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1.

Korunk egyik sokat és sokféleképpen vitatott problémája tudo
mány és vallás, tudomány és keresztény, katolikus vallás viszonyá
nak kérdése. A modern emberiség a reneszánsz óta egy nagy "föl
szabadulási", emancipálódási törekvés bűvöletében él. Minél többet
hódított meg fölfedezései révén a természetből, s minél inkább vált
úrrá a természet erőin, szemlélete, gondolkodása annál határozottab
ban lett antropocentrikussá, vagyis annál erőteljesebben igyekezett
azonosítani a kozmosz, az anyagi és szellemi mindenség törvény
szerűségeit a saját értelmének és értelmi rendszereinek "objektív"
- vagy esetleg szubjektív - "törvényeivel", Onmagát, önnön értel
mét emelte a lét egyetemes igényű rendszerezőés magyarázó elvévé.
A vallás iránt, mely vallja egy értelmünk fölött álló abszolút szemé
lyes Ertelem létezését - mégpedig, nem passziv, hanem aktív, világ
tervező, irányító és gondviselő Értelmét, aki egyben a legfőbb, az
abszolút Szeretet is -, e vallás íránt a modern ember hovatovább
bizalmatlan lett, s egyik fő gondja arra irányult, hogy egyrészt a
vallás hitelét megingassa, másrészt a vallást "számüzze" mindazokról
a területekről, amelyeket a saját kutató és tervező értelmének hatás
körébe utalt. A hitben egyre inkább ellenséget látott, - ellenséget,
mely az önmagára, természet fölötti hatalmára eszmélő emberi elme
kutatási szabadságát fenyegeti s a fölvilágosult szellemet vissza
akarja taszítani a "középkori sötétségbe".

Azt, hogy a tizennyolcadik századtól fogva e "középkori sötét
ség" tévhite oly mélyen belegyökerezzék az átlagos gondolkodásba,
a középkorí kultúra és szellemiség nagyfokú nemismerése, vagy
félreismerése tette lehetövé. A modern ember a technika igen magas
fokáról tekintett vissza ama régi századokra, s többnyire olyan isme
retek hiánya miatt marasztailta el őket, amelyek a fejlődés akkori
állapotában egyszeruen "lehetetlenek" voltak. Nagyjában olyasféle
álláspontra helyezkedett a középkorral szemben, mintha napjainkban
azért ítélné el vajaki Voltairet vagy Newtont. mert nem ismerte az
atomkutatás mai eredményeit s világképét nem ezeknek alapján
építette föl. Ez az álláspont nemcsak történelmietlen - olyan kor
ban, amelynek Nietzsche éppen nyomasztó historizmusa ellen tilta
kozott; - ez az álláspont megalapozatlan is. Éppen a lelkiismeretes,
elmélyedő történeti vizsgálat világított rá ugyanis a középkor nagy
tudományos teljesítményeire; rámutatott arra, hogya reneszánsz, ha
"ideológiailag" részben szembefordult is a középkor teocentrikus
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szemléletével, tudományában - filológiában is, természettudomá
nyekben is, filozófiában is - jórészt középkori kezdeményeket fej
lesztett tovább, mélyített el és dolgozott ki.

Am számunkra ezúttal nem az a fontos, mit kapott a közép
kortól a modern világ, hanem az, mit tagadott meg, mit vetett el
belőle. Megtagadta és elvetette annak a nagy egységnek ez eszmé
jét, amely a középkor virágkorának, a tizenharmadik századnak leg
hatalmasabb szellemi erőfeszítéseit jellemezte, s amelynek monu
mentális gondolati építményét Aquinói Szent Tamás alkotta meg.
Ebben a rendszerben, mely szándéka szerint elsősorban teológia,
nem pedig filozófia - és természetesen még kevésbé természettudo
mány -, valóban "minden a helyén van"; a lét nagy hierarchiájá
ban, melynek csúcspontja, forrása, centruma és célja az abszolút
Lét, Isten, a létezés minden ténye és mozzanata megkapja! a létfoká
nak és funkciójának megfelelő értéket; a dolgok valóban "rendbe"
sorakoznak, vánnak közöttük magasabb- és vannak alacsonyabb
rendűek, rangjuk azonban természetes adottságuk, mintegy természe
tes léthelyzetük, amelyben hogy úgy mondjuk, "otthon vannak";
e "rangkülönbség" a legkevésbbé sem jelent szembenállást, vagy
éppen' megbélyegzettséget az alacsonyabbrendű iránt. A lét e
hierarchiája a legtökéletesebb harmónia s a dolgok szerepe az, hogy
saját természetüknek megfelelően annak irányában haladjanak létük
legteljesebb, illetőleg "teljes" kifejtése, megvalósítása felé. Ezáltal
valósul meg a világ célja és hivatása, a nagy Isten-dícséret, a koz
mikus himnusz; így teljesítik a teremtett dolgok Isten teremtő ter
vét: önmaguk tökéletes megvalósításával.

