogy a megismerő és a megismerendő hatnak 
egymásra a megismerés folyamatában, kölcsönösen konstituálják egymást. Mindazo-
náltal egyik sem oldódik fel a megismerés folyamatában, hanem mindkettő meghalad-
ja, mégpedig lényegileg, úgyhogy ez a meghaladás a megismerés-relációban mint 
olyanban jut érvényre, sőt, maga ez a reláció teszi egyáltalán lehetővé (ti. azt, hogy a 
tárgy tárgy, a megismerő alany pedig alany legyen, vagyis felismerje a tárgyitól kü-
lönböző alanyiságát azáltal, hogy a tárgyat mint tárgyat — azaz mint tőle különböző, 
vele szemben álló mást — állítja). E meghaladás végső alapját egy szembenállás képezi: 
egy megismerhető, a megismerést felkeltő létező és e megismerésre felszólított, isme-
retre törekvő én szembenállása. (139) 

„Ennélfogva akkor is lehetséges a létet mint egészt összefogni és ezen egész végső 
alapja után kérdezni, ha e lehetőség végső alapja csak annak teljes kinyilvánulá-
sa nyomán, nevezetesen ama tényként válik világossá, hogy a szellem nagyon is 
benne áll a világ egészében, és így kérdez ezen egész értelmére, de nem oldódik 
fel ebben az egészben. Van a szellemben valami, ami képes ki-gondolni a világ-
ból, mert lényege folytán meghaladja a világot. Az a tétel, mely szerint az ember 
feloldódik a világban, arra az előfeltevésre épül, hogy csak a világ létezik, és 
nincs azt meghaladó Isten. E tétel azonban nem a jelenségekből kiolvasott isme-
ret, hanem valójában alapul szolgál éppen ezen előfeltevés számára, így tehát 
nem értelmi belátás, hanem akarati állásfoglalás.” (139-40)15 

Ha alaposan vizsgáljuk a fenoméneket, akkor világos, hogy az ember másként visel-
kedik — éspedig nem holmi szeszély folytán, hanem lényegileg —, mint ahogyan ak-
kor viselkednék, ha feloldódnék a világban. Ténylegesen rendelkezik az archimédeszi 
ponttal, amelyből kiindulva a világra mint egészre rákérdezhet, ez pedig az embernek 
az Istenhez való viszonya. Az ember közvetlenül Istenhez kapcsolódik, aki viszont 

                                            
15 „So ist es auch möglich, das Sein als Ganzes zusammenzufassen und nach dessen Ursachen zu 
fragen, wenn selbst der letzte Grund für diese Möglichkeit erst durch die eigentliche Offenba-
rung, nämlich als die Tatsache deutlich wird, dass der Geist wohl im Ganzen der Welt steht und 
aus diesem heraus nach dessen Sinn fragt, in diesem Ganzen aber nicht aufgeht. In ihm ist etwas, 
das über die Welt hinauszudenken vermag, weil es von Wesen über die Welt hinausreicht.” 
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semmiféle módon nem tartozik a világhoz. Ez az Isten szólítja az embert, éspedig már 
ontológiailag, minden tapasztalás és gondolkodás előtt, s mint valami végső jelentke-
zik. Isten szólítása alapozza meg az ember értelmét és létét; e szólítás meghívottjaként 
létezik, szabadon követheti ezt a szólítást, és belőle kiindulva gondolkodva rákérdez-
het a világra. (140) 

Hogy ez így van, azt nem szükséges külön „bizonyítani”, hanem „látván látható”. Ez 
egy «ős-fenomén» [Ur-Phänomen], magának az embernek a létezési módja, és minden 
további nélkül szembeötlik, ha valaki nem zárkózik el akarattal látásától. Az ember 
egész világban való létezésének módja, ahogyan élete lejátszódik és öntudata felépül 
— mindennek mélyén az az ontológiai elemi tény rejlik, hogy a világhoz való külön-
böző vonatkozásokban, kivált pedig mint személy, közvetlenül a személyes Istenhez 
kapcsolódik, s ennélfogva képes szabadon szembenállón rákérdezni a világra. Persze, 
ez a viszony visszazuhan a világba, tudata elmosódik, és ritkán jelentkezik teljes erejé-
vel. Sőt, komoly érdek szól elfojtása mellett: az akarat, hogy az ember kitérjen Isten 
előle. Ám ez a viszony ontológiailag fennáll, és azt eredményezi, hogy minden filozó-
fiai tagadása a kartéziánus búvárra gyakorolt nyomáshoz hasonlatos: mihelyt gyengül 
a nyomás, a búvár ismét felmerül. E titokzatos tényállás végérvényes megfejtésével 
ismét csak a kinyilatkoztatás szolgál az ősbűnről és a belőle fakadó zavarról szóló taní-
tással. (140-1) 

A világon túlra kell tehát lépni, mert a világ véges, és nem tekinthetjük önmagában 
megalapozottnak. Végesség és autarkia ellentmondanak egymásnak. A világ végső 
oka és eredete tehát valami tőle függetlenben rejlik, ami nem a világ. Ez a valóság ott 
található, ahová a numinosum tapasztalata, a dolgok tulajdonképpeni lényegére utaló 
szimbólum struktúrája, a határ fenoménje stb. mutat. Ott futnak össze a vallási ta-
pasztalat és az elméleti kérdés szálai. (141) 

Gondos vizsgálatban megmutatkozik továbbá, hogy tapasztalat és elmélet szorosan 
összefüggnek. A valóságban minden tapasztalat nyomban elméleti kérdést fakaszt: mi 
az, miért olyan, amilyen, hogyan viszonyul más létezőkhöz? Ezek a kérdések tagolják, 
rendezik, ellenőrzik, értékelik a tapasztalatot, ami így sajátítódik el. Fordítva pedig az 
elméleti belátás azonmód hat a tapasztalásra, mégpedig annál erőteljesebben, minél 
világosabb: élesebbé teszi a tekintetet, tisztábbá a közvetlen önelhatárolódást az ér-
téktelennel és a zavaróval szemben. (141-2) 

3 

Az okság kérdése visszafelé halad: az okozatról az okra következtet; a „miért”-re és a 
„honnan”-ra. Létezik azonban az ellentétes irány, amely előre halad, a célra kérdez, a 
„hová” és „mi végre” kérdését kutatja. (142) 

