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HIT, ÉLET, MEGLÁTÁSOK – TÜKÖR ÁLTAL. 
Néhány megjegyzés Dr. Gáspár Csaba László gondolataira válaszolva 

 
Megtisztelő volt számomra Dr. Gáspár Csaba László korreferátumát 
olvasni. Sok közös gondolatunk van. Gáspár hangsúlyozza, hogy a hit 
nemcsak elmélet, hanem megtapasztalás, bizalom, élet, mely magába fog-
lalja az ismeretet, de annál mélyebbre hatol egzisztenciánkban. Mint a 
hermeneütikai tradícióhoz tartozó filozófus, teljes mértékben egyetértek 
ezekkel a megjegyzésekkel. Úgy érzem, hogy hozzám hasonlóan Gáspár is 
azt szeretné hangsúlyozni, hogy a hitnek mélyebb jelentése van az életben, 
mivel érzelmekre is épül, melyeket a liturgia és az istentisztelet is formál-
hat, vagy az, ahogyan emberek viselkednek, amikor egymással találkoznak 
vagy tisztelettel beszélgetnek másokról. Úgy gondolom, hogy hitünk mé-
lyebben gyökerező, alapvető kognitív, morális és esztétikai meglátások 
mentén működik. (Az érzelmek ennyire alapvető volta magyarázza példá-
ul azt is, hogy a zene főszerepet játszik vallásos növekedésünk formálásá-
ban.) 

Más vallási hagyományok területén végzett kutatásaim is ezt a né-
zetet erősítik meg. Gáspár sátor modellje jól érzékelteti, hogy a hitünket 
éljük, és nem hagyhatjuk magunk mögött, amikor a közszférába kilépünk. 
Ahogyan azt nemrégen egy nigériai teológushallgató fogalmazta meg szé-
pen: „Ha csak úgy fogadnak el a közszférában, ha otthon hagyom a vallá-
som, akkor inkább nem veszek részt a közéletben, hiszen az már nem én 
lennék.” Gáspár bizonyos értelemben ugyanezt fogalmazza meg: a vallás 
egy sátor, amiben élünk. Jóllehet ennek a metaforának megvannak a maga 
érdemei, mégis félrevezető lehet, amikor a vallások közötti kapcsolatokról 
való gondolkodásban alkalmazzuk. Ez a modell segít megértetni azt, hogy 
a vallás fontos az élet egészére nézve, de elhomályosítja látásunkat, ami-
kor más hithagyományok követőivel találkozunk. Gáspár azt mondja, 
hogy „Az ember mindig csak egyetlen sátorban tartózkodhat.” Ez valóban 
igaz egy sátorra, de ha az elképzelést a vallások közötti érintkezésre akar-
juk kiterjeszteni, akkor téves következtetésekre vezet: mindenki csak 
egyetlen sátorban lakik; ez a születésünkkel veszi kezdetét, és így növünk 
bele egy hagyományba – egy konkrét sátorban élve. Az egy életen át tartó 
egy sátorban tartózkodásnak egyértelmű ellenpéldája a megtérés. Az tény, 
hogy emberek megtérnek, és vannak köztük olyanok, akik megtartják 
korábbi vallásuk / sátoruk egy részét, amikor keresztyén hitre térnek – 
ennél a pontnál pedig szertefoszlik a „sátor” metafora. Ismerek egy mu-
zulmánt, aki jól ismert keresztyén teológusként Isten egységét hangsú-
lyozza. Egy végzős diákom hindu volt, amikor pedig pünkösdista lett 
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belőle, azt mondta, hogy továbbra is megtart bizonyos elemeket a hindu 
tradícióból. Az ember nem úgy változtatja a vallását, mint ahogyan ruhát 
vált, vagy ahogyan hol egyik, hogy másik sátorban alszik. További magya-
rázatra van tehát szükségünk. Úgy tűnik, hogy a vallás nem egyetlen (kizá-
rólagos) „egész”, hanem sok olyan összetevője van, amely helyet ad a 
kontextulizálásnak és az „újraépítkezésnek”. Ugyanez az elképzelés merül 
fel egy ponton Gáspár válaszában is, először azt vitassuk meg. 