Ebben a nagy rendben, ebben a hierarchiában megvan a maga
helye, értéke és szerepe a tudománynak is. Helye van, de nem
elsőbbsége, primátusa. felsőbbrendű ugyan a teremtett valósággal
szemben, amelyen uralkodhatik, de alacsonyabbrendű a Teremtő

Valósággal szemben, amely mint mindenen, rajta is uralkodik. A tu
domány, a "scientia" fölött, mint az emberi szellem tevékenysége
fölött, ott áll a bölcseség, a "sapientia", mint az isteni szeretet ki
áradása az ember felé, mint a Szentlélek ajándéka. Nem azért áll a
tudomány fölött, hogy megbénítsa, hanem azért, hogy megvilágo
sítsa, A bölcseség a Iét Isten-középpontú hierarchiájában értékesebb
a tudománynál; de a maga rendjében, a maga létfokán a tudomány
is "teljes" érték, - illetve lehet teljes érték, amennyiben ebben a
rendben, nem pedig annak ellenében mozog,

A modern ember számára éppen ennek a hierarchiának a meg
értése okozott komoly nehézségeket. Nem tudta felfogni a .dolgok
és tevékenységek összhangzatos egymás mellé és egymás alá ren
deltségét, s azt az "abszolút" jelleget, amely a középkor szemlélete
szerint egyedül a Legfőbb Létet, minden Iét forrását és teremtőjét,

Istent illeti meg, fokozatosan beléhelyezte a teremtett dolgokba és .
tevékenységekbe; érdeklődése az egyetemesről átsiklott a részle
gesre, s éli részlegeseket ruházta föl egyetemes érvénnyel, - amiből

nyilván az következett, hogy az egyetlen Abszolutumot különféle
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"rész-abszolutumokkal" helyettesítette s a középkori világkép orga
nikus, teocentrikus e~ysé~ét szétbontotta; a harmóniát felváltotta a
diszharmónia.

Felváltotta a lét egész terü1etén. Először a tudományt, illetve
filozófiát igyekeztek "felszabadítani" a teológia "uralma" alól, 
ez ellen a törekvés ellen, az averroizmus ellen vívta meg naqv har
cát Szent Tamás; - azután a különféle tudományokat a filozófia és
metafizika "zsarnoksá~a" elól.' Mindez természetesen nem maradt
- nem is maradhatott - meg pusztán elvi síkon; mélyen érintette,
valósággal feldarabolta magát az embert is. A felszabadulás, a dez
integrálás e folyamata utóbb leért már az átlagos köztudatba s a köz
keletű kifejezésmódba, szóhasználatba is; egész és oszthatatlan em
beri személyiségek helyett rész-személyekről írunk és beszélünk:
ugyanarról az emberről "mint tudóstól", "mint íróról", "mint család
apáról", és így tovébb, Mindenütt felülkerekedett a "szempontok"
uralma, - vagy inkább rémuralma. a lét különböző területeire más
és más, "saját" törvényeket hoztak, mintha a lét valamennyi terü
letén elsősorban és mindenekfölött nem magának a létnek e~yete

mes törvényei érvényesü1nének és volnának iránytadók. A termé
szetes, szerves kapcsolatok szálai í~y meglazultek s megszakadoz
tak; a lét egészséges organízmusa az emberi világban súlyosan meg
zavarodott; megismétlődött, sokszorosan súlyos méretekben, Mene
nius Agrippa példázata a gő~jükben a szervezet rendje ellen fel
lázadó taJgokról; megismétlődött e lázadás, melyben az "önállósulni"
vágyó tagok kölcsönösen elsorvasztják e~ymást s a szervezet tönkre
megy. S ha egyszer a gyomor; a szív vagy a máj "fellázad", semmi
nem akadályozhatja meg, hogy ugyanezen az örvön magának a ~yo