Egy virág szép. De értelme nem önmagában van, hanem a leendő gyümölcsre irányul, 
amit teremnie „kell”. Ez a «kell» nem etikailag értendő, hanem mint az esemény-
történés tendenciája, a folyamat iránya, mint az össz-szerkezetben megalapozott célra 
törekvés [Geschehentendenz, in der Gesamtanlage begründete Zielstrebigkeit]. Min-
den eleven alakzatnak és folyamatnak van tehát egy viszonylagos értelme, amit azon-
ban meghalad egy másra való tekintettel: teleologikus. (142) 

Az újkori gondolkodásmód szerint a teológiai szemlélet az előzetesen adott okoknak 
a hatásmechanizmusban való egymásra következését összetéveszti egy eseménynek va-
lamely jövendő eseményhez való hozzárendelésével, azaz felcseréli a kauzalitást és a te-
leológiát. Ez utóbbit viszont az újkor elveti, mert ellentétes az autonóm világra irá-
nyuló akaratával. A jövőbenihez való hozzárendelődés ugyanis rendező szellemet fel-
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tételez, míg az újkori gondolkodás semmi mást nem ismer el, mint a későbbinek egy 
korábbi általi előidézettségét. (143) 

Ez a szemlélet kizárólag kvantitatív hatásnak érti a kauzalitást, mint hatásmennyiség 
előállását az ok mennyiségéből, hiszen minőségileg meghatározott alakzatok nem áll-
hatnak elő terv-nélküli energiahatásból. Csakhogy kivált az életet nem lehet így meg-
érteni. Az organikus élet nem állhat elő merőben biokémiai folyamatok eredménye-
ként, mert ehhez hiányzik mindennemű logikai kapcsolóelem. Ha valaki azt állítja, 
bizonyos biokémiai adottságok lényegében rejlik, hogy bizonyos ugyancsak biokémiai 
feltételek mellett életet eredményeznek, ezzel csak hátrébb tolja a problémát. Ha 
ugyanis ezeknek az adottságoknak ezt a meghatározott élőlényt kell létrehozniuk, ak-
kor ez azt jelenti, hogy erre a minőségi eredményre való előzetes vonatkozás van 
bennük…  

Az állatoknál is van túlcsorduló szépség stb., ami funkcionálisan nem vezethető le tisz-
tán biológiai célokból. A madár énekének biológiai funkcióját „egyszerűbb” dallammal 
is el lehet érni. Persze mindent lehet evolúciósan magyarázni, de egyrészt nincs egyér-
telmű kauzális összefüggés bizonyos állatok előnyös és reprodukciót szolgáló tulajdon-
ságai és dekorációjuk szépsége között; másrészt és elsősorban: a felszíni dekoráció sze-
lekciós előnyére való utalás csupán elodázza a problémát (Adolf Portmann). Ekkor 
ugyanis azt a fölöttébb különös tényt kell megmagyarázni, hogy a nőstények esztétikai 
kritériumok alapján választanak. Nyilvánvalóan maga a természet az, ami „játszik”. 
Életmegnyilvánulásai nem követik szigorúan a biológiai funkcionalitás követelménye-
it. Persze a játékos túlzást is lehet evolúciósan magyarázni, mint gyakorlást. 
(SPAEMANN, Personen, 91-2) 

Az élővilág és a kozmosz kialakulása nem gondolható el merőben konszekutív kau-
zalitás alapján, mert ez a folyamat alakzatok-formák keletkezésével járt, az alakítás-
formálás pedig több, mint mechanikus következmény. Mechanika alapján csak for-
mátlan mennyiségi képződmények, halmozódások keletkezhetnek, sőt még azok sem, 
mivel minden matematikailag megragadható rend, amit természeti törvénynek hí-
vunk, már maga is több és más, mint csupán mennyiségiség, már mintázat. (143-4) 

Folyamat tehát nem gondolható el rendezettség nélkül. A folyamat mozgató erejét 
hívja Arisztotelész cél-oknak. E nélkül a folyamat nem indul be, mint folyamat. 

Ezért váltja ki a létező megvalósulási folyamata a kérdést: honnan ered a létező, mi a 
célja, miért van? Lehetséges válasz: nincs végső cél, csak a mindig tovább örök lánco-
lata; a folyamat nem emelkedés, hanem kör. A ’mi végre’ és a cél kérdése a gondol-
kodás szerkezetéből fakad. — Itt ugyanaz az ellenvetés lehetséges, mint az létesítő ok-
ságnál: ha letiltják a ’mi végre’ kérdését, akkor elfednek valamit, azt, hogy a létezés 
azt a benyomást kelti, hogy mindenütt értelem van benne, ám a létezők értelme nem 
elegendő létük miértjének megalapozására. A lét értelmesség-éhségét nem elégíti ki a 
létezők saját értelmessége, az sem, ha összefüggésüket is figyelembe vesszük. Az Egész 
értelme meghaladja a létezők alkotta egészt. (145) 

Az, ami a végső ’hová’ és ’mi végre’ kérdését megválaszolja, ugyanott áll, ahová a 
nomunisum különböző formákban való megtapasztalása utal. Az istenit azáltal vilá-
gítjuk és nevezzük meg, hogy cél tételező instanciaként, sőt végül célként gondoljuk 
el. A feladat tehát ez: úgy gondoljuk el az istenit, hogy valóban cél-tételező és célként 
létező lehessen; másrészt úgy, hogy az isteni helyesen képzett fogalma megadja azt a 
mértéket, amelynek alapján a vallási tapasztalat megítélhető. E két kérdezési irány 
egysége nyomán bontakozik ki az a vallási tudatban mindegyre visszatérő gondolat, 
mely szerint az isteni a „kezdet” és a „vég”, a történések-események pedig a tőle hozzá 
vezető utat jelentik. (145-6) 
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A létező megokolása lehetséges visszafelé (létesítő ok), előre felé (cél-ok), de lehetséges 
mintegy fölfelé. Egy megismert létező mibenléte, lényegének szerkezete, azaz igazsága 
akkor is igaz marad, ha a létező elmúlt, megszűnt létezni. Az igazság idő fölötti. A lé-
tező törékeny, elégtelen, a lényeg igazsága teljes és tökéletes. Tudom, hogy ez az iga-
zság nem attól függ, hogy helyesen, tökéletesen gondolom-e, vagy egyáltalán gondo-
lom-e, hanem föltétlenül érvényes, és akkor is igazság lenne, ha egyetlen létező sem 
„létezné”, sem ember nem gondolná. Hol „létezik” ez az igazság? (146) 

