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KONFERENCIABESZÁMOLÓ

D. Nagy Balázs, Élő Csenge Enikő, 
Horváth Tamás Illés, Szénási Réka, Tomori Kitti

Beszámoló a KRE BTK-n 2014. május 9–10-én megrendezett  
Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban című konferenciáról

Stéphane Kalla francia filozófus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Tan-
székének és a Károli Gáspár Református Egyetem Idegennyelvi Lektorátusának 
lektora Valeur épistémique du silence dans la théologie négative címmel, francia nyelven 
tartott nyitó előadást a negatív teológiáról a konferencia első napján. Stéphane 
Kalla Platón barlanghasonlatától egészen Baudelaire-ig terjedő történeti áttekintést 
nyújtott. Párhuzamot talált Husserl és Plótinosz gondolatai között: míg Plótinosz 
szerint a tagadás az első lépés a hibáink felismerésében, majd a lélek megértése a 
következő lépcsőfok, amit el kell érnünk, Husserl szerint a filozófiának egy szelle-
mi megvilágosodáshoz kell eljutnia, hiszen a nyelv képtelen kifejezni az egységet 
Istennel. A negatív teológia problémája abban rejlik, hogy az ún. istenélmény során 
nem magát a tárgyat látjuk, hanem csak annak egyfajta reprezentációját. Miután 
így Isten nincs közvetlen tapasztalatunkban, antropomorf módon jelenítjük meg. 
Hogy ne essünk a reprezentációnk fogságába, szükségünk van a csendre, az elcsen-
desedésre, hogy így eltaláljunk – illetve Ál-Areopagita Szent Dénes kifejezésével 
élve visszataláljunk – Istenhez.

Az első nap második előadását Bugár István tartotta Affírmatív teológia, negatív 
teológia, paradox teológia címmel. A Debreceni Egyetem tanszékvezetője három antik 
teológiai hagyományt ismertetett. Az első az affirmatív vagy pozitív, állító teológiai 
iskola volt, többek között Órigenész és Alkinoosz mester gondolatai alapján. Az 
ókori teológusok véleménye szerint Isten megérthető, és tulajdonságai megfogal-
mazhatóak. A második a negatív teológiai iskola, amelynek központi mondaniva-
lója az isteni megismerhetetlenség tanában gyökerezik. Istenről nem állíthatunk 
semmit – se nem behatárolt, se nem határtalan. A harmadik iskola a paradox teoló-
gia iskolája, amelyet az előadó Platón, Hérakleitosz és Meliton, Szárdész püspöke 
gondolatai alapján mutatott be. Ebben a teológiai rendszerben Istenről egyszerre 
állítunk ellentétes fogalmakat, és így jutunk el a megismeréséhez.

Borbély Gábor, az ELTE tudományos főmunkatársa Hogyan épül föl a nyuga-
ti teológia istenfogalma? Az evolúciós pszichológiai magyarázat című előadása inkább 
pszichológai, mintsem filozófiai oldalról közelítette meg az istenfogalom kérdését. 
Előadásában két problémát vett górcső alá. Elsőként a mindentudó ágensek meg-
jelenését kísérelte meg magyarázni, majd felvetette a kérdést, létezik-e egyáltalán 
mindentudás. A választ öt pontban ismertette. Először azon kognitív feltételekről 
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beszélt, melyek nélkül a kulturálisan sikeres vallási fogalmaknak és azok magyará-
zatainak megjelenése, valamint transzmissziója nem jöhetett volna létre. A második 
tényező az az emberi képesség, amely mások mentális állapotainak reprezentáció-
ját szolgálja. Harmadik pontként a pletyka szociális és regulatív funkcióját fejtette 
ki, amit azután az evolúciós melléktermékek és adaptáció meghatározása követett. 
Befejezésül pedig filozófiai érveket sorakoztatott fel a mindentudás lehetőségével 
szemben.