mornak, szívnek, májnak a sejtjei is külön-külön fel ne lázadjanak.
Ha például az erkölcs leveti a vallás, a morális a teclógia j.jármát",
önként adódik a következő lépés: az élet oly területei, melyek az
"általános emberi", laikus morál illetékessége alá esnek, szintén
"felszabadítják" maguket, - ahogyan Carl Schmítt, a német nemzeti
szocializmus ideológiájának egyik megalapozója tette a politikával,
mondván, hogy abban nem a jó-rossz viszonylatának erkölcsi, hanem
a barát-ellenség viszonylat hasznossági kategóriái érvényesek. De
hivatkozhatunk egyéb hasonló tünetekre is. Szent Tamás és a közép
kor szemléletében, és a szenttamási elvek későbbi kommentátorai
nál például a "művészet" a teljes emberi lét szerves tartozéka, nem
pedig arisztokratikus, csak beavatottaknak hozzáférhető "külön
világ", aminőnek a tizenkilencedik század, s annak főként második
fele tekintette. Jellemző, hogy soha talán a "szépség kultuszát" s
a .müvészct méltóságát" annyit nem hangoztatták, mint ekkor; vi
szont soha talán oly "rút" 'sem volt az a keret, melyben az ember
élt, mint ugyancsak ekkor: - tanuk rá a hirtelenében fel épűlt nagy
városok, a polgári lakásokat elárasztó tömeg-iparművészet, a "neo
stílusok" ízléstelensége és álmonumentalitása. A "méltó" művészet

l V. ö. Jacques Maritai n: Science et Sagesse, 1935, 56.
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kiszakadt az általános emberiből, elvetette a lét általános és eRye·
temes érvényű törvényeit s bezárkózott a maga "saját", "külön" 
koholt - törvényeinek légüres világába. S ugyanígyemlíthetnők

a gazdasági élet "külön", az általános erkölcs alól "felszabadult", a
kínálat-kereslet játékára alapított törvényeit s eredményüket, a dol
gozó tömegek elnyomorítását, a pauperizmust, vagy végletes típus
ként azt az "abszolút" egyént, "Dbermensch"-et, aki a saját "benső"

törvényeinek, önmaga teljes, "abszolút" kiélésének nevében szakít
minden "nyárspolgári" általánossal, - Nietzschétől André Gide regé
nyének, "A Vatikán pincéi't-nek hőséig. Lafcadióig.

Az önállósult "tagok" természetesen a maguk "külön" világá
ban igényt tartottak az "abszolút" uralomra, amivel szükségszerűen

járt együtt, hogy, bármily paradoxul hangozzék is, bizonyos profá- .
nul "vallásos" értéket és jelleget tulajdonítsanak önmaguknak, saját
külön világuknak egyszerre legyenek tudománya is, metafizikája
is, "profán" teológiája is. Lehetetlen volt tehát, hogy szembe ne
kerüljenek a vallással, amely a maga részéről szívósan hirdeti egy
mindenek felett létező s minden létezés forrását és célját képező

Abszolútum fennállását s az értékeknek ettől az Abszolútumtól függő
rendjét, az emberi tevékenységnek ehhez az Abszolútumhoz vi
szonyló értékét. A tudomány, gőggel kárpótolt, kompenzált kisebb
ségérzésében, úgy válaszolt erre, hogy tagadásba vette az Abszolu
tum személyességét - a deizmusban -, majd ebből következőleg

e személyes Isten emberiség számára való megnyilatkozásait, az
ínkernácíót például és Krisztus istenségét (Krisztusban csupán ki
magasló emberi alakot, történeti jelenséget látva). a kinyilatkozta
tást (melyet természettudományos szempontból naiv mítosszá nyil
vánított). a dogmákat (melyeket úgy értelmezett, mint ügyes emberi
"jogrendszert" egy pusztán emberi hatalom érdekeinek védelmében).
az Egyházat (melyet holmi politikai-hatalmi papi érdekszervezetként
fogott fel), s végül mint "tudományosan" bizonyíthatatlant, Isten
létezését is. S mozgósította egész történeti, lélektani és természet
tudományos fegyvertárát a vallás hítelének megrontására, "képte
lenségének" tudományos "bizonyítására", úgy tüntetve fel e vallást,
mint esküdt ellenségét mindenféle "objektív" tudománynak, s leg
főbb akadályozóját annak, hogy az ember végre felszabadultan, elő

ítéletektől és babonáktól mentesen, nyitott szemmel és bátran uralma
alá hajthassa makacs ellenfelét, a természetet, s uralkodva rajta,
megszervezve a társadalom javára annak erőít, urává válhassék a
tulajdon sorsának.