A hitnek vannak olyan dilemmái, amelyeket – szerintem – nem 
tudunk megoldani. Ebben a vonatkozásban a hit olyan, mint az élet – 
amint azt már korábban láttuk, hogy a hit valójában az élet. Mint ahogyan 
az élet nem egy koherens teória, életszemléletünk sem lehet teljesen kohe-
rens. Ez azért van így, mert véges lények vagyunk, az életnek pedig sok 
dimenziója van. Ilyen az emberi állapot. Gáspár itt egy olyan álláspontot 
véd, melyet „holisztikusnak” nevezhetünk. Mintha azt mondaná: „te egy 
sátorban élsz, melynek „keresztyénség” a neve, vagy valami más.” A sá-
tornak, amelyben kint alszunk a természetben, nem szabad lyukasnak 
lennie, egyenesen kell állnia és tisztának kell lennie. Azzal messzemenőkig 
egyetértek Gáspárral, hogy a vallási igazság kérdése mélyebbre hatol a 
vallási ismeret kérdésénél.1 

Lényegesnek tartom a vallások megértésében általában, de külö-
nösen a keresztyén tradíció esetében annak a ténynek az elfogadását, hogy 
meggyőződéseink olyan meglátásokat, intuíciókat tartalmaznak, melyek 
gondolkodásunk és egzisztenciánk mélyéig hatolnak, és amelyek egymás-
sal olykor ellentmondásba kerülnek. Éppen ez az, amire a keresztyénség 
intellektuális bírálói is hivatkoznak: a hit logikátlan és önmagában ellent-
mondásos. Ezzel nem értek egyet. Ezek az ateisták éppen azt nem értik, 
hogy a keresztyén hit nem egy koherens teória. A példák közismertek. 
Jakab levele azt mondja, hogy a cselekedetek nélküli hit halott. Pál azon-
ban saját tapasztalatai alapján felismerte, hogy az ember képes többre is, 
mint amit tőle elvárnak, miközben teljesen rossz úton járhat (mint amikor 
Pál Jézus követőit üldözte). Pál tehát azt hangsúlyozza, hogy csak önfel-
adással, önmagunkról való lemondással, Isten kegyelmében való meg-
nyugvással találunk valódi szabadságot és igazi emberi életet. Ez utóbbi 
meglátás vezette a református tradíciót a bűnnek ahhoz az értelmezésé-

