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1.  

A vallási igazság kutatása, a vallások párbeszéde, de legalább békés egy-
más mellett élésének követelménye manapság egy olyan világ összefüggé-
sében jelentkezik, amely fokozatosan egybenő, egyre inkább az emberi 
történelem közös terévé válik. E közös térben mindenki egyaránt közel 
van mindenkihez, és a közös jelen szoros közvetlenségében keresztezik 
egymás életét, világát. Ez a közelség ugyanakkor meglepő és nyugtalanító 
távolságokra világít rá: minél közvetlenebbül érintkeznek egymással a 
különböző vallásokat követő emberek, annál erőteljesebben tudatosodik 
bennük a vallásaik közötti eltérés. Így bár azonos világban kereskednek, de 
különböző világokban élnek, különböző világokat gondolnak és még külön-
bözőbb isteneket hisznek. A forum externum — a piac — azonos; a forum 
internum — a szív, az ész és a hit, vagyis az ember belső dimenziójának 
rajzolata és transzcendens mozgásának üteme, iránya — nagyon is eltérő. 

Vroom professzor áttekintő előadása bemutatta a kereszténység és a 
nem keresztény vallások kapcsolatának problematikáját a mindinkább 
egyetlen globális faluvá alakuló világban, ahol immár nem lehetséges 
semmiféle elszigetelődés. Úgy véli, az eddig elkülönülten élő vallási ha-
gyományok egymásra torlódása komoly dilemma elé állítja a kereszténysé-
get, mert egyszerre kell eleget tennie a keresztény igazság iránti hűség 
parancsának és mások eltérő vallási hagyományaival szembeni tisztelet 
követelményének. Vajon megoldható ez a dilemma? Mivel elméleti meg-
oldásra nem vagyunk képesek, ezért, úgymond, „békésen együtt kell él-
nünk a dilemmával”.1 Ez az álláspont egyszerre realisztikus és irénikus. 
Mindkét vonás üdvös, ezért üdvözlendő. Ámde hogyan lehet békésen 
együtt élni valamely dilemmával; miféle béke uralkodhat ott, ahol az em-
ber kettős fogás szorításában találja magát a görög ’dilemma’ kifejezés 
eredeti jelentése szerint? Kényes helyzetünkben csak az segít, ha „komo-
                                                 
1 „In our appreciation of other traditions we face serious dilemmas that cannot 
be solved. They arise from our double loyalty: love God above all and your 
neighbors as yourself. So we should listen to God’s revelation and serve Christ, 
and we should respect other people. If we cannot solve this dilemma, we have to 
live with it.” 
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lyan vesszük az igazságot”, tanácsolja a szerző2. Nos, itt szeretnék kapcso-
lódni az előadáshoz. Hozzászólásomban egy elvi nehézségre igyekszem 
rávilágítani, nevezetesen arra, hogy a vallási igazság komolyan vétele 
egyebek között teoretikus megismerése nehézségének, vagy egyenesen 
lehetetlenségének tudatosítását jelenti. Ez a felismerés azonban nem fel-
tétlenül az agnoszticizmus és a szkepticizmus kiábrándult távlattalanságát 
idézi elő, hanem különös módon a teológiai hit és remény előtt nyit teret. 

2. 

Az igazság problémája kettős értelemben van jelen a vallásban. Egyrészt 
az egyes vallások saját igazságaként, másrészt mint a vallások közös igaz-
sága, mondjuk a vallástalansággal vagy a hitetlenséggel szemben. A prob-
léma abban áll, hogy a vallások sem a saját, sem a közös igazságukról nem 
tudnak a módszertanilag kifogástalan tudományosság igényei szerint szá-
mot adni. A vallások története bizonyítja, hogy korántsem birtokolják 
elméleti biztonsággal saját igazságukat abban az értelemben, hogy meg 
tudnák mondani, miben is áll, mi a lényege. Erről tanúskodik a vallások 
belső tagoltsága, irányzatokra szakadása, eltérő teológiai iskoláinak soka-
sága. Ennek nyomán magától értődően abban sincs megegyezés, hogy mi 
lenne a különböző vallások közös igazsága. A vallások közös igazságára 
irányuló egymás közötti párbeszéde nem lehetséges az egyes vallások 
irányzatainak, iskoláinak belső, önvizsgáló dialógusa nélkül. Véleményem 
szerint azonban ez is, az is olyan történés, folyamat, amely soha nem jut 
nyugvópontra. A vallások ugyanis soha nem tudják pontosan, mit hisznek, 
elvégre a valódi Isten, a szent, nem a tudásnak, hanem a hitnek a „tárgya”, 
amit az ember nem birtokol, hanem tart feléje. Ennélfogva soha nem 
vagyunk képesek megismerni egy-egy vallás igazságát, a közös igazságot 
illetően pedig úgyszintén végtelen kutatásra vagyunk ítélve. Ennek oka a 
vallási igazság sajátosságában rejlik. A kereszténységet illetően előadása 
végén Vroom professzor kiemeli, hogy annak lényege nem teoretikus 
állítások összefüggő rendszere; a keresztény igazság — személy.3 A személy 
megismerése pedig soha nem teoretikus megragadás, ami objektív lét-
állításokban, tárgyi van-ítéletekben fogalmazódik meg és tárgyi tudást 
eredményez, hanem alanyi elköteleződés, bizalom, ami személyes egzisz-
tenciát érlel. A vallási igazság tehát nem birtokolt tudás, hanem remélt lét. 
Ez azoknál a vallásoknál is így van, amelyek nem perszonális modellben 
gondolkodnak az igazságról. Ha nem is a kereszténység értelmében, de 
minden valódi vallás elmondhatja magáról, hogy „út, igazság és élet”. 

