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Miben hiszünk? Miért hiszünk?

Miben kételkedünk? Miért kételkedünk?

Kísérletek a hit definíciójára

Dr. Fazekas Csaba



„- Vagyis, mit kell vele csinálni?

- Megmagyarázni, hogy ő egy gyík.

- Csakhogy nem érti az emberi beszédet!

- Akkor ez a dolog nem énrám tartozik.

- Hanem kire?

- Van itt egy nyelvtudományi csoport, mely kizárólag a hüllők beszédével 
foglalkozik. De kapcsolhatom a filozófiai munkaközösséget is... Akartok a 
Jóistennel beszélni?

Hát persze hogy akartak! Az üde hangú analitikusnő megmagyarázta, hogy 
hetenkint háromszor (hétfőn, szerdán, pénteken) a materialisták tartanak 
ügyeletet, a többi napon az egy- és többistenhivők, a zen-buddhisták és 
egzisztencialisták. Ígérni, azt mondta, nem ígérhet semmit, de csodák csodája, 
mihelyt átkapcsolta őket, maga a Jóisten vette föl a kagylót.

- Mit akartok? Hogy föltámasszam a gyíkocskát? - kérdezte.

- Az lenne talán a legegyszerűbb.

- Na, nem bánom - mondta a Jóisten. - Menjetek vissza futballozni.

Visszamentek. Körülnéztek: A gyík nem volt sehol! Nyugodtan játszhattak 
tovább. (És, csak úgy mellékesen, a 170-100 ezzel pontot tett arra a 
századok óta folyó vitára, hogy van-e Isten, vagy nincs.) Ily megbízhatóan, 
pontosan és lelkiismeretesen dolgozik a Különleges Tudakozó!”

Örkény István: 170-100 (Egyperces novellák)



Mi a hit?

Az embert körülvevő világ:

bizonyosságok és bizonytalanságok (a 
bizonyosságok sem bizonyosak)

Hit forrása: ismereteink mindig elégtelen volta, az 
emberi értelem örök korlátozottsága

Hit:  általános

 természetfeletti lény (isten, istenség, törvény, 
erő…)



A hit definíciójára legjobb kísérlet:

„A hit pedig a reménylett dolgoknak 
valósága, és a nem látott dolgokról való 
meggyőződés.” (Zsid. 11,1)

Ez minden hitre, vallásra egyformán igaz tétel.

Sőt, az egyszerű, hétköznapi „hit” esetében is!



A hit és a tények ismeretének viszonya távolról 
sem egyértelmű.

„Hiszem, ha látom.”  „Hiszem, ha látom?”

„A Krisztus, az Izráel királya, szálljon le most 
a keresztről, hogy lássuk és higgyünk.” (Márk 
15,32.)



Értelem és hit: a folytonos konfliktus és a folytonos 
egyensúly-keresés.

Hit: emberi szükséglet, kielégítése: racionális és 
irracionális  a határ meghúzása nehéz.

Hit:

1. Isten (természetfölötti…) tényének puszta 
elfogadása

2. A tény elfogadásán túl a követés igénye

Vallás: a hit (mások által) rendszerezett, az egyén által 
elfogadott formája.

Egyház (felekezet): a hívő egyének (mások által) 
rendszerezett, az egyén által elfogadott formája.



Különös vallások  minden vallás különleges a 
kívülállónak, és természetes a követőjének.

Vallásos hit: belső meggyőződés és 
szabálykövetés. Szabályok: erkölcsi, 
életvezetési, szexuális stb.  folyamatos 
értelmezési viták  vallási irányzatok



Hogyan hiszünk, mit hiszünk?

A vallásszociológia válasza.



A többség: a „maga módján…” Más a vallásos, 
más a hívő.





Vallásos hit: zárt rendszer, minden magyarázat 
forrásaként szóba jöhet

Hit  vallás  fanatizmus

Minden vallás teheti jobbá és erkölcsösebbé, ugyanakkor 
fanatikusabbá is az egyént

Kereszténység:
„Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek 

cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; 
mert ez a törvény és a próféták.” (Mt. 7,12)

Inkvizíció, vallásháborúk…



Iszlám:

„Ha Urad úgy akarta volna, akkor mindenki, aki a 
földön van, mind hívő lenne. Vajon hát 
kényszeríteni akarod az embereket arra, hogy 
hívők legyenek?” (Korán 10: 99)

„És mondd (Mohamed): „Az igazság [amivel 
eljöttem], Uratoktól való, s aki akar, az higgyen, 
és aki nem akar, az ne higgyen!” (Korán 18: 29)

„Nincs kényszer a vallásban. Bizony, a helyes út 
nyilvánvalóan elkülönült a tévelygés útjától.” 
(Korán 2:256)



Az európai „keresztény” kultúra:

Nemcsak a vallás kultúrája, hanem a 
vallásszabadság kultúrája IS.

A vallásszabadság korlátai.

Kereszténység + kételkedés.

Hit: egyéni meggyőződés, államnak, pártnak, 
nemzetnek nem lehet vallása.



Megoldás:

 a hit korlátainak felismerése

 a tényekről való ismeret korlátozott voltának 
felismerése

 tolerancia 
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