                                                 
1 Hadd utaljak itt az általam írt Religions and the Truth (Grand Rapids/Amsterdam: 
Eerdmans-Rodopi, 1989) tanulmányra, mely a világvallások igazságeszméjét 
vizsgálja: mind az öt világvallás hangsúlyozza, hogy az igazságnak sokkal mélyeb-
ben fekvő rétegei vannak, mint az elméleti ismeretnek, és kiváltképpen mélyebbre 
nyúlik, mint a kezdeti hittételek, amelyeket a hitben kezdőknek megtaníthatunk. 
Akik hitükben érettek, sokkal több helyet hagynak a tapogatózó vagy „próba-
megoldásoknak”. Vö.: Pál apostol elképzelését a „rész szerinti ismeretről” és a 
tükör általi homályos látásról (1Kor 13:12). Lásd továbbá a már említett könyv 8. 
(Az igazság) és 10. fejezetét (Igazság, tan és alapvető meglátások).  
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hez, hogy az az önmagunk megváltására törekvés.2 Tehát kegyelem és 
cselekedetek, megigazítva és bűnösen. Krisztus véges és végtelen – hogyan 
lehet mindez igaz, megoldhatatlan „dilemma” értelmünk számára. Isten 
Atya, de nem emberi atya, és Krisztust sem földi atya módjára nemzette; a 
Szentháromság is a logikán messze felül áll – és ez várható is, hiszen Isten 
Maga meghaladja értelmünket, nemcsak Létében, hanem irántunk való 
szeretetében. Arra a kérdésre, hogy Isten felelősségre von-e minden cse-
lekedetünkért, Barth – állítólag – ezt válaszolta: „teljes mértékben”. Arra a 
kérdésre azonban, hogy Isten kegyelme minden bűnöst elér-e, Barth ezt 
mondta: „Isten kegyelme olyan nagy, hogy mindent elfedez”. Ezt a két 
meglátást ugyanazon kérdés két oldalaként kell felfogni, és nem mint az 
egyetemes üdvösségről szóló „teóriát” (hiánytalan választ). A legrosszabb 
példa az a dilemma, hogy miközben Isten mindenható és jó, az általa 
teremtett világ tele van gonoszsággal. Nem szabad úgy tennünk, mintha 
rendelkeznénk egy olyan „teóriával”, mely minden „dilemmára” választ 
ad. Annyit tudunk, hogy nem a teljes teremtett világ gonosz, hiszen sok jó 
is van benne, ugyanakkor létezik olyan gonosz a világban, mely gyökeré-
nél fogva gonosz. Ennyi példa elegendő. Küzdünk velük, gondolataink-
ban és érzéseinkben. Nem könnyű másoknak megmagyarázni, hogyan 
élünk együtt ezekkel a feszültségekkel. Ezek a kettősségek és dilemmák 
arra tanítanak, hogy a hit olyan mély benyomást keltő megtapasztalásokon 
alapszik, melyek lelkünket érintik meg, és alapvetően meghatározóvá 
válnak érzéseinkben és életszemléletünk megfogalmazásában. Éppen 
ezért az „egy sátor-egy vallás” metafora túlságosan holisztikus. Én olykor 
a facölöpökre épített királyi palota metaforát szoktam használni. Az amsz-
terdami főtéren álló királyi palota (korábban városháza) 13569 facölöpre 
épült. Hitünk „épülete”, amelyben élünk, megtapasztalásunk megannyi 
„cölöpére” épült. De még ez a metafora is tévútra vezetne, ha szó szerint 
vennénk. Az amszterdami Dam tér királyi palotája klasszicista stílusban 
épült. Vallásos nézeteink olyanok, mint egy többszöri felújításon átesett 
épület, melyet néhányszor már át is építettek, új szárnyakat vagy előcsar-
nokot toldottak hozzá, míg más részeket felszámoltak. A keresztyén vallás 
maga is él és változik az évek során, más és más alakot ölt katolikus és 
protestáns felekezetekben és különböző kultúrákban. Ezért szeretném 
kiegészíteni Gáspár észrevételét: a hit nem egyezik meg a teoretikus meg-
ismeréssel, és a hit nem szűkíthető le egy „rendszerre”. Referátumának 
harmadik részében az „egy sátor” metaforával egy olyan holisztikus val-
lásfilozófiáról tanúskodik, mely egy arkhén vagy princípiumon alapszik – ez 
az a nézet, amelynek hátat fordítottam, éppen más vallásos tradíciók ta-

                                                 
2 Lásd Walter Schmithals, Die theologische Anthropologie des Paulus. Auslegung von 
Rom. 7,17-8,39  (Stuttgart: Kohlhammer, 1980); és az általam írt „Sin, and Decent 
Society. A Few Untimely Thoughts”, International Journal or Public Theology, 1:3/4 
(2007), 471-488. 
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nulmányozása következtében.3 Ahogyan azt előadásomban is említettem: 
ennek a nézetnek a filozófiai gyökerei a skolasztikába (princípiumok) és a 
romantikára jellemző gondolkodásba (minden vallásnak csak egyetlen 
gyökere van) nyúlnak vissza. 

