
HIT, ÉRTELEM, GONDOLKODÁS

A hit és az értelem (fides et ratio) problémája vé-
gigkísérte az elmúlt két évezred gondolkodás-
történetét.1 A probléma forrása részben a plato-
nikus filozófiában, részben az újszövetségi ira-
tokban található. A Platón neve alatt ránk ha-
gyományozott iratokban szembetűnő a kettősség,
amelyet egyfelől e dialógusok logikus gondolat-
menete, másfelől a homályos utalások, a mítoszok,
általában a „mantikus” (profetikus) gondolkodás
jellemez. A filozófia, mondja Szókratész a Ti -
maioszban, az „istenek adománya a halandóknak,
amelynek jóságát soha semmi nem múlta vagy
múlhatja fölül”. Hasonlóképpen az erény, a tudás,
a szerelmi és a művészi ihlet isteni adomány,
amely meghaladja, formálja, irányítja az emberi
gondolkodást.

Jól ismert Pál apostol kijelentése a Korin tu si -
akhoz írt első leveléből: „A világ bölcsessége: bal-
gaság”. Másrészről a Római levélben mégis azt
állítja, hogy ami Istenben láthatatlan, „örök ere-
je és isteni mivolta”, azt „a világ teremtése óta mű-
veiből felfoghatjuk”. A kettősség, amely később a
hit és értelem dualizmusához vezetett, már ezek-
ben az iratokban is körvonalazódik, ahogyan az is,
hogy a platóni „isteni adomány” vagy páli „nyil -
vánvalóság” (phaneron) behozhatatlan elsőbbség-
gel bír az emberi gondolkodással szemben. Ami
nyilvánvaló az ember előtt, azt — Pál szerint —
Isten tette nyilvánvalóvá számára. Ám ebből adó-
dóan az ember mégis képes az isteni felismerésére.

Ez a kettősség a kereszténység korai idősza-
kában az Isten felfoghatatlanságának tézisében je-
lentkezett. Bármikor születtek is Dionüsziosz
Areopagitész írásai, Isten felfoghatatlanságának
kihangsúlyozása jóval korábbi gondolat, mint az
iratok mai alakjának kimutatott keletkezési idő-
szaka. A felfoghatatlanság azonban nem azonos
azzal a leegyszerűsített képzettel, amelyet sok mai
szerző tulajdonít neki a „negatív teológia” cím-
szava alatt. Nem arról van szó, hogy Istenről csak
tagadó értelemben szólhatunk. Dionüsziosz Ki-
lencedik levelében olvassuk, hogy az istenség „fö-
lötte áll a gondolkodásnak és az elgondoltnak”.
Ám elérhetővé válik nemcsak abban, hogy ezt a
felettességet ténylegesen felfogjuk, hanem a szim-
bolikus jelenlét számtalan formájában is, ame-
lyekben a jelenlét mint különbség őrződik meg.
A jelenlét és távollét ezen kettőssége ismert módon
jelentkezik Szent Ágoston állításában, amely sze-
rint Isten „mindent meghaladóan távoli”, s még -
is „mindent meghaladóan közeli” („interior in ti -
mo meo et superior summo meo”).

A Zsidókhoz írt levél szerzője szerint „a hit a
remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bi-
zonyítéka”. Bárhogyan fordítjuk is a „hüposztá -
szisz” és az „elenkhosz” szavakat, itt a Bibliára
jellemző ismétlő kifejezésmód, parallelizmus
esete áll fenn, ami azt jelenti, hogy hüposztászisz
és elenkhosz nagyjából szinonimák; jelentésük
„szilárd fennállás”. Ez a jelentés megismétli a jé-
zusi mondásokban megőrzött, meggyőződést
kifejező héber „ámen” szó értelmét, amely a va-
lóság biztosságára, egyben az alanyi bizonyos-
ságra is vonatkozik. A hit ezen a szinten nem va-
lamilyen irracionális dolog elhívése, hanem vég-
ső biztosság.