Az ember föltétlen ismeretre tör, nem tűri az ismeretlent, amit nem lát tisztán. Ez a 
törekvés ős-fenomén, ami nem vezethető vissza valami másra. Ez a «megismerés»; ér-
telme pedig az «igazság». Az átvilágítottság, megismertség nem magának a dolognak a 
funkciója, mert a megvilágítottság tulajdonsága meghaladja a dolog lehetőségeit: ez az 
érvényesség, a feltétlenség, az abszolútság. Ámde ugyanezen tulajdonság által haladja 
meg az én gondolkodásomnak mint egy konkrét valódi aktusnak a lehetőségét is. Az 
átvilágítottság, megismertség olyan előzetes föltételre támaszkodik, amely sem a do-
logban, sem az aktusban nincs adva. Hol rejlik ez a feltétel? (147) 

Az újkori kritika azt mondja: ennek a kérdésnek nincs valódi tárgya, csupán egy bi-
zonyos, éspedig a platóni metafizika megtévesztése, mert olyasmit vetít a tárgyi-reális 
dimenzióba, ami csak szubjektív, ill. logikai-intencionális. Ami valóságosan létezik, az 
a konkrét dolog és a konkrét ember. A gondolkodás kiemeli a dologból az azonosat, 
az általánosat, a szkémát; ez azonban nem reálisan valóságos, hanem csak gondolat-
ban létezik, logikai karaktere van, s csak a platóni metafizika avatja valóságosan léte-
zővé. (147-8) 

Erre azt felelhetjük: a megismerés csak akkor áll szilárd talajon, ha ahhoz tartja ma-
gát, ami számára adva van, ez pedig nem más, mint a megismerés-folyamatnak a tu-
datban megmutatkozó értelme. Más megítélési bázis nem áll rendelkezésünkre vele 
kapcsolatban. Ennek az értelemnek bármiféle kétségbe vonása magának a gondolko-
dásnak a lehetőségét kérdőjelezi meg. Mármost a szóban forgó értelem vitathatatlanul 
abban áll, hogy a megismerésben olyasvalami jut érvényre, ami független a szubjek-
tum lététől és akaratától; érvényre jutása pedig az «igazság». Hogy miként kell elgon-
dolni az igazságot és a konkrét dologhoz való viszonyát, az külön kérdés, amit eltérő-
en válaszol meg Platón és Arisztotelész, a modern fenomenológia és a realizmus isme-
retelmélete — de az igazságot annak a ténynek a tudatossá válása képezi, hogy a va-
lóban megismert mint olyan független a szubjektivitástól és önmagában érvényes. 
Ahol tagadják ezt a tudatot, és a megismerés folyamatát önmagukban zárt logikai 
funkciók és megvilágosodás-érzések puszta játékának tekintik, ott aligha lehet szó 
«megismerés»-ről. (148) 

A kérdés tehát fennáll: honnan ered az érvényesség? Nem magából a szóban forgó 
dologból. A világ dolgai olyanok, hogy a megismerő szellemben igazságként tudato-
sulhatnak; ennek lehetősége azonban nem bennük mint olyanban rejlik, mivel az iga-
zság normatív módon viszonyul hozzájuk, mértéket jelent számukra. Ám ez a lehető-
ség a szubjektumban se rejlik, mert a valódi megismerés megtapasztalja, hogy lényege 
a (meghatározott) engedelmesség és nem a meghatározó rendelkezés. Máshol kell 
gyökereznie, és ezzel egy új irány mutatkozik meg a gondolkodás számára: nem vissza-
felé, nem is előre, hanem felfelé, abba a «tér»-be, amibe a felemeltetés-felemelkedés 
vagy a méltósággal szembeni tisztelet megélése mutat, s amit Platón a „szellemi” vagy 
„ésszerű hely”-nek nevezett. — Az, amiben a dolgok igazsága gyökerezik, ugyanott rej-
lik, ahová a numinosum megtapasztalása utal. (149) 
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Ezzel a kérdéssel rokon az, amely az erkölcsi életből indul ki. A cselekvést különböző 
motívumok válthatják ki: élvezet, hasznosság. Az erkölcsi cselekvés logikája nem tár-
gyi logika: „ha ezt és ezt akarod, akkor ezt és ezt kell tenned”, hanem: ezt és ezt meg 
kell tenned, függetlenül attól, hogy élvezed vagy sem, hasznot vagy kárt okoz szá-
modra. Ez a motiváció nem feltételes, hanem abszolút, nem valami mástól függ, ha-
nem önmagában áll. Nem lehetőségeket jelez, nem is tanácsokat ad, hanem kötelez, 
mégpedig ott, ahol csak általa lehet kötelezni [binden]: a szabadságban, oly módon, 
ahogy egyedül a szabadságot lehet kötelezni [binden]: az értelemmel [Sinn], azaz fel-
szólító követelménnyel [verpflichtet]. Ez az erkölcsi követelmény [sittliche Forderung]. 
Honnan ered? (149-50) 

A racionalista válasz: a lelki élet szükségszerűségeiből, a szellemi tudat szerkezetéből, 
az emberi közösség szükségleteiből. Ez részben igaz, de nem a teljes igazság. Ha lelki-
ismeretem [Gewissen] pontosan észleli a felszólító követelményt [Forderung], akkor 
tudván tudja, hogy az keresztez minden pszichológiai, társadalmi, kulturális összefüg-
gést, és saját értelme van: az erkölcsi érvényességé, a jóé. Ez magamagáért kötelez 
[Diese verpflichtet um seiner selbst willen]. Igaz, hogy a felszólító kötelezettséget az 
élet különböző értelem-összefüggése konkretizálja s ezzel egyszersmind igazolja is; ön-
magában azonban és mint olyan szuverén módon fordul az emberhez és kötelezi. 
(150) 

A jót két módon lehet meghatározni: 

1. a jó mindenkor a dolgok igazságából fakadó helyes, ami a világgal szembeni fele-
lősségem tartalmaként kötelez engem; 

2. a jó ősfenomén, önmagát tanúsítja és definiálja, és a mindenkori szituációból ki-
indulva értelmeződik. 