2.

.Ne vítassuk, elfogult volt-e a tudomány a vallással szemben,
rosszhiszemű volt-e vagy egyszerűen csak "tudatlan"; ne vitassuk
azt se .....c.; ami a vallással szembenálló tudomány legnépszerűbb s leg
többet használt fegyvere -, hogy vajjon a vallásos szemlélet egyes
képviselőiminden egyes gyakorlati esetben valóban helyesen s kellő
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bölcseséggel foglaltak s foglalnak-e állást a tudomány által fölvetett
problémákkal kapcsolatban. A vallás, az Egyház képviselői is embe
rek, s mint emberek tévedhetnek. sokszor tévednek a tudósok, téved
a tudomány is, s a természettudományos elméletek történetét nem
minden jog nélkül tekinthetjük az egymás nyomába lépő hipotézisek
történetének. Mindezeken túl magának a vallás és tudomány viszo
nyának végső elvi kérdései a döntőek: hogy ai vallással, a kinyilat
koztatással, a kereszténységgel, a katolicizmussal megfér-e a tudo
mány, s főként a par excellence modern: a természettudomány. s
ahhoz, hogy megférjenek, nem kell-e valaminő hallgatóleges türelmi
megegyezést, kölcsönösen jóindulatú kompromisszumot kötniök oly
értelemben, hogy "egymás köreit nem zavarják" s egymástól függet
lenül dolgoznak az életnek egymástól elválasztott területein? Vagyis,
talán pontosabb fogalmazásban, és "katolikusabbul" : része-e a tudo
mány Isten teremtő tervének, ha igen: hogvanr-a ha nem: vajjon
nem a természettudomány jelenti-e azt a rést, azt a kaput, mely az
ember valóban teljes és végleges, még Istennel szemben is érvényes
felszabadulásához vezet.

A világ keletkezését, az ember eredetét s a világba való bele
helyezését Mózes első könyve,· a Genezis, az "Eredet könyve"
mondja el a Szentírásban: kérdésünkre is ott kell keresnünk a fele
letet.' S ebben a feleletben számunkra nem az a lényeges, megfelel
nek-e, és menyiben, az ott előadottak a természettudományok eted
ményeinek, illetve hipotéziseinek; hogy a világ valóban abban a
"sorrendben" keletkezett-e, ahogyan a Genezis első fejezete elbe
széli; egyszóval nem a Szentirás sokat vitatott "természettudomá
nyos hítelességének" problémáját tartjuk döntőnek a mi végső elvi
problémánk szempontjából (hogy tudniillik része-e Isten teremtő

tervének a tudomány, és hogyan). Két, egyébként közismert tényre
azonban mindenesetre utalnunk kell. Az első: a Genezis Mózes korá
nak nyelvén, fogalmaival és természettudományos ismeretei sze-

.ri nt közli a világteremtés hatnapos történetét (így mondja például,
hogy Isten a vizeket elválasztja "bolto.at" fölöttiekre és alattiakra.
vagy hogya növényeket magtakaró nélküliek és gyümölcsfélék cso
portjába osztályozza, és így tovább); - a kinyilatkoztatás Isten
szava az emberekhez, s Mózes, éli tolmács, az akkori emberekhez nem
szólhatott, csak a saját. nyelvükön és fogalmaikhoz mérten.f A Ge
nezis "hitelét" éppen az tenné végtelenü! gyanússá, ha benne Mózes
nem alsó és felső vizekről, hanem protonokról, elektronokról és me
zonokról beszélne. - S a másik megjegyzés: a Genezis az isteni
.Jétsík" egy időtlen aktusát fejezi ki az ember számára, dadogja el.
fordítja le; az időtlen aktust tehát fel kell oldania az emberi lét
dimenziók közötti szükségszerü időbeliségre. S éppen ebben rejlik

l A szerző álláspontja olyan hipotézis, mely nem azonos az Egyház általános
Genezis-értelmezésével, de azzal nem ellenkezik és egyes szeutatyák gondolatain alapszik .