                                                 
2 „The best way is to take truth seriously.” 
3 „From a Christian point of view the truth is not just doctrine. The truth is a person: 
I am the way, the truth and life.” 
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Ebből következik a vallások megismerésének a lehetetlenséggel határos 
nehézsége. Ezt egy metafora segítségével próbálom megvilágítani. 

3. 

A vallás a véges embert mintegy magába fogadja: szent sátort borít fölé, az 
értelmesség szimbolikus rendjébe (k)öltözteti, amelyet végsőnek és nor-
matívnak tekint. Minden vallás egy-egy ilyen szent sátor, a tartalmas élet-
hez a szükséges értelmességet nyújtó szimbolikus tér az ember számára. 
Az értelmesség, amit a vallás kínál nem azonos az emberi értelemmel 
beláthatóval, hanem meghaladja azt, és éppen e meghaladás révén 
radikalizálja a végesség tapasztalatát, továbbá tudatosítja az ember ontoló-
giai státuszát. Ilyenformán a vallás az ember felvilágosodását szolgálja. 

Ha a vallás az embert beborító szent sátor, akkor nyilvánvaló, hogy az 
ember mindig csak egyetlen sátorban tartózkodhat. Ez lehet nagyobb, ki-
sebb; közeli vagy távoli szomszédságában lehetnek más sátrak, melyek 
létéről vagy tud az ember vagy nem tud. 

Mármost mit jelent megismerni egy ilyen sátort, ami huzamos — életre szóló 
— lakóhelyül szolgál? A legkevésbé sem azt, hogy megvizsgáljuk a szer-
kezetét, felépítését. A sátor valódi és teljes megismerése hosszantartó 
folyamat, azonos a benne eltöltött élet egészével. Ha egyszer ennek a sá-
tornak az a lényege, hogy az emberi létezést védi-óvja-formálja, akkor 
csak az mondhatja el, hogy ismeri a maga sátrát, aki minden körülményt, 
az élet minden fázisát megélte benne, s valóban megtapasztalta, miféle 
élet lehetséges a falai között. 

Minden emberi tudás alapja a tapasztalás. A vallás esetében ez minden-
nél radikálisabban igaz: egy-egy vallás megismerése nem az elvont tudás 
síkján mozgó, külső pozícióból vezérelt ismeretszerzés, a vallás kognitív 
hitkijelentéseinek a megismerése, hanem a konkrét vallás által lehetővé 
tett emberi egzisztálás eleven, személyes és személyt termő megtapaszta-
lása. A vallás mint szent sátor azonos azzal az élettel, amit lehetővé tesz, 
aminek keretét biztosítja, amit véd — és persze amit lehatárolva magába 
zár, szebben: magába fogad. Így tehát egy-egy vallást csak az ismer való-
jában, aki minden létadó erejét ismeri, mert végigélte azt az életet, amit 
ama bizonyos vallás szent sátora lehetővé tesz. 

A vallás kognitív tartalma pusztán a sátor szerkezete, de nem azonos a 
sátorban lehetséges élet teljességével — amiként az elmondott élet nem 
azonos magával a megélt élettel. A különböző sátrak szerkezetét össze 
lehet ugyan hasonlítani, de mivel a vallásnak mint szent sátornak nem a 
szerkezet a lényege, hanem az, amit életként lehetővé tesz, ez pedig csak 
benne és egy élet egészének folyamataként tapasztalható meg, ezért a 
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kognitív állításokból alkotott szerkezet önmagában nagyon keveset mond 
egy-egy vallás lényegéről. 