Ezek a válaszok további kérdéshez vezetnek: Honnan háramlik rám a világgal szem-
beni felelősség? Min alapul a jó normativitása? Ez a kérdés is „felfelé” mutat, egy 
olyan, értelmességét és hatalmát tekintve abszolút instanciának az irányába, ami ott 
áll, ahol a numinosum is áll, s végső soron vele azonos. (150) 

A két, egymással rokon kérdés — az igazság és a jó végső alapja — akkor válik iga-
zán sürgetővé, amikor nem merőben objektivisztikusan, hanem a személyre, magamra 
vonatkoztatom. Ekkor így fogalmazódnak meg: hol rejlik létezésem értelmességi gyö-
kere [Sinnwurzel], hol van igazság-otthonom? Hol található az az értelmességi alakzat 
[Sinngestalt], amelynek fénye feltár és áttetszővé tesz önmagam számára? Honnan 
nyeri abszolút érvényességét az, ami abszolút mértékben kötelez engem, s amin üd-
vösségem vagy kárhozatom fordul? (150-1) 

6 

Végül még egy kérdéspár: — 1. Lényegem be-kiteljesedésre vágyakozik, ami nem kí-
vülről járul hozzá, hanem lényem arra irányul, és elővételezi. Nem mondhatok le ró-
la, mert létezésem értelme tőle függ. — 2. Másrészt viszont semmi véges nem lehet az 
értelmesség teljessége, ami ezt a vágyakozást betölthetné, márpedig a vágyakozás az 
abszolút teljességre irányul. 

Lehetséges ellenvetés: amire vágyom, csupán a dolgok összefüggése; létezésem az ösz-
szesség egy darabja, a vágy csupán az emberiségre mint teljességre irányul. Mihelyt 
felismerem, hogy része vagyok a teljességnek, máris beteljesült a vágy. — Vagy: nincs 
valódi beteljesedés; a létezés tragikus, ezt be kell látni, s máris csillapul a vágy. — 
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Vagy: a létezésnek nincs semmiféle értelme, a vágy merő illúzió, le kell mondani róla. 
(152-3) 

Mindezek azonban puszta állítások; míg a szóban forgó vágy egyetemes és tagadha-
tatlan. Aki helyesen érti, belátja, hogy a közvetlen létezésben nem teljesíthető be, 
mert az se nem végtelen, se nem abszolút, ezért a vágyakozás meghaladja a véges léte-
zést. Ez az emberi lényeg sajátossága: önmaga végtelen meghaladása (Pascal), e 
transzcenzió, e vágyakozás pedig ezt a tényt jelzi éppoly reálisan és megismerést meg-
alapozón, mint ahogy bármely természeti szimptóma valamely empirikus tényt jelez. 
Ennek az impulzusnak és irányának a tagadása nem tárgyhoz illő, hanem mesterséges 
kritika, amely elhagyja a valóságot, és elárulja az emberi lényeget. (153) 

E transzcenzió nem csak az objektíve adottat haladja meg, de elsajátításának szub-
jektív erejét is. A beteljesedés, mely abszolút tartalmat ígér, abszolút erőt igényel. Így 
ez az értelmi vonal is odavezet, ahová a vallási tapasztalat és a dolgok szimbólumka-
raktere utal. (154) 

Az iménti kérdéssel rokon: személy vagyok, s ezt a személyességet kell felelősséggel 
beteljesítenem az élet kockázatában, sorsomat vállalva és megvalósítva, s benne sza-
baddá válva. Erre azonban képtelen vagyok saját erőmből, mert önmagamra csak a 
másikkal való találkozásban ébredek. Ez a másik először is egy másik ember; ám a 
személyességemnek megfelelő igazi Te abszolút. Hol található ez a Te? (154) 

Itt nem arról van szó, hogy valamely személyes vágy túlzó módon abszolútumot kö-
vetel, melyet azután gondolatilag megkonstruál és ontologizál, ill. hüposztazál. A 
személy olyannak tapasztalja önmagát, mint aki lényege szerint odarendelődik a Má-
sikhoz. Ám a végességben fellépő bármely te maga is a végesség jegyét viseli magán. 
(154-5) 
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A «természet» dolgokból, folyamatokból, anyagokból, energiákból, kapcsolódásokból 
és törvényszerűségekből áll. Ezek az adottságok személytelenek: megnevezhetők, de 
nem megszólíthatók. E tény sajátos zavart okoz a tapasztalóban: nem tudja, hogyan 
kell egzisztenciálisan viszonyulnia hozzájuk. (155-6) Két lehetőség: 

1. — A dolgokat elszántan befoglaljuk a tárgyiságba, s úgy viszonyulunk hozzájuk. 
Nem tulajdonítunk nekik sem sajátos méltóságot, sem öncélúságot. Ez jelenik meg a 
technikai világlátásban, amely nem észlel a dolgokban és a természetben „teremtettsé-
get”, s bizonyos barbarizmus jellemzi. Eredménye egyebek között az ember idegenség-
érzetének fölerősödése: az önmagát személynek tapasztaló embert személytelen dolgok 
sivataga veszi körül.  