• Erről a kérdésről bővebben v. ö. Szörényi Andor "A hatnapos teremtéstörténet'
c. tanulmányát a Vigilia 1949. évi áprilisi számában; és Jean Guitton: Difficultés dc
croire, 1948, 3. fej eze t.
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az, amit a Genezis előadásának "kétdimenzióbeliségeként" jelezhet
nénk: az E!-gyik, az emberi dimenzió a teremtés, világkeletkezés egy
kori fogalomkincs szerínt kifejezett történetisége; a másik, az isteni
"dimenzió", hogy úgy mondjuk élJ világteremtés isteni, és mert isteni:
időtlen terve és ténye, s ennek a tervnek s benne az ember számára
adott "helyzetnek" általános, minden korban és minden koron túl.
abszolúte érvényes igezsága, amelyet a Genezis előadása, mutatis
mutandis, olyasféleként ábrázol, ahogyan egy színrevítt, előadott,

megjelenített dráma ábrázolja cselekményben s jellemekben alkotó
jának (az előadás tényéhez képest) "időtlen" eszméjét. Fejtegeté
seink e második megjegyzéseink szempontjaira épülnek.

Az első öt napban tehát megteremti Isten a világot: a hatodik
napon megteremti az embert. Miután arról, amit addíg alkotott, "látá,
hogy jó", így szól az Isten: "Alkossunk embert a mi képünkre és
hasonlatosságunkra, s uralkodjék a tenger halain, az é!:! madarain,
az állatokon és az egész földön, meg minden csúszómászón. mely
mozog aJ földön". Az embert tehát a földi világ feletti uralomra
teremti; s nem is teremtheti másra, ha egyszer a saját "képére és
hasonlatosságára" teremti: vagyis úgy, hogy hatalma legyen a maga
létfoka alatti dolgokon, a szubhumánus" léten, ahogyan Istennek ha
talma van minden teremtett valóságon. A természeten való emez em
beri uralom isteni kinyilvánításában-abban, hogy Isten egyenesen
a természeten való uralkodásra teremti az embert (ho!:!y "képeként"
mintegy az ő uralmának közvetítője, sáfára legyen az alatta való
dolgokon)! - eleve benne foglaltatik az emberi tudománynak az
"elismerése", Isten világtervében való szerepe, hiszen hogvan "ural
kodhatnék" az ember az alatta valókon másként, mint azzal, amiben
tőlük különbözik, amiben náluk "több", "hatalmasabb": értelmével,
értelmi tevékenységével. tudományával, - kezdve a legprimítívebb
ásótól és baltától az atomerőmű-telepekig i

A Genezis idézett részlete (Gen. 1, 26) Isten teremtő szándékát
közli, az abszolút Akarat időtlen szándékát követi annak az időbeli

síkján való "konkretizálása": "Me!:! is teremté az embert: a maga
képére, az Isten képére teremtette, férfiúnak és asszonynak terem
tette. És megáldá őket az Isten (megáldja, mint azt a fajt, amely a
teremtés "koronája" i mely a föld uralmára hivatott; melynek ren
deltetése, hogy megvalósítsa magában az Istenhez való "hasonlósá
got"; s amely az üdvösség nagy művének lesz a hordozója; egyedül
az embert "áldja meg" a teremtésben) i - és mondá: szaporodjatok,
sokasodjatok és töltsétek be a földet (ezt mondta már a vizek élő

lényeinek s a szárnyasoknak is; de a következőket csak az ember
nek mondja) s hajtsátok uralmatok alá és uralkodjatok a tenger
halain, az ég madarain s minden állaton, mely mozog a földön"
(Gen. 1, 27-28). Gondoskodik Isten az ember eledeléről. "és látá,
hogy mindaz, amit alkotott, felette jó volt" (Gen. 1, 31).

1 Az 'ember e «közvctttös szerepéről és a «szubhumánus» világ részvételéről a
bukásban. megváltásban és parúztában l. Albert Prank-c-Duquesnc : Cosmcs et gloire,
1947.
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Az ember tehát Isten terve szerint a természeten való uralomra
hivatott; de egyébként a Genezis első fejezetében az embert illetően

nincs szó semmiféle parancsról vagy tilalomról (amit vagy megtart,
vagy nem); ha a modern evolúciós elmélet szemszögéből tekintjük
a dolgot, akár azt is leszögezhetnők, hogy az ember itt egyelőre még
csak az ösztönvilág perspektivái között s a biológiai kényszer
funkciók kereteiben mozog: táplálkozik, fönntartja létét és szapo
rodik.' A Genezis második fejezete azonban még egyszer előadja az
ember megteremtésének történetét: miután forrás fakad s megöntözi
a földet (vagy, ha tetszik, az evolúció nyelvén: miután a fejlődés

során a létkörülmények megfelelően alkalmasakká alakultak), "meg
alkotta az Úr az embert a föld agyagjából, arcára lehelte az élet
leheletét és élőlénnyé tette az embert" (Gen, 2, 7).