Szent Tamás megvilágít: a hit, fides, értelmi el-
fogadás, hozzájárulás valamihez, aminek indo-
koltságát, ésszerűségét nem látjuk be. A hit értelmi
funkció, bár gyakorlása során mégis erénnyé vá-
lik; az erény az elsajátított készség, habitus. A biz-
tosság mozzanata elillan; a hangsúly a bizalom-
ra, az értelmi hozzájárulásra esik. Noha Tamás és
az egész nyugati teológia számára is egyértelmű,
hogy az istenség ismeretlen (agnosztosz, ignotus),
a hangsúly áttevődik az istenségre vonatkozó ak-
tusok különböző fajtáira. A hit (fides) intellektu-
ális hozzájárulás, az értelem (ratio) megokoló fel-
fogás. Az értelem megokolása alapján belátunk,
de nem hiszünk; a hit alapján nem rendelkezünk
megokoló tudással. A hit segít bennünket az oko-
lás szélesebb körben való kifejtésében, hiszen el-
juttat az okok végső pontjához, az első okhoz. Itt
a tekintélyre hivatkozó állítások elfogadása átveszi
az irányítást; ennek megfelelően elhisszük, hogy
a végső ok szentháromsági, hogy a második sze-
 mély inkarnálódott, meghalt és feltámadt a világ
üdvösségére; s hisszük azt is, hogy a látható egy-
ház — minden ellentétes benyomással szemben
— Isten üdvözítő munkájának az eszköze.

E vázlatos eszmetörténet világossá teszi, hogy
a hit és az értelem fogalmai az idők folyamán
nemcsak nyelvi kontextusukban, hanem sze-
mantikai tartalmukban is megváltoznak. Ennek
kapcsán típusokról lehet szólni,2 amelyek feltár-
ják, hogy a mai értelemben vett hit és értelem csak
részlegesen feleltethető meg a korábbi fogalmak-
nak. Gondoljunk arra, hogy az értelemnek meg-
felelő görög fogalmak (logosz, nousz, dianoia) a ha-
gyományban sokértelműek; vagy arra, hogy a hit
jelentése minő változáson megy át már a klasz-
szikus korban: Platónnál még a tudás legalacso-
nyabb szintje, Philónnál azonban elkötelezett
bizonyosság, amely utóbbi megalapozza a ke-
resztény szóhasználatot. A kereszténységben a hit
erényként is szereplő, legmagasabb szintű intel-
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lektuális elfogadás. Ettől azonban jellegzetesen el-
tér a protestantizmusban előtérbe került bizalom,
fiducia, amely a hit intellektuális jellegét háttérbe
szorítja, a személyes, egyben irracionális jelleget
azonban felerősíti. Ez a hitfogalom vezetett a hit
mint merő elhívés jelentéséhez. A mai, többé-ke-
vésbé populáris szóhasználatban a hit értelme
még erőtlenebb: valaminek alaptalan elhívését, a
hiszékenység aktusát jelenti. Innen hosszú út ve-
zet a hitnek mint „végső érdekeltségnek” a fo-
galmáig (ultimate concern, Tillich), vagy a hithez
mint a Soa végzetes katasztrófája közepette, az is-
teni hallgatás ellenére is kitartó végső remé-
nyig. Míg a hit korábbi fogalmai élesen eltérnek
az értelem fogalmaitól, az eszkatologikus hit
összekapcsolódik az eszkatologikus értelemmel,
és együttesen formálják újjá az emberi szemé-
lyiséget (Frankl, Jonas, Metz és követőik).3