Dobos Károly Dániel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hebraisztika Tan-
szék adjunktusa, Maimonidész istenképe: a világ teremtéséről vagy örökkévaló létéről folyó 
vita hatása Maimonidész istenfogalmának alakulására című előadásában Maimonidész 
rövid, ám annál velősebb bemutatását adta. Képet kaptunk többek között arról, 
hogyan tekintett a zsidóság Maimonidészre, miért nevezték őt vallásjogásznak, és 
milyen művek kapcsolódnak a nevéhez. Az előadó A tévelygők útmutatója mentén 
haladva vezette be hallgatóságát az istenfogalom alakulásába és azon belül Isten 
megismerésének forrásaiba, amit a világ teremtésének vagy örökkévalóságának 
kérdésének tárgyalás követett. Az előbbinél megfogalmazta a hívő fő feladatát, ami 
a világ teremtésének bizonyítása. Az utóbbinál három modellt vázolt fel: az ariszto-
telészit, ami a világ örökléte vagy szükségszerű kiáramlása; az ex nihilo creatiót, ami 
egy tudatos aktus; és a platóni modellt, ami egy eleve létező anyag megformálását 
jelenti. A világ teremtettsége vagy örökkévalósága észérvekkel igazolhatatlan, ezért 
a legtöbb, amit tehetünk, hogy a kinyilatkoztatásra hagyatkozunk egy előzetes el-
köteleződés révén. Maimonidész szerint egy egzisztenciális döntés eredményekép-
pen tudjuk megválaszolni a kérdést.

Boros Gábor, az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék Tanszékvezetője 
és a Filozófia Doktori Iskola vezetője a Kolnai Aurél (1900–1973) értéketikájában 
megfogalmazott istenfogalomról tartott előadást. Kolnai Aurél Politikai emlékiratok 
című munkájában gyűjtötte össze alapvető tanulmányait az undorról, a gőgről és 
a gyűlöletről. Ebben leírta megtérését a számára egyetlen igaz vallásra, a jezsuita 
karakterű katolicizmusra. Számára a kereszténység egyenlő volt a katolicizmus-
sal. Szemben a tomista és janzenista filozófiai iskolával a jezsuita istenfogalom azt 
mondja ki, hogy Isten tartozik nekünk az üdvösséggel, ha annak minden kritériu-
mát teljesítjük. De ennél tovább megy, kijelenti, hogy ígéretétől függetlenül tarto-
zik nekünk Isten a boldog színelátással is.

Sepsi Enikő, a Károli Gáspár Református egyetem Bölcsésztudományi karának 
dékánja Simone Weil Istenről alkotott képét magyarázta röviden. Weil egyik leg-
meghatározóbb életeseménye az 1938-as közvetlen Krisztus-tapasztalás volt, ami 
további gondolkodását döntően meghatározta. Úgy látta, hogy Dionüszosz, Bac-
chus, Homérosz és Ozirisz is Krisztus előképei voltak. A világ rendje nem más, mint 
a világ személyként felfogott rendje, aki egyszersmind Isten Fia. Nem is példázhat-
ná Krisztus teljességét és paradox voltát jobban más, mint az a geometriai fejtegetés, 
hogy Krisztus a mértani közép a körátmérőben, aki egyszerre páros és páratlan. Ez 
lenne Krisztus szimbóluma: Ő a közvetítő Isten és ember között. Bár mély filozo-
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fikus gondolatai voltak az Úr Krisztusáról, mégsem tért keresztény hitre, és végül 
zsidó hitűként halt meg 1943-ban.

Bányai Ferenc, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelmé-
leti Tanszékének docense, előadásában a nem csak muszlim világban nagyot alko-
tó Avicenna tanításait vizsgálta Istenfogalom, lélek és megismerés Avicenna filozófiájában 
című előadásában. Összefoglalta a gondolkodó istenfogalmának elemeit: Isten saját 
maga által van, nem szorul rá semmire, lényege és léte egy, abszolút szükségszerű 
létező, és ő az első ok. Avicenna a negatív teológia szempontjait sem hagyja figyel-
men kívül, hangsúlyozza, hogy az „önmaga által szükségszerű létezőnek” nincs és 
nem is lehet meghatározása, genusza, ellentéte vagy hasonmása. Előadásban Bányai 
kitért Avicenna külön értekezésben írt próféciájára is. Vajon honnét ered a prófécia? 
Milyen mentális tevékenység eredménye? Az ember formából és anyagból áll, tehát 
távol áll az Egytől. Közelebb kerülni úgy lehet, hogy elválunk a testünktől. Ehhez 
az intuíció képessége kell. Vannak emberek, akikben ez a képesség működik. Ez az 
aktív intellektus szerepe. Avicenna szerint az Egy csakis egyet teremthet, a belőle 
kiinduló emanáció 10 lépcsőn keresztül jut el az aktív intellektushoz. Ezt szentnek 
nevezi. Ezáltal, valamint a képzelőerő segítségével lehet prófétálni, mert az aktív 
intellektus belátásait képekben tudják kifejezni.

