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Bakos Áron–Pokorni Anna Aliz

Beszámoló a Károli Gáspár Református Egyetemen 
A vallásfogalmak sokfélesége címmel megrendezett konferenciáról, 

Budapest, 2011. november 11-12.

A magyar tudomány ünnepe alkalmából az országban számos rendezvény került meg-
rendezésre 2011. novemberében. Ezek egyike volt A vallásfogalmak sokfélesége címet 
viselő kétnapos konferencia, amely a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karának (Szabadbölcsészet Tanszék) és a Szegedi Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Karának (Vallástudomány Tanszék) közös szervezés-
ében folyt le. E valláselméleti konferencia célja a vallás fogalmának tudományos, 
multidiszciplináris megközelítése volt.

Sepsi Enikő Dékán Asszony megnyitója után Mezei Balázs (PPKE BTK) elő-
adásával  – A vallás felfedezése – vette kezdetét a konferencia. Mezei Balázs a religio 
fogalmának értelmezési módjait tárta a hallgatóság elé: A religio fogalma olyany-
nyira összetett, hogy más nyelveken vele megegyező jelentésű szót találni nehezen  
lehet – idézte az előadó Max Müller gondolatát. A religio szinonimájaként emlege-
tett confessio szó is ezt bizonyítja, hiszen a religio sokkal szélesebb asszociációs körrel 
bír– mutatott rá Mezei Balázs.

A következő előadásban Kendeffy Gábor (KRE BTK-HTK) – a konferencia  
főszervezője – a religio és vera religio fogalmainak tisztázását tűzte ki célul az apo-
logéta Lactantius munkásságának megvizsgálásával, ezenkívül pedig a hallgatóság 
betekintést nyerhetett Cicero vallásról alkotott gondolataiba. Lactantius úgy vélte, 
hogy a vallás – mint a szabad akarat legerőteljesebb megnyilvánulása – csak a böl-
csességgel együtt valósulhat meg, ezek ugyanis kölcsönösen feltételezik egymást. 
Cicero ezzel szemben a vallást a társadalomtól elválaszthatatlan jelenségként fogta 
fel, mivel a vallást a természetjog részének tekintette.

Nagypál Szabolcs (ELTE ÁJK) előadásában – A vallás fogalma a vallásközi pár-
beszédben – gyakorlatiasabb szempontból közelítette meg a fogalmat. A valláskö-
zi párbeszéd két központja, Genf és Róma fogalomhasználatával ismertette meg 
a hallgatóságot. Rávilágított a keresztény hit fogalmának egyediségére, mely a  
kereszténység lényegét adja, míg például a hinduizmus középpontjának az istentuda-
tosságot jelölte meg. Az Egyházak Ökumenikus Tanácsa hét olyan kérdéskört nevez 
meg – mondta –, amelyekkel kapcsolatos állásfoglalás egy világnézetet vallássá tesz.  
E kérdéskörök a következők: ember; az élet értelme; a jó és a rossz problematikája; 
a szenvedés kérdése; a boldogság meghatározása; a halál értelmezése; Isten.

Lovász Irén (KRE BTK) a vallás fogalmát az antropológia módszertanával vizs-
gálta A vallásantropológia vallásfogalmainak alakulása az utóbbi évtizedekben című elő-
adásában. Az előadó részletes történeti áttekintéssel mutatta be az antropológia 
vallásról kialakított elméleteit, melyekben közös vonásként a kommunikáció fon-
tosságát emelte ki Lovász Irén.



208

III. évf. 2011/3-4.

Siklósi István (ELTE BTK) Az analógia nehézségei – Módszertani problémák a vallási 
jelenségek összehasonlításában című előadásában a logika segítségével világított rá az 
összehasonlító vallástörténetben felmerülő nehézségekre. Úgy vélte ugyanis, hogy 
analógiás módszerrel nem lehet meghatározni a vallás fogalmát, hiszen a különbö-
ző népek vallásról alkotott felfogása túlságosan komplex ehhez. Az összehasonlítás 
akkor lehet eredményes, ha a vallási jelenségeknek csupán egyes elemeit vizsgáljuk, 
melyek biztosan jogosan feleltetünk meg egymásnak.

Szigeti Jenő (ME BTK) a vallás fogalmát a magyarországi szabadegyházak önér-
telmezése felől közelítette meg. Úgy vélte, hogy a szakadások a kereszténység törté-
netében szükségesek voltak ahhoz, hogy a kereszténység általuk mindig újraértel-
mezze magát. Az egyház fennmaradásának feltétele az, hogy igazodjék az adott kor 
társadalmához, mivel a statikus egyházak nem maradnak fenn. Ezek után Szigeti 
Jenő történeti áttekintést nyújtott a szabadegyházak önértelmezéséről a XIX. és 
XX. században.