Még csak azt sem mondhatjuk egyértelműen, hogy a sátrakat hozzá lehet 
vagy kell válogatni kinek-kinek a habitusához, s hogy választaná ki min-
denki a neki megfelelő szimbolikus lakóhelyet. Az ember ugyanis kezdet-
től fogva, principiálisan benne van egy konkrét sátorban. Az számára min-
denek kezdete: az arché. Az ember léte első moccanásától fogva sátorlakó: 
a benne lakás a születéssel kezdődik. Minden emberi élet valamilyen arti-
kulált dimenzióban megy végbe, mindenki valamilyen kultúra mint érte-
lemadó totalitás közegében születik meg. Ezt jelenti ugyanis «ember»-nek 
születni. Az állat is egy tágasabb lét-térben, a természetben „jön létre”; az 
ember lét-tere nem a természet, nem ott „jön a létre” és nem a természeti 
világra születik, hanem valamely konkrét kultúrában, vallásban. Egy artiku-
lált szimbolikus értelmességi rendben és rendbe születik, nem pedig valami 
értelem-nélküli nulla pontról lép be egy kultúrába. 

Ez a benne-lét ismét csak a végesség stigmája: a véges létező létének 
minden mozzanatában függ, azaz rászorul egy őt létben tartó «külső»-re, 
amiben mintegy „benne” van. Ez a «külső» nem valami elvont általános-
ság — az ugyanis a semmivel lenne azonos, ami viszont nem tart meg 
semmit —, hanem a végesség lényegi értelme szerint meghatározott konk-
rétum. Az állat esetében a konkrét természeti környezet, az ember eseté-
ben a konkrét kultúra. 

A valóságban az ember már fogantatása pillanatában kulturális lény, 
amennyiben nemző szülei valamely kultúra lakói, és már maga a nemzés 
se pusztán biológiai-természeti aktus, mint az állatnál, hanem a kultúra 
jelentésadó hálójába emelt és ott értelmességgel telített, azaz valamely 
értelem-teljesség dimenziójában észlelt biologikum, még pontosabban egy 
értelemteljességre utaló szimbólum, amely történetesen leírható a biológia 
speciális nyelvén is, de csakis a jelentés dimenziójának kirekesztésével, s 
így éppen lényegi sajátossága nélkül, afféle biológiai preparátumként.4 

Ha az ember mindig és lényegileg sátorlakó, akkor a születésének helyet 
adó sátor kondíciói lényegesen meghatározzák a benne lehetséges élet 
alanyának «ember»-ségét, egyebek között azt, hogy mit tart igaznak és 
hamisnak, kellemesnek és kellemetlennek, szépnek és rútnak. A válogatás, 
a semleges mérlegelés alanya inkább filozófiai konstrukció, heurisztikus 
értéke van, de a valóságban nem létezik. 

                                                 
4 Az «ember» minden biológiai tevékenysége kulturális öltözetben jelenik meg. A 
merőben biológiai folyamat és e folyamat mint emberi tevékenység különbsége 
oly annyira nyilvánvaló, hogy alig vesszük észre: a homo sapiens táplálkozik, az 
«ember» szertartásosan étkezik; a homo sapiens közösül, az «ember» szeretkezik. 
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Ugyanez érvényes az állítólag semleges, csak a racionalitás szempontjait 
és normáit érvényesítő értelemre és észre. Az ész az emberi létezés egyik 
eleme, de nem azon kívül helyezkedik el. Az ítélő ész legfőképpen önma-
gát ítéli, amennyiben saját művének normája szerint ítél. Ha az emberi 
létezés már mindig valamilyen szimbolikus értelmesség totalitásában, 
valamely vallás szent sátorában születik és bontakozik ki, akkor vele 
együtt az ész is annak a kulturális totalitásnak az eszessége, amelyben az 
ember történetesen él. Másképpen megfogalmazva: az értelem és az ész a 
történelmiség létmódjában létező emberi egzisztencia elemei, vagyis nem 
történelemmentes — azaz örök és változatlan — instanciák. Ennélfogva 
az értelem normája se valami végső általános, amivel bármit lehet ítélni, 
hanem mindig valamely konkrét, történelmileg artikulált értelemnek az 
optikája. Így hát minden vallásnak megvan a maga „értelme” és a magá-
hoz való „esze”, amely a maga értelmességi kozmoszát látja és láttatja — 
abban lát. 

Ez nem valamiféle végsőkig lecsupaszított historizmus és relativizmus, 
hanem a végesség leírása. Minél illúziótlanabbul ragadjuk meg a végessé-
get, annál világosabban megmutatkozik a vallás szerepe és jelentősége, 
üdvösségével és veszélyével egyetemben. 