Pavlovits Tamás a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, Az istenfogalom meg-
kettőződése Blaise Pascal és Jean-Luc Marion gondolkodásában című előadásának közpon-
ti kérdése az volt, vajon visszavezethető-e a modern fenomenológiai alapú metafizi-
ka-kritikában megkettőződő istenfogalom Pascalra, aki a nyugati gondolkodásban 
elsőként tett különbséget a filozófusok istenének és a vallás istenének fogalma kö-
zött. A pascali megkülönböztetés tovább él a 20. században, felbukkan Heidegger 
bizonyos szövegeiben, és Jean-Luc Marion gondolkodásában is központi szerepet 
kap. Marionnál éppúgy, mint Pascalnál, Isten megismerésében a szív és a szeretet 
kap kulcsszerepet. Egyedül a szív képes megérezni Istent. Marion különbséget tesz 
bálvány és ikon között. A bálvány szerinte egy ember által és ember mintájára ké-
szített kép, ami nem Isten, az ikon viszont meghaladja a bálványt, az ikon egy kép 
Istenről. Ezt a különbségtételt fogalmi szinten is rekonstruálja. Az igazság bálvány, 
és Marion szerint az ember csinált belőle bálványt; felteszi a kérdést: pusztán ra-
cionális viszonyunk van-e az igazsághoz vagy affektív is? A szív érzi az igazságot, 
szeretet nélkül pedig képtelen vagyunk megismerni azt.

Ullmann Tamás, az ELTE BTK Filozófia Intézet Újkori és Jelenkori Filozófia 
Tanszékének adjunktusa A kései Schelling istenfogalma címmel tartott előadást. Ull-
mann szerint Schellingnél nem az affektivitáson keresztül lehet meghaladni a ha-
gyományos istenfogalmat, hanem úgy, hogy Istent fejlődésben lévőként gondoljuk 
el. Isten nem tiszta aktualitás és önazonosság. Fontos az alap és az egzisztencia meg-
különböztetése. Istenben is feltételezzük alap és egzisztencia különbségét, de ezek 
egyszerre léteznek, nincs köztük ok-okozati viszony. Az 1809-es Szabadságiratban 
jelenik meg először ez a megkülönböztetés, a rossz problémájának elemzése során. 
Magában Istenben kell feltennünk egy hasadást ahhoz, hogy magyarázzuk a rossz 
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problémáját. Istennek a léthez szüksége van egy alapra, amely azonban Őbenne 
van. Alap és egzisztencia ellentétesek, de együtt vannak. Az alap nem az egziszten-
cia előzetes oka.

Ruzsa Ferenc, az ELTE Filozófiai Intézetének egyetemi docense, a 10. századi 
hindu Udajana mester fő művéből, a Njája kuszuma-andzsaliból (Imádságos felajánlás 
a logika virágaiból) mutatott be néhány istenérvet. A mű tanúsága szerint a hindu is-
tenbizonyítékok elsősorban az isten személyes elfogadásán és a kinyilatkoztatások 
érvényességén alapszanak. Ezek határozzák meg a világ erkölcsi rendjét, azonban 
evidens, hogy van egy nem evilági törvény is, a karma, amely szintén befolyásoló 
tényezője a vallásgyakorlatnak és az erkölcsnek. Udajana mester szerint a nem ta-
pasztalati eredetű tudás forrása csakis Isten lehet.

Hamvas Endre klasszika-filológus, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Reformá-
tus Gimnázium tanára, Divina ratio: introspectióra épülő istenérvek a görög–római filozó-
fiai hagyományban című előadásából kiderült, hogy több antik és késő antik szerző 
szerint az introspectio, a befelé fordulás által istenismerethez juthatunk el. Saját men-
tális állapotunk vizsgálata és önreflexiós gyakorlatok elvégzése során megismerjük 
magunkat, miáltal bizonyossághoz jutunk el a transzcendencia létével kapcsolat-
ban; érzékeljük lelkünk mozgásának gyorsaságát, és ezzel Istenre asszociálunk. 
Megfigyeléseink végén így szólunk magunkhoz: ha a mi lelkünk ilyen gyorsan tud 
mozogni, akkor milyen gyorsan tud az Isten! Az előadás második feléből kiderült, 
hogy Istent értelmünkkel tudjuk felfogni. A lélek fel tud szállni a magasba, és felül-
ről látja a világ rendjét. Az önismereten keresztül eljuthatunk egy megragadható is-
tenfogalomhoz; ezt a módszert a képzelőerő megfelelő alkalmazásával lehet elérni.