2. — Animisztikus-misztikus értelmezés: a természeti létezők megszemélyesítése. (156) 

Egyik megoldás sem felel meg a természet létkarakterének. A természet nem pusztán 
dolog, de nem is lélek, hanem szimbólumkaraktere van, vagyis rajta keresztül képes a 
vallásos ember megszólítani Istent. Ez főként a vallásos költeményekben pl. a zsoltá-
rokban fejeződik ki. (156-7) 

8 

Mindezen mód, melyben racionális kifejezést adhatunk a vallási tapasztalatnak, arra a 
tényre támaszkodik, hogy az ember és a világ véges, ezért nem képesek értelmüket és 
valóságukat önmagukban megalapozni. 
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Az újkor arra vállalkozik, hogy a világot immanensen alapozza meg. Nietzsche: ha 
az ember egyedüli valóságként ismerné el végességét, az emberen túli ember magassá-
gába emelkednék. Ez azonban nem lehetséges, az emberi létezés ökonómiája nem nél-
külözheti az abszolútum elemét mint normát, értéket és szavatosságot. Ha ez eltűnik, 
az élet tétova, súlytalan és iránytalan lesz. (159) 

Mindezen gondolatmenet esetében különbséget kell tenni a logikai konzisztencia, fi-
lozófiai megalapozottság és a személyes meggyőző erő között. A logikai istenbizonyítá-
sok csak azt az embert vezetik el Istenhez, akinek megvannak a vallási tapasztalatban 
adott ismeretei — az istenbizonyítások nem nélkülözhetik a vallási tapasztalatot, ab-
ból indulnak ki, annak irányát követik. (160-1) 

A vallási tapasztalat azért szorul vissza a modernitásban, mert a modern ember való-
ságészlelő képessége eltompult. Bár egyre több dologgal, tárggyal van dolga, egyre 
többet ismer a természeti folyamatokból, ám az a mód, ahogyan mindezt megéli, egy-
re inkább veszít intenzitásából. A lényegalakzatok értelmi erejével szembeni érzéke 
alábbhagyott [sein Gefühl für die Sinnkraft der Wesensgestalten wird schwächer]. Az 
érzék kihűlése következtében megfogyatkozik az értékek és értékhierarchiák mint 
olyanok észlelésének a képessége. Ez elsősorban az egzisztenciális értékeket érinti, a lé-
tezés értelmét annak sokféle dimenziójában, a méltóságot és a kötelező normát, min-
dazt, ami a személy egyszeriségére és érinthetetlenségére, a szabadságra, a tiszteletre és 
a szégyenre vonatkozik. Megfakul a dolgok szimbólumkarakterének a látása, egy fe-
nomén jelentésrétegeinek, mindazon utalásnak az észlelése, ami a közetlen empírián 
túlra mutat. Ugyancsak elhalványul a létezésben jelen lévő numinozus elem iránti ér-
zék. Ez a csodálkozás képességének a visszaszorulása. Minél messzebb megyünk vissza 
a történelemben, annál kevesebb tárggyal volt dolga az embernek, ám annál intenzí-
vebben élte meg a tárgyi és a természeti világot: vagyis észlelte a konkrét meglétükben 
rejlő valenciát. Ez a valencia tárta fel a létezés mélységi dimenzióját, azt, hogy a vi-
lágnak nem csupán felszíni, hanem mélységi jelentése is van, ami ugyan a dolgokon 
keresztül keresendő, de megtapasztalható és elérhető. E valencia intenzitásának meg-
fogyatkozásával egyre profánabbá válnak a dolgok, elvékonyodik a valóság és tartal-
matlanná silányul a dolgok jelentése-jelentősége. Az ember egyre többet tud a termé-
szetről és a történelemről, ám ugyanezen mértékben elveszíti az eleven kontaktust a 
létezővel. Nyelve ugyan tárgyilag pontosabb, egyszersmind azonban elvontabb, és ke-
vesebb a világtartalma. A nyelv elveszíti összefüggését a szent gyökerekkel, és egy tisz-
tán célracionális megértési eszközzé alakulás irányába mozog. (162-3) 

E folyamat okai számosak. Minél gyakoribb egy tapasztalat, annál sekélyebb a tar-
talma és annál múlékonyabb. Minél gyakrabban váltakoznak a benyomások, annál 
felszínesebbek. Hasonló hatással van a racionalizálás, a mechanizálódás. Ezek min-
dent sémákba és szériákba préselnek, felgyorsítják az életfolyamatok menetét, és 
csökkentik annak lehetőségét, hogy az esemény a puszta tudomásul vételen túl valódi 
tapasztalattá váljék. Az érzés erőssége és mélysége fordított viszonyban áll annak 
mennyiségével, ami adottságra jön, és annak könnyedségével, ahogyan megtörténik. 
A manapság mind lényegesebb erővé váló tömeg nem más, mint érzésszegény és ezért 
mind a másik emberrel, mind a dolgokkal szemben kontaktus nélküli individuumok 
sokasága. A dolog persze fordítva is igaz: ha mindazt meg kell ismerni, birtokba kell 
venni, meg kell termelni és szervezni, ami a növekvő kulturális üzemszerűség, a kultú-
raipar terméke, akkor valóban nem lehet mindent mélyen megélni. A lelki kapacitás 
elapadása és kihűlése egyenesen az előföltétele annak, hogy e roppant produktivitás 
teljesíthető legyen. (163-4) 
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Mindez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy lehetséges-e mégis ilyen körülmények között 
és mindezek ellenére valódi vallási tapasztalat: hogyan ébredhet valódi vágy Isten 
után, hogyan képződik igazi vallási meggyőződés, eleven kapcsolat Istennel? A kortárs 
vallási világ még nem érzi igazán sürgetőnek ezt a kérdést, többnyire morálisan ítélke-
zik: hitetlenségről és elvilágiasodásról beszél, vagy racionalista és hiányos nevelést em-
leget. Az okok azonban jóval mélyebbek. (164-5) 

A kinyilatkoztatás azt tanítja, hogy az ember mindig, tehát ma is találhat utat Is-
tenhez. Az a némelykor hangoztatott gondolat, hogy a jelent Isten objektíve magára 
hagyta, visszavonult belőle, ínyére lehet egy Hölderlin mítikájának, a hívő ember 
számára azonban nem tanácsos. Kérdésünk egyedül ez lehet: Milyen a manapság le-
hetséges istenismeret; még pontosabban: Milyen az az istenismeret és elfogadás, amely 
a ma feladata és csak manapság valósítható meg? Hogyan juthat a mai ember valódi 
vallási tapasztalatra? S hogyan törhet megbízható gondolati utat Istenhez a számára 
becsületesen lehetséges tapasztalatból kiindulva. (165)16 

Meglehet, hogy a személyes istentapasztalat sok esetben megvan, de mégis akadály 
merül fel a valódi vallási élet előtt. Az akadály lehet morális: ha valaki nem vállalja a 
vallási tapasztalatból következő etikai parancsokat; lehet lelki (neveltetés) stb. (165) 