Ha úgy tekintünk a hitre, mint ami az egzisztenciákban és a lel-
künkben mélyen gyökerező, alapvető meglátásaink konfigurációja, az a 
vallások közötti kapcsolatokra is hatással van. Ha most találkozom egy 
zsidóval, nem kell azt mondanom, hogy ő egy másik sátorban lakik, mint 
én. Helyette mondhatom azt, hogy sok közös meglátásunk van a terem-
tett világról; mindketten hisszük, hogy minden ember az Isten képmására 
teremtetett, azaz lételméletileg egyenlő – értéke és méltósága nem az ér-
demektől függ. Egyetértünk abban is, hogy Isten a maga útját járja az 
emberiséggel a történelemben. Vannak azonban a zsidóknak olyan néze-
teik, amelyeket a keresztyének nem vallanak; és nekünk is vannak olyan 
meglátásaink Isten szeretetéről és bűnbocsánatáról, amelyet a zsidók nem 
ismernek – ezeknek megannyi következménye van a gyakorlati életre 
nézve. A muzulmánokkal közösen valljuk Isten Teremtő voltát és meg-
győződéseket az emberi egyenlőségről. A muzulmánok is hisznek Isten 
kegyelmében és igazságosságában; ők is beszélnek Isten ítéletéről és az 
emberekhez való közelségéről; ők is tisztelik Isten prófétáit. A muzulmá-
nokkal együtt mi is valljuk, hogy Isten nagy, Deus maior, de ők nem isme-
rik a Deus minor-t, azt az Istent, aki kicsivé lett – értünk. Kínálják magukat 
további példák is: énünk megüresítése közös a zen tanításával; annak fel- 
és elismerése, hogy sok lélek/szellem akar megszólalni vagy szólal meg 
lelkünkben, közös a tradicionális afrikai vallásokkal. Remélem, hogy a 
lényeg világos: vallásunk sokféle meglátáson nyugszik. Természetesen 
számunkra ezek összefüggnek, de nem alkotnak szigorú értelemben vett 
koherens teóriát. Egyes meglátásaink mélyebbre nyúlnak: Isten Világos-
ság, Akiben nem lakozik sötétség; Isten szeretet; Istenben nincs semmi 
gonosz. De ugyanígy az emberi élet természetéből adódó méltósága szin-
tén mély meglátása a vallásos embereknek. Az Istennel és az emberiséggel 
kapcsolatos elképzelések Krisztusban összegződnek, aki az út, az igazság 
és az élet. Senki sem mehet Istenhez, az Atyához, csak a Fiú által. Hogy 
vajon Isten megérinti-e azokat, akik nem ebből a (keresztyén) nyájból 
valók, azt Istenre hagyhatjuk; de azt tudjuk, hogy csak egyféleképpen 
szerezhetünk bepillantást Isten szívébe: a Bárány által, aki középen az 
Isten trónusánál van. (Jel 7:17) Ha azonban úgy értelmezzük ezt a bepil-
lantást, meglátást mint amivel másokat kirekeszthetünk, akkor nem értet-
tük meg valódi jelentését: Isten irántunk való feltétlen szeretetét. 

                                                 
3 Lásd az általam írt „Religious Insights and Interreligious Dialogue”, Bulletin of 
the Henry Martyn Institute 15 (1996), 92-105; ‘The Unity and Diversity of Religions: 
The Controversy between Holistic and Non-Holistic Theories of Religion’, Stud-
ies in Interreligious Dialogue 8 (1998), 99-112. 
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A keresztyén identitás nagyon komoly dolog: evangélium (öröm-
hír) és nem hadüzenet – bár a másik oldal esetleg így foghatja fel. Ez a 
keresztyénség és a más vallások közötti kapcsolatról kialakított felfogás 
nem kisebbíti a bizonyságtétel feladatát; csak egy igazibb és baráti utat 
mutat, mely közelebb áll küldetésünk (missziónk) tartalmához: ahhoz az 
Örömhírhez, hogy Isten megbocsátja bűneinket, és Isten Lelke a szeretet-
ben cselekvésre és nem az ellenségeskedésre indít. 

Sok tekintetben tehát egyetértek Dr. Gáspár Csaba Lászlóval a 
hitnek az emberi egzisztenciában mélyebben gyökerező rétegeinek kérdé-
sében. De szerintem a vallás valójában másról szól. Elképzelésem eltér az 
arkhé, a princípiumok és gyökerek régi nyugati filozófiai elméleteitől – me-
lyekből megannyi következtetést vonnak le az emberek, és más princípi-
umokkal szembenálló teljes (sokszor a végletekig leegyszerűsített) fel-
építményeket alkotnak meg. Én ennek veszélyét szeretném elkerülni. 

Hálásan köszönöm Dr. Gáspár Csaba Lászlónak az előadásom 
tartamával kapcsolatos kérdésfelvetéseit. Köszönöm neki és a Sárospataki 
Füzeteknek is, hogy lehetővé tették számomra, hogy részletesebben ki-
fejtsem a „hittel” kapcsolatos meglátásaimat, melyek a konferencián el-
hangzott előadásom hátterét adják. 