A kortárs szerzők egy része apologetikus: a ko-
rábbi fogalmi felosztás és annak implikációi mel-
lett érvelnek úgy, hogy rámutatnak a kritikus ál-
lítások gyengeségére, ellentmondásaira, vagy
korlátozottságára. Az efféle törekvések arra a hit-
re épülnek, hogy az ember és kapacitásai, sőt az
ezeket leíró fogalmak történetileg, egyénileg örö-
kös változatlanságban leledzenek. Alvin Plantinga
a hiten elsősorban az intellektuális hozzájárulást
érti olyan tételekhez, amelyeket nem lehet meg-
indokolni. Értelmen vagy tudáson elsősorban a
logikus észhasználatot érti, különös tekintettel
a logikai érvekre. Felfogása szerint a hagyományos
istenérvek közül az ontológiai érv fenntartható a
lehetséges világok logikája alapján. A hit indo-
kolhatatlansága megvédhető annak kimutatásá-
val, hogy az ember élete számos párhuzammal szol-
gál a hitre, az „alapvető hitek, meggyőződések” for-
májában (amilyen legelőször is az, hogy én én —
s nem valaki más — vagyok). Richard Swinburne
a hittételek racionális valószínűsítése mellett érvel
tudományelméletileg megalapozott munkáiban. Ez-
zel a hitet alátámasztani, megvédeni kívánja, né-
hány ponton azonban logikai indokokkal eltér a ha-
gyományos felfogásoktól (például Isten időbeli-
nek tartja). John Haldane a hitaktus mint nem-in-
dokolható, intellektuális elfogadás fogalmát védi,
miközben feltárja a természettudományos gon-
dolkodás hit-jellegű axiómáit; illetve rámutat arra,
hogy az emberi nyelv a hitaktushoz hasonlóan al-
kalmaz nem bizonyítható axiómákat. Alasdair
MacIntyre és Nancy Murphy, noha különböző
módokon és egymással is vitázva, a hit mint in-
tellektuális hozzájárulás sajátosan fontos szerepe
mellett érvelnek, amely nem redukálható a tudo-
mányos érvelés fajtáira. Charles Taylor a hit exisz -
tenciális bizonytalanságát hangsúlyozza. Ebből a
bizonytalanságból fakadt a szekularizáció szemé -
lyes, társadalmi és történeti folyamata. Ez a bi-

zonytalanság ma is megalapozott az emberi szen-
vedés jelenségében. Ettől nem tekinthet el a ter-
mészettudományos gondolkodás logikai és tech-
nikai biztossága sem, ennyiben a hitnek tovább-
ra is jelentős szerepe van az emberiség életében.

Az 1998-ban Szent II. János Pál pápa által köz-
zétett Fides et ratio kezdetű enciklika — a katolikus
egyház történetében a második magas szintű, fi-
lozófiailag fontos megnyilatkozás — jelentősen hoz-
zájárult a régi problematika átgondolásához. Az en-
ciklika érdeme abban áll, hogy a hit és az értelem
kettősségét egymással való kapcsolatukban, e
kapcsolat történeti feltárásában kívánja megra-
gadni, miközben hangsúlyozza az értelem elné-
mulását az isteni misztérium előtt. Megerősíti a fi-
lozófia fontosságát a teológia, de az egész emberi
világ számára. A filozófustól azt kéri, amit Kant a
felvilágosodás jelmondatának szánt: sapere aude!
Merjünk gondolkodni! Az enciklika szerint a re-
lativizmust, a leegyszerűsítést, az ideologikusságot
elutasító, komoly és felelős gondolkodás még ak-
kor is az igazságot szolgálja, ha olykor félresiklik,
vagy nem hoz nyilvánvaló eredményt.

Szent II. János Pál e szövege olyan időszakban
került megfogalmazásra, amelyben a nyugati
gondolkodók kiválóságai a hit visszatérésének le-
hetőségét pillantották meg. Emmanuel Lévinas
munkásságának vallásfilozófiai hangsúlya befo-
gadásra talált abban a mozgásban, amelyet Domi -
nique Janicaud 2000-ben „a francia fenomenoló-
gia teológiai fordulatának” nevezett. Ez a „fordu-
lat” azonban nem volt előzmény nélküli. A német
fenomenológia a század elejétől kezd ve világosan
felfogja és ki is fejti a vallási tematika kidolgozásá-
nak a lehetőségeit (Reinach, Scheler, Otto, van der
Leeuw és mások munkáiban). Ezzel szemben a fran-
cia fenomenológia, főképpen Sartre hatására, kez-
detben ateisztikus. Csak némi késéssel jelennek
meg benne a vallási tematika feldolgozásai (má-
sok mellett Merleau-Ponty, Ricoeur, Henry, Derrida,
majd Marion munkáiban). E moz gások az 1980-as
évek végén hangsúlyos vallási tematikához ve-
zettek, amit felerősített Heidegger 1989-ben meg-
jelent, az összkiadás 65. köteteként publikált Vom
Ereignis cí mű kötete. E kötet egyedülálló létmisz-
tikájának is köszönhető, hogy a vallási tematika a
francia gondolkodásban az 1990-es évekre domi-
nánssá vált. Ezzel együtt kialakult a „gyenge gon-
 dolkodás” áramlata, amely nem egészen szeren-
csés módon ötvöződött, főképpen Gianni Vattimo
munkáiban, a vallási tematika visszatérésével. No -
ha Heidegger jelzett kötetét itthon is olvasták és ér-
tékelték, a vallási tematika újjáéledése Magyar -
országon csak lassan érvényesült önálló recepció
formájában.4