Vassányi Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető docense 
Hitvalló Maximos krisztológiai érvei a Pyrrhos-vita tükrében címmel tartott előadást. 
Pyrrhos és Maximos vitájának bemutatásában kitért Pyrrhos monotheléta ideológi-
ai álláspontjára, amelyért háromszori kiátkozással sújtották. Ugyanakkor Maximos 
is hasonló bánásmódban részesült azon kérdésre adott válaszát követően, hogy az 
isteni akarat összefér-e az emberi akarattal egyetlen személyen belül anélkül, hogy 
az isteni akarat kioltaná az emberi akaratot. Maximos úgy vélte, hogy a Megváltó-
nak két akarata van: egy isteni és egy emberi. Krisztus emberszeretetből veszi fel 
az emberi mivoltot, ezért amihez az emberi természet eredendően ragaszkodik, 
ahhoz Krisztus is kötődni fog, és ez paradox módon a Gondviselés igazolása. Ma-
ximos továbbá azt is kijelenti, hogy vagy két külön akaratot kell megvallani, vagy 
ha nem, akkor két külön természetről sem beszélhetünk. Felvetődik a kérdés, ho-
gyan fér össze két önálló akarat Krisztusban, amire Maximos azt feleli, hogy Isten 
felől az egyetértés akarása mutatkozik meg, az ember felől pedig az engedelmesség 
akarása. Az érvelés fő mozgatórugója: ha nem sikerül az ember egészét belevinni 
Istenbe, akkor nincs megmentve az ember, és akkor Isten megváltó szándéka ku-
darcot vall, ami elgondolhatatlan.

Schmal Dániel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docense Az onto-
lógiai istenérv alakváltozatai a kora újkorban című előadása Descartes és Leibniz onto-
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lógiai istenérveit helyezte más kontextusba. Leibniz célja lényegében a descartes-i 
istenérvek kritikája és továbbgondolása volt, ami Descartes azon gondolatával vette 
kezdetét, hogy ha az első létezőről gondolkodom, akkor szükségszerű neki tulajdo-
nítanom valamennyi tökéletességet, és ennek során elkerülhetetlen, hogy a létezés 
tökéletességét is neki tulajdonítsam. Erre Leibniz úgy válaszol, hogy igen, lehetsé-
ges, de csak akkor, ha bizonyítottuk, hogy a tökéletes lény egyáltalán lehetséges. 
Ennek bizonyításától tehát megváltozik az érv szerkezete. A gondolatmenet helyes, 
ha a Legfőbb Létező lehetséges. Az a Legfőbb Természet privilégiuma, hogy léte-
zik, ha lehetséges. Ezen a gondolatmeneten továbbindulva igazolást kapunk a fizi-
ka világából is, hiszen ha nem merül fel ellenállás, akkor minden lehetséges dolog 
automatikusan átmegy a lehetőségből a megvalósulásba. Ez strukturális hasonló-
ság az istentan és a fizika között. Leibniz szerint minden csak azért lehetséges, mert 
Isten létezik.

Steiger Kornél, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 
Ókori és Középkori Filozófia Tanszékének tanára a konferencia második napján tar-
tott, Epiktétosz tanítása a személyes isteni gondviselésről című előadásában arról beszélt, 
hogyan gondolkodott Epiktétosz a személyes isteni gondviselésről. Steiger egy rö-
vid életrajzi bevezető után Epiktétosz Beszélgetések című munkája alapján öt állás-
pontot sorakoztatott fel. Az 5. pont alapján az isteni gondviselés lehet személyes és 
személyre szóló, ez Epiktétosz álláspontja is, hiszen Isten nem szóban, hanem ese-
ményeken át közli velünk utasításait, amelyeket nekünk helyesen kell értékelnünk, 
és ebben a filozófia lehet segítségünkre. Epiktétosz szemléletét rabszolgamúltjával 
magyarázzák (és ezért nevezik rabszolgamorálnak), ám ha megváltoztatjuk szem-
pontjainkat, és nem a Római Birodalom polgárának, hanem a világ polgárainak, 
azaz nem a császár alattvalójának, hanem istenének tekintjük magunkat, akkor a 
helyes szemléletmód révén – az előadó szavaival élve – a „kisszerű teendőket egy 
nagyszabású feladat végrehajtásaként szemlélhetjük.”