A péntek délutáni szekció Gresz Ágnes (PTE BTK) előadásával – A vallás fogalma 
a régészeti kutatásokban – kezdődött. Az előadó érvelése szerint a vallás kizárólag 
különböző aspektusokból definiálható. A vallásrégészet vizsgálódásai tárgyi  
leletekre korlátozódnak, teljes folyamatok rekonstruálására nincs lehetőségük. En-
nek ellenére érdekes eredményeket érnek el a kultikus leletek feltárásában, melyek  
értelmezésében a későbbiekben az antropológia és a társadalomtudományok siet-
nek a vallásrégészet segítségére. Gresz Ágnes magyarországi leletek bemutatásával 
(tiszai kultúra: baltás isten, sarlós isten) mutatott rá a vallásrégészet specifikumaira.

Kopeczky Rita (KRE BTK) előadásában – Az „istentelen” az antik irodalomban – a 
görög és a római irodalomban megjelenő istentelen terminus értelmét járta körül. 
Az antik irodalomban az istentelen fogalma több oldalról is megközelíthető: Szo-
phoklész Aiasz című drámájában a címszereplő hencegve utasítja vissza az istenek 
segítségét, mégsem nevezhető valódi istentelennek, mivel ugyanakkor ajándékokat 
ajánl az isteneknek. Miután istentelensége „elméleti” marad, ezért csupán ἀθεότηςt 
követ el. A valódi istentelen bűne az ἀσέβεια, vagyis a szakrális törvények (akár 
akaratlan, de) cselekvő megszegése.

Ötvös Csaba (GFHF Bálint Sándor Valláskutató Intézete) „A láthatatlantól a lát-
hatóhoz.” Az ismeret definíciója az antik gnózis mítoszaiban címmel tartott előadást. Az 
idézet Tamás evangéliumából való: azt a viszonyt jelöli, amely a hit és az ismeret  
között áll fenn. Az előadó gnosztikus szövegeket bemutatva értelmezte ezt a  
viszonyt, bibliai szöveghelyekkel támasztva alá azon érvelését, miszerint nem az 
ismeret elérése a cél, hanem a feléje megtett út.

Imregh Monika (KRE BTK) előadásában – A vallás fogalma Marsilio Ficino Lako-
ma-kommentárjában –Ficino vallásfogalmával ismertette meg a hallgatóságot, első-
sorban Ficino Lakoma-kommentárját véve alapul. Ficino művében arra törekedett, 
hogy a nem keresztény filozófiát összeegyeztesse a keresztény tanokkal: Krisztus-
hoz Platónon keresztül vezet az út. Az előadó kitért Dionüszosz Aeropagita és Pló-
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tinosz teológiájára is, hogy a Lakoma-kommentár gondolati felépítése ezáltal érthe-
tővé váljon.

A délutáni szekció utolsó előadója, Kakusziné Kiss Gabriella (SZTE BTK) A val-
lás fogalma Joseph Wresinski gondolkodásában és mozgalmában címmel tartott előadást, 
melyben bemutatta a mozgalom történeti hátterét, valamint kitért Wresinski és 
kortársa, J. B. Metz munkásságára is. Wresinski a szegénység problémájára hívta fel 
az emberek figyelmét: úgy vélte, hogy Krisztus a legnyomorultabb emberben tes-
tesül meg, ezért a szegényeket nem mozgalma tárgyának, hanem alanyának tekin-
tette. Metz szerint pedig a politikai teológia az igazi teológia, amely akar és képes is 
foglalkozni a negyedik világ problémájával.

A konferencia második napját Voigt Vilmos (ELTE BTK) előadása – Mit jelentett 
a „vallás” szó a magyarban? – nyitotta meg, melyben a vallás szó jelentésfejlődésének 
történetét vázolta fel. A napjainkban confessio értelemben használt szó különösen a 
reformáció korában terjedt el a magyar nyelvben, de már a 15. századtól felbukkant 
tanúsít; vél; nyilvánosan elismer; nyilatkozatot tesz értelemben. Az előadás elsősorban 
arra a két kérdésre kereste a választ, hogy melyek lehetettek a szó meggyökeresedé-
sének lehetséges okai, és hogy korábban milyen szó bírhatott a valláséhoz hasonló 
jelentéssel.

