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MEZEI BALÁZS
VALLÁSBÖlCSELETÉRŐl·
Mezei Balázs: Vallásbölcselet. A vallás
valósága (I-II. kötet)

Azt hiszem, nyugodtan állíthatjuk, hogy Mezei
Balázs kétkötetes Valldsbölcselete nemcsak a val
lásfilozófiai szakirodalom szűkebb terűlet é n.

hanem általában a magyar nyelvű filozófiai iro
dalmon belül is egy új perspektívát nyit meg .
Mindenekelőtt azzal, hogy magyaru l, a magyar
nyelv filozófiai ethoszát kihasználva elmélke
dik, töpreng, tűnődik arró l, ami a gondolkodás
számára maradéktalanul, átfogó valóságje llege
révén nem hozzáférhető, egyértelmű fogalmi
keretek közé nem szorítható. A szerző e témá
ban megjelent etett két könyve után,l ezú tta l egy
gondolatvezetésében sokkal letisztultabb. nyel
vileg kiforrottabb, s ugyanakkor egyértelmű né
zőpontot felvá llaló vaskos művel készteti olva
sójá t a va llás valóságáról való gondolkodásra.
"A vallás mibenléte mint végsőképpeni fakti
citás nem bír riválissal; nincs olyan val óságke n
cepcí ö, legyen az fizikai, tud atpszichológiai, bi
ológiai avagy spekulatív, amely ne lenne bizo
nyos értelemben a vallási valóságfogalomban, s
amely ne lenne egybe n meghaladva ebben'Tl,
381). Véleményem szeri nt az idézett szöveg
perspektívája miatt nagyon font os, hogy Mezei,
a vallás bölcseleti fogalmának feltárása során,
olyan sajátos magyar szóhasználatokra hívja fel
a figyel met, melyek képesek a vallás i jelenség
átfogó jelleg ének. a szerző szóhasználatával
élve, di na mikus totalít ás ának . érzékletes megje
lenítésére. A legeklatánsabb példa erre a ma
gya r vallás szó jelentésvilágá nak sajátossága,
melyn ek feltárása révén Mezei szisztemati kus
értelemben különbséget tesz religíó és vallás
között. E megkülönböztetés által fogalmazódik
meg a kön yv filozófiai célkitűzése: "A vallást
nem a relígió kritikájaként kívánjuk felfogni ,
hanem a relfgi6 meg ért éseként. S hasonl óképpen:
a vallás t nem akként akarjuk megérteni, hogy
valláskritikát gya korlunk, han em úgy, hogy - s
ez az, amit vallásbölcseletnek nevezünk - el
mélyed ünk benne" (I. 85). Mindez a fenn emlí
tett új perspektíva egy másik fonto s aspektusá
ra világít rá: a vallás megértésére törekvő elmé
lyü lés során a beve tt filozófiai értelemben vett

gondolkodás szűknek, red uktívnak bizonyul és
a valóság teljességéhez m érten , legjobb ese tben
spekula tív marad . Ezért a vallásról való rend
sze res go ndolkodás Mezei felfogásá ban bölcse
lett é, illetve a megszokott vallásfilozófiai törek
vések hez képest vallásbölcseletté alakul át. A fi
lozófia és a szerző által sajátos jelentésse l hasz
nált bölcselet fogalma k tisztázása és módszert a
ni elkülö nítésük kétségkívül a Valldsbölcse1et
egyik legizgalmasabb vállalkozása, mely a "val
lásról valló gondo lkodást" igazi filozófia i kon
textusba ágyazza. A bölcseletben érvényesülő

go ndo lkodás feladja a filozófia görcsös törekvé
sé t az au tonómiára, s helyett e, a hagyom ányra
utalva, a "heteronóm" filozófiát részesíti előny

ben, mely mantikus jellege révén a kereső és
közlő filozófia egységében a vallást a gondolko
dás forrásaként leplezi le.2

A tovább iakban a kétkötetes kön yv részlete
ző bemutatásától eltekintek.' Ehelyett négy
pontban foglalom össze rövid bemutatóm at.
Először Mezei könyvének nézőpontjáról ejtenék
néhány sz ót, ez t követően az imént emlí tett
"vallásról valló gondo lkodás" saját osságáról,
majd három kritikai észrevé telt fogalmaznék
meg. Végezetül ped ig a Valldsbölcselet általam
fontosnak tartott filozófiai mondanivalóját fog
lalom össze.