Kendeffy Gábor, a Károli Gáspár Református Egyetem Filozófia és Szabadböl-
csészet tanszékeinek docense, Az isteni gondviselés és az emberi megismerőképesség kap-
csolata Lactantius életművében címmel tartott előadást. Kendeffy Gábor Lactantius 
két fontosabb művét vizsgálta: a De opificio Deit (Gondviselés és megismerés az Isten mű-
vében) és az Institutiones divinae címűt (Gondviselés az Isteni tanításokban). Az elsőben 
arról szól a filozófus, hogy minden ember az örök boldogság miatt jön létre, és ezt 
Isten szemlélete adja, ez egyfajta szent hivatás. Úgy tartja, hogy az érzékcsalódás 
értelmetlen, mert az értelem tudja ezeket korrigálni, illetve az emberi test és lélek 
működésének vannak látható és világos, illetve nem látható és homályos részei, és 
hogy általában csak a testi funkciók világosak. Második művében, ami a keresz-
tényüldözések alatt íródott, úgy gondolta, hogy az üldözések egy isteni „csel” mi-
att történhetnek, mivel az embernek meg kell különböztetni a valóságot a látszat-
tól. Az isteni csel szerint a pokolba vezető út a jó, és a mennybe vezető a rossz. 
Ennek a felismerésnek segítségére lehet a filozófia, viszont ez is egyfajta vélekedés, 
a belsőleg tudás csak isten számára lehetséges, mi csak a kívülről érkező tudást is-
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merhetjük meg. A tudás tehát a lélekből fakad, ami az ég sarja, a tudatlanság pedig 
a testből, ezért mind Istennel, mind az állatokkal közös vonások vannak bennünk. 
Tehát Lactantius számára az egész filozófia tartalmazza az igazságot szétszórt for-
mában, ezt nevezi veritas sparsának. A kereszténység az igazi „filozófia,” abban az 
értelemben, hogy a kereszténység az igaz, a filozófia pedig csak a másolata.

Tóth Anna, a Károli Gáspár Református Egyetem tudományos munkatársa az 
isten születését és az isteni státusszal bíró félisteneket mutatta be a görög mitológiá-
ban. Az isten születése – isteni sztátuszú félistenek a görög mitológiában című előadásának 
központi kérdése a félistenek státusza volt. Megállapítható, hogy az istenek és a 
halandók szélsőséges találkozásából megfogant gyermekek halandók lesznek, ám 
a halál után isteni státuszba kerülnek. Bizonyos esetekben pedig eleve istenként 
születnek meg, mint például Dionysos. A mitológiák alapján az istenné válás az ik-
rek számára van fenntartva, illetve a császármetszéssel kapcsolatos történetek azt 
sejtetik, hogy az ilyen úton született gyermekek valamilyen kivételes képességgel 
rendelkeznek.

Németh Attila az ELTE BTK Filozófia Intézet Ókori és Középkori Filozófia Tan-
székének tudományos munkatársa, szakterülete pedig az epikureus filozófia. Ez 
alkalommal is ezen irányzat neves képviselőjének, Lucretius Carusnak a költemé-
nyeit elemezte. A Lucretius és az istenség utánzása című előadásában arra kereste a 
választ, miként bukkan fel a homoiósis theói gondolata e költeményekben, s milyen 
filozófiai megfontolások alapján képzelhető el; valamint: Lucretius miként tartot-
ta lehetségesnek a saját epikureus apoteózisát? Az istenhez hasonulás (homoiósis 
theói) gondolata prominens formában Platón dialógusaiban jelenik meg először.  
A Timaiosban kozmológiai értelmet kap a kifejezés: a párhuzam felismerése a koz-
mosz isteni elrendezése és a lélek isteni küldetés között. A léleknek az ideákra kell 
irányítania figyelmét, hogy hasonlóvá váljon az istenhez. Előadásában Németh At-
tila nemcsak Lucretius istenimitációját szemléltette, hanem Lucretius Epikuroszhoz 
való hasonulását is, valamint felhívta a figyelmet a maitól eltérő, ókori „barátság” 
fogalmának jelentésére. Lucretius intellektuális interakciója Epikurosszal ugyanis 
barátságuk keretei között valósul meg a tankölteményben.

Németh Csaba filozófiatörténész és kritikus Az angyalok körmozgása és Isten belse-
je: Istentan és istenismeret problémái Hugo de Sancto Victore Mennyei hierarchia-kommen-
tárjában című előadásában arra a kérdésre kereste a választ, vajon megismerhető-e 
Isten lényege. A keleti és nyugati egyház teológiai elképzelése szerint lehetséges, 
bár Aquinói Szent Tamásnál felvetődik a kérdés, hogy a teremtmény hogyan képes 
meglátni Isten esszenciáját. Hugo kommentárjai alapján láthatjuk, hogy Istennek 
van egy külső színe és van egy bizonyos kifürkészhetetlen mélye. Hugo szerint Is-
ten csupán per speculum ismerhető meg.