A fent említett szerzők csak csekély mértékben
veszik figyelembe a használt fogalmak történeti
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változását. Világos, hogy Szent Ágoston hit- és ér-
telemfogalma erősen különbözik Pascalétól vagy
Kierkegaardétól. Az utóbbiak irracionális hitfo-
galma továbbfejlesztésre lel Karl Jaspers mun-
káiban. Nietzsche mindezzel szemben totális fo-
galomátrendezést követel, új fogalmakat vezet be
és a régieket illető kritikáját kiélezi. Mindehhez
vegyük hozzá az ember korszakos tapasztalatát.
Míg a 19. század elején a nagy tömegek számára
természetes volt a hittételek ellentmondás nélkü-
li elfogadása, ezt a hozzáállást a tudományos fej-
lődés megrengette; s különösen megrendült a régi
fogalmak hihetősége a nagy európai háborúk, az
Egyházi Állam összeomlása, majd az első világ-
háború következtében. Noha a vallási megújulás
hulláma magasra csapott a világháború után, az új
embertelenség iszonyú tettei milliókban döntötték
össze a hagyományos fogalmak elfogadhatóságát.
Világossá vált, hogy a nagyszabású újragondolá-
si kísérletek (dialektikus teológia, nouvelle
théologie, Hans Urs von Balthasar, Rahner stb.) ké-
pesek a hagyományos fogalmi rendszer intellek-
tuális újragondolására, de már kevéssé képesek a
terjedő szekularizáció megfordítására. Ez utóbbi
nyomán egyre fontosabbá vált az — Avery Dulles
kifejezésével — „újfajta tudatosság” észlelése,
amelyben a korábbi fogalmak új módon, új kap-
csolatban és újszerű tartalommal merülnek fel.

Két példát szeretnék itt kiemelni: Martin Hei-
deggerét, különös tekintettel a Fekete füzetek nem-
régiben megjelent köteteire, amely a Vom Ereignis
hatásához mérhetően határozza meg a kortárs gon-
dolkodást; illetve saját törekvésemet, amelynek el-
nevezése, időrendben, „prototeológia”, „vallás-
bölcselet”, s legutóbbi munkáimban „reveláció -
filozófia”.

Martin Heidegger Fekete füzetei (GA 94–97) ko-
moly vitákhoz vezetett néhány olyan megjegyzés
miatt, amely a zsidóság történeti, metafizikai sze-
repét értelmezi.5 A viták során sokszor elmarad
annak figyelembevétele, hogy a megjelent anya-
gok sokezer oldalt tesznek ki, s olyan újszerűséggel
szolgálnak, amelynek alapján ez a munka Hei-
degger „harmadik főművének” minősíthető (a Lét
és idő, illetve Az eseményről után). A munkában a
hit és értelem fogalmai előkerülnek, de ennél fon-
tosabb, hogy a szerző új fogalomrendszert fejleszt
ki. Ennek középpontjában a (Boros Gábor kife-
jezésével) „létel” (Seyn) áll, amelynek sajátos mű-
 ködése eredményezi azon differenciálódást,
melyben lehetővé válik kifejeződése, a vele való
kapcsolat. A „létel” középponti problémája, hogy
a nyugati történelem nemcsak a létet feledte el,
hanem el sem jutott annak felfedezéséig, ami „túl
van a léten”, s a szerző ezért megkülönböztetett
írásmóddal illeti: Seyn, Seyn. A Seyn korábban is-
meretlen mélysége a valóságnak, amely sajátos