A kinyilatkoztatásnak ezt a, mondatát, emberségünknek ezt a
pillérét alaposabban meg kell fontolnunk, hogy megsejtsük tömör
fogalmazásának határtalanul gazdag tartalmát. Miből van, s mi által
lesz "élőlénnyé" az ember? "Agyagból" van, vagyis anyagból: kifor
mált test; de ezzel még nem "élőlény": azzá csak akkor lesz, mikor
Isten rálehel. .Blölényekről" azonban már korábban, az ember meg
jelenése előtt is ismételten említést tesz a Genezis; itt, az emberrel
kapcsolatban tehát valaminő más minőségű életről van szó, mint
volt az állatvilággal kapcsolatban; más mínőségű életről, amely nél
kül "élőlény" ugyan az állat, de nem az az ember. Ahhoz, hogy az
ember - már nem mint "állat", hanem mint "ember" - élőlény

legyen, szüksége van az anyagon, anyagi természeten túl, mely
benne az állattal közös, valami egyébre: arra, hogy az Isten "aifeába
lehelje az élet leheletét",

S itt utalnunk kell föntebb tett első megjegyzésünkre. arra
tudniillik, hogy a Genezis azt, amit elmond, korának nyelvén és
fogalmai szerint mondja el. Isten "rálehel" az agyagból gyúrt em
berre; a primitív elképzelés pedig a lélekzésben, leheletben, párában
látja mintegy az élet principiumát; szerinte ami "lélekzik", az "él"
(a magyarban például, hasonlóan a többi finnugor nyelvhez, közös
és egyjelentésű tő származékai a "lélek", "lélekzik", "lehelet"). Isten
rálehelése az emberre: egy az ősi lélek-elképzelések és fogalmak
szerinti primitív jellegű képben való közlése, tolmácsolása, .Jetordí
tása" egy időbelileg "újabb" teremtő ténynek: az élők között egy
másfajta, azokétól különböző "élet" megjelenésének. Silyesformán
talán nem pusztán csak úgy értelmezendő, hogy Isten egy anyagból
formált, de még "holt" teremtménynek egyáltalán életet ad; hanem
inkább talán úgy, hogy ennek az anyagi (állati) létezőnek (akit
"előzőleg" agyagból-anyagból kiformált) speciálisan emberi, vagyis
"lelkes" életet ad: a szó teljes és teológiai értelmében "lelket lehel
belé", - esetleg egy fokán az evolúcíónak, emberileg-időbelileg a
fokozatos fejlődés évmilliói után, isteni .Jétsíkon" azonban időtle-

• l Ezzel s általában az evolúció és a szentírás viszonyával kapcsolatban I. Pierre
Lecomte Du Noüy: L'homme et sa destinée, 1948, főként 93-104.
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nül, "most", "egyszerre", - mert Isten örök és végtelen s abszolút
léte épúgy fölötte áll az idő, mint a tér kategóriájának.

Ezzel a "lehelettel" megjelenik a kozmosz színpadán az Ember,
e testi-lelki egység, e személviség és szabadság, aki már nem pusz
tán biológiai szükségleteí szerint, szükségszerűen cselekszik, hanem
"szabadon", vagyis választva; megjelenik az a lény, akinek, mivel
szabad és szabadságában felülemelkedhetik a nyers biológiai kény
szereken, Isten tilalmat állíthat fel, "elismerve" e tilalommal az em
ber szabadságát. Igy, ennek a szebadségnek a birtokában valósulhat
meg az időben Istennek az emberre vonatkozó teremtő szándéka, s
így teljesítheti az ember .szerepét az Úr teremtő tervében, amit a
Genezis első könyve jelez: hogy uralkodjék a teremtett világon, a
természeten, s legyen míntegv "közvetítője", látható "képviselője"

az uralma alá eső világ felé a láthatatlan teremtő Isten hatalmának;
legyen helytartója, sáfára a világban Istennek.