Máté-Tóth András (SZTE BTK) előadása – A vallás mint üres jelölő – a korunkban 
különösen a posztszocialista régióban megfigyelhető vallási jelenségek nyomon 
követéséhez mutatott be egy lehetséges, a kritikai diskurzuselméletből származó 
értelmezési keretet, feltárva annak úgy az elméleti hátterét, mint a gyakorlati alkal-
mazhatóságát. Az elméleti keretet a posztmodern nyelvészet jelentette, amely meg-
kérdőjelezi a jelölő és jelölt közötti szoros viszonyt, a jelölő így üressé, átmenetivé, 
értelmezés tárgyává válik. Az előadó a jelenséget konkrétabban a tartalomelemzés 
módszertanával, az egyes vallások sajtómegjelenéseit elemezve mutatta be.

Rixer Ádám (KRE ÁJK) a jogtudomány szempontjából elemezte a vallás fo-
galmának változását (A vallásfogalom átalakulása a jogi szabályozás tükrében). Elmé-
leti alapfeltevése az volt, hogy a mindenkori normatív szabályozásban a vallásfo-
galom változásának követésével a tágabb értelemben vett átalakulási folyamatok 
is kirajzolódnak. Előadásában a rendszerváltás utáni, illetve a jelenlegi vallási  
joggyakorlatot elemezte. Utóbbit több szempontból kritika alá vonta: egyfelől an-
nak fogalomhasználatát, fogalmi készletét, az egyes fogalmak definícióját, másfe-
lől a szabályozásban megjelenő szubjektivitást, vagyis az erkölcsi kritériumokat, a 
szakértők körét, a politikai megerősítést kifogásolta.

Móró Levente (Turkui Egyetem) hármas struktúrájú előadásában – Enteogén 
egyházak: szakramentális vallások vagy drogos szekták? – a különböző növényi eredetű 
tudatmódosító szerek használatát elemezte vallásos kontextusban. Érvelése szerint 
ezek használata mind az elérni kívánt hatásban, mind a tapasztalás mélységében 
megegyezik az egyéb, módosult tudatállapot megteremtését, a Szent közvetlen 
megtapasztalását célzó vallásos gyakorlatokéval, amilyen a böjtölés vagy meditá-
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ció. Az enteogén fogalmával leírható szereket saját kutatásain keresztül mutatta be, 
végezetül pedig a vallásos droghasználat jogi szabályozásra hozott példákat.

Ha egy konferencia sikerességét az eszmecserében, a diszkusszióban mérjük 
le, akkor azt mondhatjuk, hogy konferenciánknak ez volt az egyik legsikeresebb 
szakasza, amiben több résztvevő és a szervezők is egyetértettek. A sorozatos fel-
szólalásoknak, amelyekben mind az egyes résztvevők tudományos háttere, mind 
személyes értékorientációja megjelent, csak az ezúttal szűkösnek bizonyuló időke-
ret vetett véget.

A kávészünet után Porció Tibor (SZTE BTK) tartott előadást A buddhizmus: val-
lás és/vagy filozófia? címen, amelyben a buddhizmusra irányuló különböző kategori-
zációs és definíciós kísérleteket mutatta be. Elsősorban a változó szaktudományos 
megközelítésekre fókuszált, rámutatva, hogy a teista szemlélet elégtelensége a meg-
határozások pluralizálódásához vezetett. A nyugat-kelet és az étikus-émikus dicho-
tómia felől is megközelített problémakör vizsgálatában kitért a más vallások, illetve 
a laikusok felől érkező reakciók, okfejtések múltjára és jelenére is.

Soós Sándor (DE BTK) a XX. század egyik nagy hatású szerzőjének, Thomas 
Merton trappista szerzetesnek a zennel való kapcsolatát mutatta be (Thomas Merton 
zen-buddhizmus-képe). Rámutatott, hogy a zen iránti, a századelőn meginduló foko-
zott érdeklődés a szövegek popularizálódásához, instrumentalizálódásához veze-
tett, ezért kiemelten fontos, hogy Merton a maga korában a misztikus élményen 
keresztül, ha nem is belülről, de mindenképpen értőn közeledett a hagyományhoz, 
ami a bemutatott üresség, bölcsesség, nirvána fogalmak kezelésében és értelmezésében 
is megnyilvánult.