módon fejezi ki magát abban a kudarcban, amely
a rá irányuló gondolkodást korlátozza. Az euró-
pai emberiség összeomlása a világháborúkban, il-
letve a rákövetkező megszállás periódusában a
kereszténység és az európai világ pusztulását hoz-
za magával. Mégis lehetővé válik a valóság új fel-
fedezése, az erre irányuló gondolkodás elindítá-
sa azok részéről, akik felfogják ennek fontosságát.
Őket a szerző olykor „az isteneknek” (die Götter),
máskor „a keveseknek” (die Wenigen), sőt „a leg-
 kevesebbeknek” (die Wenigsten) nevezi.

A husserli alapokon nyugvó „prototeológia”
olyan fenomenológiát kínál, amely a valóság esz-
mei tartalmait és összefüggéseit a pozitív vallá-
si alakzatokban kifejlődő tartalmak előzményeként,
nyitányaképpen fogja fel.6 Ez a törekvés átnyú-
lik az angolszász analitikus vallásfilozófiára, és azt
a voltaképpeni vallási gondolkodás egyik, noha
korlátolt lehetőségeként értékeli. A prototeológia
annak lehetőségét vázolja, hogy magyarul hoz-
zunk létre olyan fogalmi rendszert, amelyben a
vallási tematika a köznapi tapasztalat mélyré-
 tegeinek megnyitásával előzetesen feltárható.
E munka folytatásaképpen a sajátosan így nevezett
„vallásbölcselet” egyszerre törekszik arra, hogy
a régi fogalmakat a maguk átalakulásában ragadja
meg, s arra is, hogy ebben a folyamatban feltár-
ja az új gondolkodás lehetőségét.7 A vallásbölcselet
a nyugati gondolkodást a vallás fogalmában fog-
ja fel, amely a valóság önfeltárulását írja le. En-
nek megfelelően a valóság: önfeltárulás, azaz val-
lás, amely maga is feltárásra, vallásra szorul; a val-
lás vallásában valósítja meg vallásjellegét. A re-
velációfilozófia ezt a gondolati magot fejti ki a re-
veláció fogalmának modellekben való bemutatása
által.8 A reveláció feltételezi és foganatosítja a re-
veláció befogadását, azaz ebben a befogadásban tel-
jesül ki. Ám ez a befogadás nem lehet valami sok-
féleség, mint amilyen az értelem vagy a hit, ha-
nem maga is reveláció, feltárulás (disclosure). E tö-
rekvés jelszava: „revelatio quodammodo omnia”,
a reveláció valamiképpen minden. Bármi adódik,
egyfajta revelációként adódik. A revelációfogalom
történeti és rendszeres bemutatása oda vezet,
hogy lehetővé válik a gondolkodás egészének és
rétegeinek mint revelációnak az észlelése és ki-
fejtése. Ez a kifejtés további, szerteágazó munkát
igényel, amelynek során a gondolkodás fő di-
menzióit a reveláció összefüggésében gondol-
hatjuk el és vezethetjük át egy új diszciplína, az
apokaliptika körébe.

Mit vonhatunk le a fentiekből? A régi fogalmak
jelentése nagyban megváltozik az emberiség tör-
ténete során. Azon filozófiai-teológiai viták, ame-
lyek nem veszik figyelembe a kifejezések jelen-
tésbeli változását, technikailag kiválóak lehetnek,
de elkerülik a probléma lényegét. A prob léma nem
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egyszerűen a hit és az értelem egy-egy definíció-
jában adott, nem is egy-egy korszak sajátos fel-
fogásában, hanem abban az alapkérdésben, hogy
miképpen kerülhet sor a felfoghatatlan felfogására
— akár e felfogás tagadásában is feltételezve ezt a
felfogást. A felfoghatatlan, azaz a valóság a maga
lényegében azért felfoghatatlan, mert egyszerre
adja át magát a felfogásnak és vonja meg magát
tőle. A probléma azonban nem egyszerűen logi-
kai, elméleti vagy történeti kérdés, amelyet el-
vontan megválaszolhatunk. Husserl felhívja a fi-
gyelmünket arra, hogy a gondolkodásban tua res
agitur, azaz: a mi ügyünk — az emberi lét — egé-
sze forog kockán. A hit és értelem kapcsolatának
alapos elgondolásában nemcsak e kapcsolat
egyes vonatkozásai fogalmazódnak meg, ha-
nem a feltételek teljes rendszere, beleértve saját
magunkat mint gondolkodókat is; sőt kimond-
ható, hogy elsősorban saját magunkról van itt szó.
E munkában mi magunk válunk a problémává,
amelynek meghaladása csak saját magunk radi-
kális megújítása által lehetséges. Hogyan is
mondta Szent Pál? „Vessétek le a régi embert és
öltsétek föl az újat, aki állandóan megújul…”