Ez az uralom a bűntelenség állapotaban boldog és zavartalan;
ember és teremtett világ harmóniája tökéletes; e tökéletes harmónia
színhelye a "gyönyörűség paradicsoma", melyet az embernek "mű

velnie és őriznie" kell (Gen. 2, 15). Embersége teljességében él itt az
ember, mint sáfár, mínt "művelő" és "őrző"; boldogsága éppen abban
áll, hogy tökéletesen illeszkedik a teremtő tervbe, azaz "ember" s
tökéletesen kitölti embersége határait és funkcióit, s ugyanakkor
szabad, tehát nem kényszerből cselekszik, hanem önként, tudatosan.

Szabadságának, "méltóságának" megkoronázása, hogy Isten ke
zébe- adja boldogiságának kulcsát, mivel szabad, lehetősége van
szabad választással akár le is mondania a boldogságról - azaz meg
szegni a tilalmat. Mi ennek a tilalomnak a lényege? "A paradicsom
minden fájáról ehetel, de a jó és gonosz tudásnak fájáról ne egyél,
mert amely napon arról eszel, halált kell halnod" (Gen. 2, 16-17).
Ové tehát az egész teremtett világ, használhatja s uralkodhatik rajta,
mint ember, (minden fáról ehet) s amíg emberségének Isten-terem
tette határai között önként megmarad, boldog. De amint emberségé
ből kilép, hogy több legyen annál, ami az ember a maga teljességé
ben, istenképmási mivoltában s az Istenhez "hasonlatosság" meg
valósítására rendeltségében (amikor az emberen túleső. az abszolút
tudást igényli magának, "a jó és gonosz tudás fájának gyümölcsét):
abban a pillanatban megsérti a teremtő tervet és szétrombolja,
destruálja önnön emberséget, saját lényegét: "halált kell halnia", Ez
a szembeszegülés, a többé válni akarás nem ugyan annál, ami éppen
"vagyok" (mert hiszen az erkölcsi tökéletesedés s az "istenhez·
hasonlóság" megvalósítása éppen erre a többletre irányul). hanem
annál, aminek Isten teremtett (tudniillik hogy ember vagyok, nem
pedig Isten); ez a szembeszegülés, ez a lázadás egyben tagadás is,
Isten teremtő tervének tagadása (mintha az ember, Isten ellenében,
"látná, hogy amit Isten alkotott, nem jó"); ez a tagadás lázadása, a
gőg lázadása, Lucifer lázadása, a bukott angyal Iézadása. Azé, aki
kígyó képében megkísérti a paradicsomi boldogságban, a nagy koz-
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mikus harmóniában és boldog világuralomban élő embert; és meg
kisérti éppen azzal, hogy egy önmagáétól különböző, más, magasabb
lényeget igér neki: emberi helyett istenit, világuraság helyett mín
denhatóságot, abszolút tudást; annak, aki az isteni hatalom köz
vetitője. sáfára volt a szubhumánus világ felé, azt igéri, hogy ő

maga lesz az Isten. Ezzel mintegy meggyalázza, kicsúfolja a teremtő

tervet, mely szerint az Isten "képére" teremtett embernek a saját
emberi lényegén belül kell megvalósítania magában az Istenhez való
"hasonlatosságot"; az embert lényegének megtagadására ösztönzi.
Teszi mindezt, hogy úgy mondjuk, kitűnő "pszichológiával": min
denekelőtt Ura, teremtője, Istene iránti bizaimát rendítve meg az
emberben, vagyis a nagylelkű, a létet az embernek "ingyen", szere
tete kiáradásában adó, mintegy "pazarló" Istent irigy, fukar, félté
keny Istennek tüntetve fel, rávetítve Istenre, hogy elfedje igazi voná
sait az ember elől, a maga sátáni, luciferi Isten-karikatúráját. Éva
védekezésére - hogy nem ehet a tiltott fáról, mert ha eszik, meg
hal - azt feleli ugyanis: "Dehogyis haltok meg! Csak tudja az Isten,
hogy azon a napon, amelyen arról esztek, megnyílik szemetek s
olyanokká lesztek, mint az Isten: tudtok jót és gonoszt" (Gen. 3, 5).
A tagadás szelleme a tudás igérete révén üt rést a boldog világon.