Az istenfogalom 

1 

A tapasztalás és a gondolkodás munkájának egymásba fonódásából keletkezik egy 
megsejtés, vélekedés, bizonyosság valami végsőről, legfőbbről, ami meghaladja a vilá-
got, s ami a világ eredete és célja, az ember számára nyerhető belátás alapja; az em-
berhez intézett erkölcsi követelmény kiindulási pontja, teljességre irányuló vágyako-
zásának célja, számára a végérvényes Te és a végső megszólíthatóság — ilyen és ha-
sonló fogalmakkal jelöljük a vallási tapasztalat objektumát. Ez a bizonyos Túlonnani 
„több” és „más”, mint a világ, „meghaladja” és mégis a „legmélyén” van. Nem mennyi-
ségi mérték szerint, ahogyan a nagy viszonyul a kicsihez, de nem is rend szerint, aho-
gyan az ok viszonyul a hatáshoz, továbbá nem metafizikai rang szerint, ahogyan a 
személy viszonyul a tárgyhoz — sokkal inkább úgy, ahogyan a Szent különbözik a vi-
lágitól; ahogyan az elhívó, az elszabadító, a vallásilag megragadó és átalakító külön-
bözik attól, ami bele van kötve a világba; ahogyan az ítélő különbözik az ítélet tár-
gyától. Másrészt viszont ez a végső mégiscsak ismerős a világ számára, mivel valósá-
gának feltétele, megalapozója és belső értelme. Ezért lehet megnevezni a világ felől. — 
Az így fellelt határozmány, tulajdonság alkotja az istenfogalom magvát. E fogalom 
megoldja a véges lét problémáját e létnek egy elégséges alap-okra való visszavezetésé-
vel; a vallási tapasztalat pedig sajátos tartalmat ad ennek az alap-oknak és határozott 
irányba tereli a gondolat mozgását. Ugyanakkor a vallási tapasztalat lényegi tartalmát 
a gondolatmenet logikusan megvilágítja és kapcsolatba hozza a világgal. (166-7) 

Innen épül tovább az istenfogalom. Az abszolút az az instancia, ami a végesség kü-
lönböző aspektusait és területeit megalapozza. Annyiban abszolút, amennyiben min-

                                            
16 „Wie ist die Gotteserkenntnis beschaffen, die heute möglich ist? Schärfer: Wie ist jene Got-
teserkenntnis und Bejahung beschaffen, die gerade unserer Zeit aufgegeben ist und nur von ihr 
realisiert werden kann? Wie kann der heute lebende Mensch zu echter religiöser Erfahrung gelan-
gen? Und wie von der ihm redlicherweise möglichen Erfahrung her zuverlässige Gedankenwege 
zu Gott bahnen.” 
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den létező lényegének és valóságának a szerzője, magában foglalója és értelmének iga-
zolója, minden esemény és történés célja. Másrészt pedig lényegileg a Szent, és min-
dennel szemben, ami «világ», Más, a titokzatos. (167-8) 

Az istengondolat teljességét nem lehet visszaadni egyetlen határozmányban sem, leg-
följebb a lényegi magvát jelölhetjük az abszolútság és a szentség fogalmával, az előbbi 
a végessel, az utóbbi a profánnal szemben ad meghatározást. Mihelyt azonban ez a 
lényegi mag kapcsolatba lép a létezéssel, egymás után tárja fel tartalmának elemeit, 
mindig a létezéssel való konkrét kapcsolatnak megfelelően. Ezeknek az elemeknek a 
számát nem lehet előre megszabni, kivált akkor nem, ha még a történelmet is számí-
tásba vesszük a tapasztalás és a gondolatmenet kiindulási terepeként. Az ideális az 
lenne, ha a természetes istenfogalmat a létezés egészére és tartalmának teljességére te-
kintettel fejtenénk ki, ez azonban nem valósítható meg. Hogy valamely konkrét for-
mája mennyire közelíti meg ezt a célt, az függ a kiindulási mező tágasságától, a feno-
ménre irányuló vizsgálat élességétől és differenciáló képességétől, a vallási orgánum 
eredendőségétől és érzékenységétől. Ennélfogva — a sajátos előfeltételeknek megfele-
lően, melyek közepette egy nép vagy egy kor, vagy éppen egy individuum vagy egy 
életkor elgondolja —, szerfölött sokrétűek lehetnek az Istenről alkotott képzetek. (168-
9) 

Magától értődik, hogy az istenképzet különböző jellegzetességet ölthet. Egy irénikus, 
csendes természet másként tapasztalja meg és gondolja el Istent, mint egy szenvedé-
lyes és harcos; egy racionális hajlamú másképp, mint az, akinek számára az érzelmek a 
döntőek. Egy nomád nép istenképzete különbözik a letelepedett városlakókétól stb. 
(169) 

Mindaddig, amíg a kinyilatkoztatás nem ad kötelező normát, s ezért a tapasztalás és 
a gondolkodás szabadon játszadozik, a történeti és lelki feltételek kárt is okozhatnak 
az istengondolatnak, leszűkíthetik vagy eltúlozhatják, esetleg meghamisíthatják. Eb-
ben az összefüggésben egyenesen az istengondolat patológiájáról beszélhetünk. Esetleg 
olyan mozzanatok hatolhatnak bele, amelyek ellentétesek az etikai normával, például 
amikor az istenséget kegyetlennek, alattomosnak, irigynek vagy bármiként romboló-
nak képzelik. (169-70) 

Milyen mértékben lehetséges az istenfogalom tisztítása, az etikai élet elmélyítése és az 
istengondolat racionális megvilágítása a természetes vallási tapasztalás alapján — ezt a 
kérdést nem tárgyaljuk (170) 

2 

Vajon lehetséges-e véges-földi tapasztalatból fakadó képekkel és fogalmakkal (hatal-
mas, erős, mindenható stb.) megragadni az abszolút-Szentet? Nem lenne helyesebb 
teljesen elcsendesedni, s nem csupán külsőleg, hanem legbelül is? (170-1) 