MEZEI BALÁZS

1A problémát sokszor „hit és ész”, illetve „hit és tu-
dás” címszó alatt is tárgyalják. Ám az „ész” (intellectus)
pontos jelentése filozófiatörténetileg nem azonos az „ér-
telemmel” (ratio). A tudás pedig azért nem áll szemben

a hittel, mivel a hit is tudás a hagyományos felfogások
többsége szerint.

2Balázs Mezei – Francesca Murphy – Kenneth
Oakes: Illuminating Faith. An Introduction. Bloomsbury,
New York, 2015.

3Nemes Jeles András Saul fia című alkotása úgy ér-
telmezhető, mint az eszkatologikus hit és értelem kö-
zös szembesülése a saját bűnnel, a külvilág emberte-
lenségével, a tradíció eltűnésével és a menekülés esély-
telenségével. Mindennek ellenére mégis a megvilágo-
sodás győz Saul utolsó mosolyában.

4Ami ismertté vált, az részben Vető Miklós egyre gya-
koribb publikációinak volt köszönhető (a Vigiliában már
1985-től kezdve), részben — érdemleges kutatók mel-
lett — a jelen sorok szerzője tevékenységének (lásd pél-
dául Brian Davies Bevezetés a vallásfilozófiába című
1999-es kötetét a szerkesztő által csatolt bibliográfiai el-
igazítással).

5E vita alapos és kiegyensúlyozott átgondolásához
lásd különösen Friedrich-Wilhelm von Hermann –
Francesco Alfieri: Martin Heidegger. Die Wahrheit über die
Schwarzen Hefte. Dunker & Humblot, Berlin, 2016.

6Mezei Balázs: Zárójelbe tett Isten. Edmund Husserl és
egy fenomenológiai prototeológia alapjai. Gond-Osiris, Bu-
dapest, 1997. Egykori tanítványom, néhai Losonczi Pé-
ter (1970–2016) helyesen ismerte fel, hogy a munkával
a nyugati posztszekuláris gondolkodás jelent meg
idehaza.

7Uő: Vallásbölcselet I–II. Attraktor, Gödöllő, 2004–2005.
8Uő: Radical Revelation. A Philosophical Approach.

T&T Clark, London, 2017.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
ULRICH WILCKENS – WALTER KASPER

Felhívás az ökumenére

„Az Evangélium az igazi keresztény hit középpontja. Isten
azt akarja, hogy az összes keresztény ismerje el Urának Jé-
zus Krisztust, az ő egyszülött Fiát, akit értünk keresztre fe-
szítettek, és aki feltámadott. Akarja, hogy mindannyian az
egyetlen Isten Lelkének, a Szentléleknek erejéből éljünk. Kö-
zösséget alkotott, az egyetlen egyházat, amelynek azért kell
katolikusnak lennie, mert evangélikus, azaz evangéliumi. (…)
Felhívásunk az ökumenére erre akar ráébreszteni.”

A reformáció jubileumi évében Walter Kasper bíboros és
Ulrich Wilckens ny. lutheránus püspök ezekkel a szavakkal
hív meg mindnyájunkat a belső megújulásra. „Négykezes”
könyvük katolikus és evangélikus megvilágításban sorra ve-
szi a legfontosabb témákat, amelyek az ökumenikus párbe-
széd során fölvetődnek.
Ára: 2.400 Ft