A szünet utáni első előadást – Lessing Bölcs Náthánja és a vallási tolerancia – 
Klemm László (KRE BTK) tartotta. Lessing legnépszerűbb drámai munkáját ele-
mezve rámutatott, hogy a műben szereplő, a vallási tolerancia témája kapcsán gya-
korta idézett gyűrűhasonlat nem illeszkedik a cselekmény egészéhez. A lecsupaszí-
tott, alacsony identitásfaktorú jellemekkel való építkezés, a kereszténység negatív 
ellenpontként való feltüntetése egyaránt azt szolgálja, hogy az új ember, a racioná-
lis, közéletben aktív Náthán a drámán felülemelkedve segítse győzelemre Lessing 
felvilágosult világképét.

Gausz András (SZTE BTK, KRE HTK) előadása – Vallás és szellem. Hegel vallás-
filozófiájának néhány kérdése – hármas egységbe tagolva mutatta be Hegel vallással 
kapcsolatos gondolatait. Az első részben megismerhettük a hegeli fogalom múltját, 
annak a vallásfelfogásnak a gyökereit, amelyben a filozófus a „közösség” jellemzőit 
kutatta. A második részben a vallás összetett problémája került vizsgálatra Hegel 
értelmezése szerint. A megértés elősegítése érdekében J. S. Bach kantáta-architek-
tonikáját is elemezte az előadó. Az előadás befejező szakaszára, amely Hegel gon-
dolatainak jelenkori recepcióját mutatta volna be, az időkorlát miatt nem került sor.

Tóth Sára (KRE BTK) előadásában – Vallás az ideológián túl. Northop Frye vallásfo-
galma –Northrop Frye kanadai irodalomtudós életművéből a vallás mint ideológia 
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és tapasztalat kettősségét, valamint az immanencia és transzcendencia összefüggé-
sét vizsgálta. Az első felvetéssel kapcsolatban megállapította, hogy Frye a kettőséget 
egy általa „kérügmának” nevezett nyelvi mód kidolgozásával oldotta meg, „amely 
túllép mind a fogalmi-dogmatikus nyelven, mind az ideológia érdekelt, ill. az iro-
dalom érdekmentes retorikáján, mégis képzeleti nyelven, a mítoszon és metaforán 
keresztül vezet hozzá az út.” A második összefüggésben szereplő ellentmondásra: 
a transzcendencia túlhangsúlyozása és a romantikus immanens világkép közötti  
ellentét feloldására Frye szintén a kérügma fogalmának kidolgozásával adott választ.

Fülöp József (KRE BTK) előadása: Rudolf Kassner és a vallásos világkép a Magyar-
országon kevésbé ismert osztrák esszéista, Rudolf Kassner vallásfelfogását mutatta 
be. Kassner a munkásságában összekapcsolta a kereszténységet és a hinduizmust.  
A kassneri misztériumban az istenember egybeolvad a Krisztus- és a Krisna-alakkal, 
és az áldozathozatal misztériumát vallja magáénak. Az előadás során megismerhet-
tük azokat a fogalmakat (alak, alakzat és látó, látvány), melyek köré a kassneri világ-
kép szerveződött. Az előadó elemezte Kassner stádiumelméletét, amely a felfelé 
haladó mozgáson alapul az Abszolútum felé irányuló tudatosságra törekedve.

Sarnyai Csaba Máté (KRE BTK) Kovács Ödön református teológusnak és 
Goldziher Ignác orientalistának a vallásra, illetve a vallástudományra vonatkozó 
elképzeléseit mutatta be és értékelte (A vallás és vallástudomány fogalmának fő vonásai 
Kovács Ödön és Goldziher Ignác értelmezésében). Kovács, aki a vallástudományt a teo-
lógia egyik ágának tekintette, a homo religiosus teljes körű vizsgálatát tűzte ki célul, 
kiállt a diszciplína tudományossága mellett, és ennek jegyében kísérletet tett annak 
szisztematizálására is. Goldziher a vallástudományt Max Müller nyomán az össze-
hasonlító mitológiához kötötte, melynek feladata annak kimutatása, hogy az egyes 
mitológiai elemek hogyan fejlődtek vallási fogalmakká, illetve a vallások milyen  
fejlődési utat írhatnak le, mi az egyes vallásalapítók szerepe.

Hartmut Zinser (Freie Universität Berlin) a konferencia díszelőadásában (Testing 
a Definition of Religion) a vallás definíciójának szükségszerűsége mellett érvelt. Szá-
mos vallástörténeti példa és valláskoncepció kritikai sorra vételével próbált kiraj-
zolni egy elfogadható, nyitott értelmezési keretet.

A sokszínű, interdiszciplináris konferencia anyagából a Kar kötet megjelenteté-
sét tervezi a Károli Könyvek sorozatban.