Kezd jük a nézőpontta l. Mezei Vallásbölcselete
nem a vallás t szeretné megalapozn i, vagy an
nak lényegét egy valláskritikai a tti tűd révé n ki
domborítan i, mint az t oly sok vallásfilozófiai
vállalkozás teszi. Ugya nakkor filozófián kívü li
nézőpontot sem kívá n érvényes íteni, vagyis a
vallásho z nem a vallástudo má ny vagy a k ül őn

böz ö empirikus tudományok (pszicho lógia,
szociológia stb.) felől k őzel ít, hanem kiinduló
pontj át annak a radikális belátásnak rendeli alá,
hogy a vallási jelenség, egészlegességénél és to
talitásánál fogva, minden formál-logikai érte
lemben vett definíció lehetőségétől megvonja
magát. A vallásfilozófia kiindulópontja ezért
maga a vallás, ha úgy tetszik, a vallásos gondol
kod ás. Ezzel a belát ással a kön yv gondolatme
nete a term észetes teológia katolikus hagyomá
nyához közelít, avagy Tillich megoldását idézi,
melyben a gondolkodás és a vallás korreláció
ban áll egymással.' A vallás teh át forrá s, mely
Meze in él, mint előbb utaltunk rá, a vallásról

OA szövega XXI. Század Intézet által szeroezett 1cönyvbemutat6n elhangzott referátum részbenátdolgozott változata.
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valló gondolkodásban tisztul le vallásbölcselet
té. Ezzel át is térhetünk mondanivalóm máso
dik pontjára.

A vallásban elmerülő gondolkodás révén a
szerző egyfelől a gondolkodás vallási jellegének
különböző aspektusait tárja fel (átfogóság, ígé
retjelleg stb.) a hétköznapi és az ettől elmélyül
tebb gondolkodási alakzatok fenomenológiai
elemzésével, másfelől, az így körvonalazódó
perspektívát a filozófiatörténet e szempontból
jelentős felfogásaival ütközteti. Ennek eredmé
nyeképpen áll elő a "bölcselet" és a "vallásböl
cselet" sajátos, a könyv szerzőjeáltal részletesen
kidolgozott formája. E két kiemelt jelentésű és
jelentőségű fogalomhoz megfelelő módszerek
tartoznak. A bölcselethez Mezei a kontuíció
bonaventúrai látásmódját, nevezetesen a "vala
mi általlehatárolt belátást" rendeli, mely egy
szerre közvetett és közvetlen látás. Ez nem azt
jelenti - hangsúlyozza Mezei - hogya kontu
íció mindent Istenben szemlél, hanem felismeri
azt, "ami nem a dolog saját természete szerint
való, hanem a dolgot létesítő". A kontuíció révén
tehát, idézzünk újra a könyvből, "az adotton ke
resztül látjuk meg azt, ami az adott forrása" (I.
296).

A vallásban fokozatosan elmélyülő gondol
kodás azonban a tévedés lehetőségévelés auto
nómiájával szembesül, és mi több, felismeri,
hogy ezeknek is a vallás a forrása. Ez a felisme
rés Mezeit a vallásbölcselet módszerének meg
változtatására készteti. Az új módszer a tűnő

dés. A tűnődés a konkrét reális tárgyból kiindu
ló, de azt jelentősen átalakító, s nem feladat
rnegoldó jellegű gondolkodás, melynek ered
ményeképpen a hétköznapi tapasztalat fokoza
tosan átalakul: a tűnődésben a tűnődő és a tű

nődés tárgya egymásba "áttűnik". Mezei a tű

nődés leírásánál is a magyar szó jelentésvilágát
hívja segítségül, s olyan szavakkal próbálja
megjeleníteni ezt a sajátos gondolkodási formát,
mint a tünet, tünemény, tüneményes, tündöklés
és így tovább.

Sajnos az ehhez kapcsolódó fejtegetéseket
nem áll módomban részletezni, de azt minden
képp még egyszer hangsúlyoznám, hogya Val
lásbölcselet a gondolkodást, mindig mint valami
másra rászorulót, jelesül a vallási valóságra rá
szorulót mutatja be.

Mezei Balázs könyvéhez három kritikus
megjegyzést fűznék, melyek közül egyik sem
érinti a mű gondolati magját. A könyv olvasása
során egy meglehetősenerős feszültség keletke
zik a konfesszionális semlegesség igényének ér
vényesítése, a helyenként felvállalt katolikus
hagyomány értékelése és az olyan vallásbölcse
leti jelentőségű fogalmak elemzése között, mint
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például a "világvallás". Az említett feszültség
inkább a megértést nehezíti. A másik kritikai
észrevételern a Vallásbölcselet alkalmazhatóságá
nak kérdését érinti. Mezei a Bevezetésben meg
jegyzi, hogy e munkája alapján "lehetővé válik
a vallásra vonatkozó tudományos szakdiszcip
línák bizonyos mértékű újragondolása és elhe
lyezése a vallásbölcselet keretei között" (I. 27).
Ez a lehetőség azonban, néhány lábjegyzetben
megfogalmazott gondolatot leszámítva,5 az
említés szintjén marad. Noha egy ilyen lehető

ség részletesebb taglalása révén talán jobban
belátható lenne az, hogya vallás miért "kiált
vallásbölcseletért" .6 Az utolsó kritikai meg
jegyzés a mű praktikus szempontú hiányára
vonatkozik. A két vaskos kötethez (több mint
ezer oldal!) nem készült név- és tárgymutató,
ami egy ilyen nagyszabású vállalkozáshoz
méltó lett volna. Ráadásul a műben hemzseg
nek a szerző által sajátos jelentéssel használt
fogalmak. Mindez az igényes filozófiai recepci
ót nehezíteni fogja.