Ezek a fogalmak kétségtelenül sajátosak. Hogy mit jelent a „hatalom” kifejezése az 
abszolútum esetében, azt nem tudjuk megismerni. Így minden fogalmunkat felemészti 
az abszolútum, de olyan módon, hogy megmarad a fogalmak értelmének az iránya 
[Sinnrichtung]. Ez a lényege fogalmak analóg használatának. A fogalom eme eltűnése 
jelentésének vonalán, ez az eredménye minden Istenről tett kijelentésnek, amely a vé-
gesből indul ki. Ez nem csekélység; a gondolkodás formájában ugyanannyi, mint az 
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áldozat a vallási aktus formájában: a véges felajánlása Istennek, de olyan útként, 
amely önmagunk megtaláláshoz vezet Őbenne. (172)17 

Vallási értelemben nem csupán az abszolútum gondolatával mint a gondolati aktus 
tárgyával, hanem magával a Szenttel van dolgunk. A noétikus magabiztosság nyom-
ban megrendül, mihelyt valamiféle kijelentést akarunk tenni a numinosumról. (173) 
Mint aktus a tisztelet mozzanatát veszi fel, ami több, mint a puszta noétikus belátás 
vagy esztétikai értékelés. Az aktus és a tartalom bizonyos értelemben átalakul, úgy-
hogy szinte a fogalom extázisáról beszélhetünk [Entrückung des Begriffs]. (174) 

A vallási fenomént tehát két oldalról lehet elvéteni. Egyszer úgy, hogy a kijelentés 
világból vett fogalmat alkalmaz, és azt direkt módon átveszi az abszolút-Szentre. Ez a 
kontinuitás jellemzi a misztikus magatartást. A másik forma ellentétes: a mitikus, a 
radikális inkommenzurábilitás állítása, mely tagadja bármely átlépés lehetőségét, s ez-
zel a világot elszakítja Istentől. Az a kijelentés helytálló, amely megteszi a végesből ki-
induló logikai lépést az abszolútumhoz, csakúgy, mint a vallási kijelentést a profánból 
a Szenthez, ámde a határ és az átlépésben megvalósítandó önátadás tudatában. (174) 

Az istenképek 

(…) 

Emlékezés az Istennel való első találkozásra [Urbegegnung] 

1 

A mítosz szerint a jelen állapot különbözik az eredetitől; ezt a motívumot a B is átve-
szi és megvilágítja. Az emberiség vonalának kezdetén nem a «természetes» ember áll 
egy ugyancsak «természetes» világban, hanem egy közvetlenül Istenre vonatkoztatott 
létezés-egész [ein unmittelbar auf Gott bezogenes Daseinsganzes]: a paradicsom. Az 
ember ugyanis az állattal ellentétben nem képez egy önmagából kibontakozó és ön-
magában beteljesülő természetet, hanem a „valahonnan” és a „valahová” módján léte-
zik, a kilépésben és visszatérésben, a találkozásban és döntésben [Der Mensch bildet 
… nicht, wie das beim Tier der Fall ist, eine sich aus sich selbst entfaltende und voll-
endende Natur, sondern er existiert in der Form des «Von-her» und «Auf-hin», in 
Ausgang und Rückkehr, in der Begegnung und Entscheidung]. A reláció másik 
«pontja» pedig Isten. Ez persze nem egészen pontos fogalmazás, mert az embernek Is-
tennel szemben nincs autonóm realitása, hanem csak általa létezik, ámde úgy, hogy 
Isten nem egyszerűen «megvalósította», hanem «meghívta». Az ember teremtésének 
formája a belealapoz(ód)ás [Eingründung] a teremtő Istenhez való én-te-viszonyba. 
Ezért nem is valósíthatja meg magát mint embert másként, mint ebben a kapcsolat-
ban. (185) 

Mármost a kinyilatkoztatás azt mondja, hogy Isten ezen a teremtési meghívás mint 
olyan által megalapozott reláción túl [über diese vom Schöpfungsanruf als solchem 
begründete Bezogenheit] egy kifejezetten „történelmi” módon is odalépett az ember-
hez, megszólította és egy új viszonyba, nevezetesen a kegyelem istenközösségébe is fel-

                                            
17 „Dieses Entschwinden des Begriffs auf der Linie seines Sinnes bildet den Ertrag jeder vom End-
lichen ausgehenden Aussage über Gott. Man darf nicht sagen, das sei Wenig. Es ist, in der Ge-
stalt des Denkens, das Gleiche, wie in der Gestalt des religiösen Aktes das Opfer: die Hingabe des 
Endlichen an Gott, aber als Weg zu seiner Selbstfindung in Ihm.” 
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vette. A paradicsom az az állapot, amelyben ez a közösség eredeti tisztaságában és tel-
jességében fennállott. (185-6) 

Ez az állapot megszűnt ugyan, de továbbél az ember „tudattalan tudásában”, s pél-
dául azt okozza, hogy az ateizmus mindig rossz lelkiismerettel jár együtt. (187) 

A nyelv is emlékezik rá. A beszéd által az egyik ember felmutat a másiknak valamit, 
azt, amit gondol és akar. De már ezt megelőzően a beszéd a belső szól által végzett ar-
tikulált gondolkodás. E beszéd révén lép be az egyén az igazság terébe és létezik benne 
a másikkal egyetemben. A beszéd tehát a szellemi-személyes fennállás egyik alapfor-
mája. Nem úgy áll a dolog, hogy az ember szellemi életet él és ezen kívül nyelve is 
van, hanem eleve a nyelvben él, a külső, vagy legalább a belső nyelvben. Így a nyelv 
egészen életének alapjáig hatol. (188) — A nyelvet azonban nem az egyén teremti, 
hanem előzőleg fennáll. Értelmi alakzatok összefüggése, amelybe beleszületik; az em-
beri összlétezés egyik formája, amely hatalommal lép elébe. Az egyén nem sokat vál-
toztathat rajta. A nyelv adja meg számára előzőleg a beszéd lehetőségét, szellemi 
mozdulatainak irányt mutat, és preformálja azokat. 