Mint a végesség radikalizálása és abszolút kockázatvállalása (azaz: hit) a 
vallás már az út kezdetén jelen van, és maga határozza meg az út minden 
pillanatát, még a kezdetét is, sőt azt is, hogy van-e az egyén számára kije-
lölt út. A vallás a véges ember egészét, teljes végességét átfogja, s nem 
csak ott kezdődik, ahol az ember tudása véget ér, hanem ahol kicsírázik. 
Következésképpen valamely vallás igazságát csak akkor értjük meg, ha 
belülről megtapasztaljuk, ez viszont nem kognitív vizsgálódás, hanem 
annak az életnek a megtapasztalása, amit az a vallás a maga igazságának 
erejében megformál. 

4. 

Mi következik mindebből a vallások párbeszédére nézve? Ilyen körülmé-
nyek között van-e lehetőség egyáltalán tartalmi párbeszédre? Milyen kilá-
tásai vannak a vallási széttagoltság megszüntetésének? „A történelmi idő-
ben a vallások egyesülésére … aligha kerület sor, és bekövetkezte talán 
még csak nem is kívánatos” — vélekedett bíboros korában a jelenlegi 
pápa, XVI. Benedek.5 A kijelentés első fele a realitás hangján szól. Annál 
feltűnőbb a második fele, még ha a közbeiktatott „talán” tompítólag hat 

                                                 
5 A kereszténység a vallások párbeszédének terében. in: HOPING, HELMUT – 
TÜCK, HEINER (szerk): A hit megütköztető igazsága. Joseph Ratzinger teológiájának 
körvonalai. (Ford. Görföl Tibor) [»Coram Deo Kortársak«] L’Harmattan, Bp., 
2007., 121. o. 
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is: miért nem kívánatos a vallások egyesülése? A pápával kapcsolatban 
túlságosan merész dolog lenne rejtett agnoszticizmust, az igazság megis-
meréséről való lemondást feltételezni. Aligha valószínű, hogy a posztmo-
dernitásnak az igazságigényekkel szembeni semlegességét vallaná. Az is 
Péter székének megrendülését jelentené, ha a pápa felhagyna a keresz-
ténység abszolút vallási igazságigényének hirdetésével. Mindenesetre egy 
ilyen mondat elképzelhetetlen lett volna néhány száz évvel ezelőtt, nem a 
pápa, de még egy falusi káplán vagy segédlelkész szájából is. Mi történt? 
Talán Róma magáévá tette a königsbergi filozófiaprofesszor programját, 
mely szerint „le kell rontani a tudást, hogy teret nyerjen a hit”? — Nos, 
bár Kant már nem szerepel a tiltott szerzők listáján — az index intézmé-
nye is megszűnt —, de azért a vallási igazságot mindmáig teológiailag, 
nem pedig filozófiailag alapozzák meg nem csak Rómában, hanem a ke-
resztény világ minden szegletében. 

Nem a történelmi elfáradás, hanem a történelmi tapasztalat fejeződik ki a 
mondatban. Kivált a kereszténységen belül mélyült el az a tapasztalat, 
hogy a keresztény hitigazságok a semper maior státuszában állnak; a roha-
mosan bővülő vallástörténeti anyag birtokában pedig kirajzolódott az a 
felismerés, hogy a nem keresztény vallások sincsenek minden igazság 
híján, és azokra az igazságokra is érvényes a veritas semper maior tétele. Te-
hát nem a hit fogyatkozott meg, és nem a remény hagyott alább, hanem a 
vallási igazság megismerésére vonatkozó belátás gyarapodott. A megisme-
rő tudás segít a megvalló hitnek, hogy az még hitszerűbb legyen; nem a 
fideizmus módján, hanem a tudást is felhasználó hit merészségével. Ilyen-
formán a vallási igazság kognitív megismerhetetlenségének tudása éppen-
séggel ösztönzőleg hat a hitre és táplálja a reményt. Ennek alapján immár 
tapasztalati tudással is alátámasztott teológiai belátásként vallhatjuk, hogy 
nem mi fogjuk megismerni a vallások végső igazságát, hanem a Végső 
Igazság fogja megismertetni magát velünk, általunk előre nem látható 
eseményekben és beláthatatlan módon. Esetleg éppen a vallási párbeszéd 
közegében. Haladni kell tehát saját vallásunk útján, de rá kell lépnünk a 
vallási párbeszéd útjára is. A titokzatos kegyelem terepe mindkettő, ahol 
minden megtörténhet. 

Mert a keresztény remény szerint még minden megtörténhet, hiszen a 
keresztény hit szerint már minden megtörtént. A keresztények legalábbis 
ebben az Igazságban bíznak — aki semper maior, mindig mindennél na-
gyobb. És egyszer minden emberi tudatlanságot megszüntet. 