Ötvös Csaba, akárcsak az előző előadó, a szegedi Gál Ferenc Főiskola tanára, 
a Fénylő égi kép, az égi Ádám alakja az antik gnózisban című előadásában rávilágított 
arra, hogy a János-apokrifonban és a Nag Hammadi-kódexekben az „ember” és az 
„emberfia” kifejezések hasonlatosak az egyházatyáknál által használt, Krisztusra al-
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kalmazott „emberfia” terminushoz. Az előadás következtetése szerint ezek alapján 
ismeretessé válik az első arkhón.

Zsengellér József hebraista, a KRE HTK dékánja, az ószövetségi istenfogalom 
változásairól tartotta Az ószövetségi istenfogalom változásai a korai zsidóságban című elő-
adását. Az előadó szerint az Ószövetségben és az Újszövetségben folytonossági hi-
ányok vannak, ilyen például a babiloni fogság. Az előadás során párhuzamot vont 
a kereszténység és a zsidóság, a Bibliában és a Tórában szereplő nevek között, és 
felvetette, milyen módon beszélhetünk vagy beszélhetünk-e egyáltalán monoteiz-
musról a babiloni fogság előtt? A válasza az volt, hogy nem találunk feljegyzéseket 
a fogság előtti időkről, de a fogság után már egyértelműen egyetlen istenségről be-
szélhetünk. Az előadás zárógondolata az volt, hogy a zsidó istenfogalom története 
egy váltás a cselekvés alapú gondolkodásról a filozófiai gondolkodásra.

Hamar Imre, az ELTE BTK Kínai Tanszékének professzora, Transzcendens Budd-
hák és szent hegyek Kínában című előadását rövid vallásismertetővel kezdte, s felhívta 
a figyelmet arra, hogy a buddhizmus legfontosabb tényezője az, hogy nincs ben-
ne teremtő isten. Buddha ember volt, tehát (a kereszténységgel ellentétben) nincs 
transzcendens Istenbe vetett hit. Hit van a buddhizmusban, de istenhit nincs. Pél-
dául az aszkézishez el kell fogadni a karma törvényének érvényességét, ez egyfaj-
ta hit. Buddha hisz a karmában, és látja is másokét. Buddha a nirvánába tér, kap-
csolata megszűnik a világgal. Azonban a Lótusz-Szútra szerint Buddha mégsem tért 
nirvanába, hanem csak fel akarta hívni a figyelmet a nirvánába téréssel a lényegre, 
de valójában ő maga örökkévaló, végtelen bölcs: mindenütt jelen van, egyszerre 
akár több helyen is. A konfuciánizmusnak öt, a buddhizmusnak négy szent hegye 
van. Ezeken a szent hegyeken kolostorok találhatóak, amelyekhez zarándokút ve-
zet, a zarándok pedig tiszta földre nyer bebocsátást. A buddhizmus egyik fontos fo-
galma a bódhiszattva, amely olyan embert vagy más lényt jelöl, akinek célja a Budd-
hává válás. A bódhiszattvák jelenléte tisztává teszi a földet. 

Bene László, az ELTE tanszékvezető docense, Ortodoxia, újpogányság és szektari-
anizmus – Geórgios Gemistos Pléthón Istenről címmel tartotta a konferenciát záró elő-
adást. Pléthón, az 1355–1452-ig élt bizánci neoplatonista filozófus, pályája elején ke-
resztény teológiai értekezéseket írt, főként a Szentháromságról. Halála után került 
elő a Törvények könyve, ami botrányossá tette utóéletét. Nem keresztény eretneksé-
get hirdetett, hanem „tősgyökeres” pogányságot. Főként platóni gondolatokat ho-
zott be a keresztény gondolkodásba. Pléthónnak kettős személyisége volt: keresz-
tény világi politikus, tanácsadó a császári család mellett, másfelől pedig ezoterikus 
pogány filozófus. 1438–39 között világi ember létére tagja volt a keleti és nyugati 
keresztény egyház egyesítését célzó firenze–ferrarai zsinatra küldött bizánci dele-
gációnak, és a Szentlélekkel kapcsolatos vitákban, VIII. János császár mellett, jelen-
tős pontokon avatkozott közbe.
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