Végül, ígéretemhez híven, Mezei Balázs
munkájának általam fontosnak tartott, ha sza
bad így fogalmaznom. filozófiai tanulságát fo
galmaznám meg.

A könyv elmélyült elemzései, a vallás való
ságára ősszpontosítva, minduntalan a rész és
egész, a nézőpont és horizont viszonyát firtat
ják. (Mezei gyakran járja körül a panoráma ta
pasztalatot.) Ezek az elemzések kiválóan rámu
tatnak a gondolkodás mozgásában kódolt le
szűkítő, naturalizáló és historizáló tendenciák
ra. A szerző nyelvileg igényes megfogalmazásai
az olvasó előtt egy sajátos redukciót körvona
laznak: a vallás átfogó valóságjellegére történő

koncentrációt, mely "valóság" jellege miatt
mindig a gondolkodás előtt jár, egyben lehetővé

téve azt. Azt hiszem, hogy mindez világosan
rávilágít arra, hogya rendszerzett és az előbbi

csapdákat elkerülni szándékozó gondolkodás
nem nélkülözheti a vallásbölcseleti dimenziót.
Ha a filozófiát egyetemes tudományként tartjuk
számon, mely nem a szaktudományok temati
kusan redukált és módszeresen elvont tárgyte
rületeivel foglalkozik, hanem a valóság teljessé
gét kutatja, annak végső transzcendentális lehe
tőségeit feltárva. akkor ehhez a felfogáshoz Me
zei könyve lényeges mondandót tartogat, éspe
dig azt, hogya filozófia említett eszméje a val
lásban méltó tárgyra, s ez által önmaga valósá
gára ébredhet, feltéve, ha vállalja a vallásbölcse
let tűnődő alázatát.

Mezei könyvét nemcsak azért ajánlom min
denki figyelmébe, mert témájánál és vizsgáló
dásainál fogva a magyar filozófiai életben ese
ményszámba megy, hanem azért is, mert a kifi-



nomult és az érzékeny gondolkodás élményét
tartogatja az olvasó számára (Attraktor, Mária
besnyő - Gödöllő, 2004).

SÁRKÁNY PÉTER

IMezei Balázs: Zárójelbe tett lsten. Edmund Husserl
éf; egy fenomenológiai prototeológia vázlata. Osiris Ki
adó, Budapest, 1997; Mezei Balázs: Vallás és hagyo
mány. L'Harmattan, Budapest, 2003. Ez utóbbihoz
lásd még a Vigilia (2004. 1. sz.) hasábjain megjelent
ismertetésemet.

2Mezei hosszú oldalakon elemzi az autonómiá
ra törekvő filozófia történetét. Nyilvánvaló, hogya
tudományként. életformaként és "világpolgári"
szempontból művelt filozófia különbségének és
egységének alapjára kérdez rá a kérdező és kőzlő

filozófia megkülönböztetésével. A filozófia előbb

említett hármas felosztásához lásd Gernot Böhme:
Einführung in die Philosophie. Weltweisheit - Lebens-

form - Wissenschaft. Shurkamp, Frankfurt am Main,
1984.

3A mű hét fejezetének címei: A vallás felfedezése;
A filozófia két útja; A bölcselet fogalma; A vallásbölcselet
egysége és tagolása; A hasonlat dimenzi6i; A tévedés au
ton6miája; Tűnődés és igazság.

4VÖ. Paul TilIich: Biblische Religion und die Frage
nach dem Sein. Stuttgart, 1956.

've. a II. kötet 880. és 892. lábjegyzetét, ahol a
vallásbö1cseleten nyugvó .vallasjog", illetve egy
.vallasbölcseletí politika tudomány" kerül említésre.

6Lásd 13. § gondolatmenetét. "Amidőn a vallás
történetisége vallásbö1cseletért kiállt, e történetiség
különös pillanatait éljük; azon pillanatokat, mely
ben a vallás drámaian kibontakozó történetisége
mintegy a szakadék szélére kerülvén, avagy akár
belezuhanván ebbe a szakadékba, megkívánja azt a
segítséget, amelyet csak akként nyerhet el, ha segít
ségül hívja azt, ami eredendően is a vallásból fa
kad, vagyis a vallásról valló gondolkodást." (I. 169)
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