Mármost minden nép nyelvén létezik az «isten» szó. Ezzel különös tulajdonságra tesz 
szert. A szavak rendszerint általános képeket fejeznek ki, amelyek az egyes dolgokkal 
kapcsolatban visszatérnek: ez a szó azonban nem valami általánost fejez ki, hanem 
egyetlen valóságra utaló név. Nem a „legfőbb lény”-é, nem az „abszolútum”-é. Az álta-
lános fogalmak, mint az „isteni” „numinosum” stb., későbbiek, a gondolkodás által 
előállított felosztások, lehasítások, kiemelések. Eredetileg az «isten» szó ill. annak 
nyelvi ősformája az a név volt, amit annak a Valakinek adott az ember, akivel talál-
kozott volt. Helyesebben: az a név, amit Ő maga adott az ember szájába, hogy meg-
nevezhesse. Ha oly sok minden homályba veszett, a név kiüresedett is, és már csak 
egy fogalmat vagy határolatlan érzést látszik kifejezni, azért még mindig olyan mély-
sége van, amelyből táplálkozhat az eredeti értelemre irányuló emlékezés. (188-9) 

Mindez valamiképpen ismertté teszi Istent a mai ember számára is, és azt eredménye-
zi, hogy az istenivel kapcsolatos még annyira új belátásokban is megvan a ráismerés 
valamilyen eleme. Ennek alapján valószínűnek látszik az az elmélet, mely szerint a 
vallási tudat legkorábbi formája nem a mitikus, de nem is az animisztikus vagy amorf-
dinamikus, hanem sokkal inkább egy nagyon egyszerű monoteizmus lehetett. (189) 

A készség 

1 

A megismerés nem afféle egyszerű visszatükrözés és megállapítás, ami a megismerőt 
egyébként részvétlenül hagyja, hanem azt jelenti, hogy valami „kívülről” belép az élet-
szférájába. A megismerés folyamatában olyan tendenciák hatnak, amelyek irányt ad-
nak neki. Minél inkább életfontosságú a megismerendő tárgy, annál erősebben érvé-
nyesül az önfenntartási ösztön. Belátható, hogy Istennek olyan következményei van-
nak, amelyek a megismerő alany legbensejében hatnak. (190-1) 

Amiként valaki Istenről gondolkodik, abban rejlik saját történelme. Az ember ön-
magáról alkotott képét végső soron nem alulról, vagyis nem a saját természetéről ki-
alakított felfogása, hanem felülről, nevezetesen Istenről val(l)ó gondolatai határozzák 
meg. Másképpen fogalmazva: Istenről val(l)ó gondolata a felelet arra, hogyan akarja 
értelmezni önmagát mint embert. (192) — Ahogyan az ember megismeri Istent, ebben 
önmagát ismeri meg; amennyiben Istent meghatározza, önmagát határozza meg. Az 
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istenképzet történelme egyszersmind az ember önértelmezésének a történelme, ezzel 
pedig önformálásának történelme is. (200) 

Befejező megjegyzés 

1 

Az erkölcsi élet sokáig vallási természetű volt, az etikai normákat isteni parancsoknak 
tekintették. Az újkor elszakította az etikát a vallástól, és igyekezett az etikai értékeket 
kizárólag az immanens individuális ill. társadalmi életből levezetni. (193-4) 

Régebben a vallási tapasztalás kihatott a társadalmi-politikai területre, eredetileg val-
lási természetű minden lényeges társadalmi és politikai fenomén, mint a közösség 
megalapítása, a törvény megfogalmazása, a gazdasági, hadi és kulturális tevékenység. 
Az újkorban ez is megváltozik, az ember megpróbálja ezt a területet is elválasztani a 
vallástól, és immanens módon megalapozni. Egyelőre kérdés, lehet a közösség életét 
vallási érték nélkül megalapozni. (194-5) 

2 

Az emberi kultúra eredetileg egyszerűen vallási természetű volt. Csak későn jelent 
meg az önértelmezése szerint merőben világi kultúra. Az újkor úgy véli, az értékek, az 
ember kivétele a vallás fennhatósága alól feltétele az emberi méltóságnak. Az emberi 
munka és tevékenység mércéje immár kizárólag a szakszerűség. A teremtő szellem tisz-
ta koncentrációval a tárgyra irányul, és a legnagyobb teljesítményre tör. Így fokozato-
san előáll egy autonóm, a saját mércéjéhez és normájához igazodó kultúra. E szemlé-
let számára minden vallási kötöttség a szabadság tagadása. A vallásosság úgy reagál 
minderre, hogy visszavonul egy zárt, az élettől elszigetelt területre, a tiszta bensőséges-
ségbe. (196-7) 

Tény, hogy az újkori kultúra roppant teljesítményre volt képes, kérdés azonban, 
hogy milyen áron. A vallási elem hosszabb távon nélkülözhetetlen a létezés egésze 
számára. Kikapcsolása, a vallási dimenzió eltorlaszolása rombolón hat a létezésre: az 
ember az értelmetlenség állapotába kerül, elveszíti személyes méltóságát. (197-8) 

Az újkorig a vallás volt a végső egységesítő erő. Ahogy veszített erejéből, más ins-
tancia után kellett nézni; ez lehetett a «kultúra», amely voltaképpen a «természet» sze-
repét vette át, amennyiben belső szükségszerűséggel érvényesülő formációnak tekin-
tették. Ha az ember mindenkor a vonatkozó tevékenységi terület tárgyi követelmé-
nyei szerint jár el, magától létrehoz egy egészt, s éppen ez a «kultúra». Ez a felfogás 
azonban hamisnak bizonyult. Az emberi alkotó tevékenysége ugyanis nem gondolha-
tó el a természeti erők működésének analógiájára, melyek maguktól és szükségszerűen 
valami egészt hoznak létre, hanem mindenben, amit az ember cselekszik-tesz, haté-
kony a szabadság, s ezért tehet jót és rosszat. Így a kultúra helyett más instanciát kel-
lett keresni: ez lett az állam. (199) 

A jövendő történelem értelme azon dől el, hogy felismerik-e: a vallási elem igazából 
az emberi szabadságnak és műve elérhető egységének előfeltétele. Az ebből fakadó 
problémák a következő irányba mutatnak: Vajon beépíthető-e az újkori kritikus 
tárgyszerűség a vallási alapösszefüggésekbe úgy, hogy megtartsa értelmét és teljesítse 
feladatát. (200) 
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