Igy játszódik le az első emberpár paradicsomi tragédiája, mint
egyelőképeként, ősi mintájaként a tudomány drámájának. annak a
folytonos dialektikának, amelynek törvényei szerint az emberiség
sorsa egyetlen folyamatos harc, szüntelen hánvatottság az "igen" és
a "nem", Isten és Sátán közt, az elvesített boldogság szomjú, tra
gikus és olthatatlan keresésében. S ott van ebben az első "jelenet
ben" az egész harc és dráma "vázlata", a teremtő tervnek ellen
szegülő tudomány lázadásának egész gépiessége, "módszertana".
A cél: emberből Istenné válni, kitörni lényegünkből, széttörni kere
teinket, lerontani teremtett határainkat, a közvetítés. sáfárság biztos
"helytartósága" helyett megszerezni az abszolút uralmat, kivívni a
tökéletes autonómiát. "Megnyílik szemetek s olyanokká lesztek,
mínt az Isten". S a módszer: az Isten "diszkreditálásai", karikírozása,
a hit megingatása s a hít őrzőjének, az Egyháznak a "gyalázata",
hogy tudniillik "ellensége" a tudománynak, mert félti hatalmát a
tudomány révén a saját "abszolút" hatalmára és autonómiájára éb
redő embertől. A "kigyó", a Sátán nem is tehet másként, ez számára
az egyetlen "logikus", "racionális" eljárás, mivel Isten teremtő terve
mintegy megszentelí s az ember világuralmának eszközéül rendeli
a tudományt, meg kell tehát hamisítani ezt a tervet az ember felé,
s meg kell hamisítani magát az Istent is, - az Isten, a Teremtő nagy,
egyetemes életjavallását úgy kell "beállítani" az ember előtt, mint
irigy, féltékeny, zsugori és önző élettagadást. A lázadás következ
ménye: az embernek "megnyilik a szeme", de nem a magasabb
tudésra, hanem saját "meztelenségére": "Hallottam szavadat a para
dicsomban s megijedtem, mivel mezítelen vagyok; elrejtőztem tehát"
(Gen. 3, 10).
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3.

A bűnbeeséssel megbomlik III vllág harmóniája. Isten kiűzi az
embert a paradicsomból; "átkozott lesz a föld munkája alatt", "fára
dalmak árán" kell megszereznie táplálékát, "tövist és bógáncsot
hajt" neki a talaj, s "arca verejtékével eszi kenyerét", porból lett
és vissza kell térnie a porba (Gen. 3, 17-19). A bűn lázadásának
következményei nem egyedül csak az embert érintik, hanem rajta
mint "helytartón", mint "sáfáron" át az egész alája vetett, szub
humánus világot is, mely mintegy szintén alázuhant Ádámmal együtt
a szenvedésbe, s miközben az "arca verejtékével" művelí él! földet,
maga a föld, a kozrnosz is, mint Szent Pál mondja, "ingemiscit et
parturit", sóhajtozik és -vajudik" mindaddig, amíg lázadó ura, az
ember.. önmagával együtt meg nem váltja, föl nem szabadítja "a
"romlottság szolgaságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára"
(Rom. 8, 21-22):

A boldogság tehát' véget ért; de a remény megmaradt: a Meg
váltó és a megváltás ígérete, annak a "második Genezisnek" az ígé
rete, amelyet Szent János ír le evangéliumának előszavában: ígérete
az újjászületésnek az Ige, a sötétségen diadalmas "igazi világosság"
által; ígérete annak az "istenfiúságnak", amelyben az ember meg
valósíthatja, immár megváltottan, a teremtésben hivatásául 'szabott
Istenhez hasonlatossá-válást s ezáltal mintegy előkészítője lehet az
Isten országának itt a földön s az egyetemes Lsten-országának a
"parúziában", Krisztus újabb eljövetelében. előkészítője lehet ennek
úgy, ha befogadja az Igét s hatalmat nyer általa ahhoz, hogy "Isten
gyermekévé legyen", s mint Isten gyermeke, "helyrebillentse" a
bűnbeeséssel megzavart kozmíkus egyensúlyt, visszaállitsa a dolgok
természetes hierarchiáját, a megsértett rendet, a lélek primátusát az
anyag fölött és Isten uralmát az ember fölött: Istenből szülessék, ne
a "testből" és ura legyen a természetnek, ne szolgálja (János, 1,
12-13).

A bűnbeesés után Isten nem vonja vissza az embernek a ter
mészeten adott hatalmát; csupán e hatalom gyakorláSa! lesz immár
számára "kin", "verejték", harc és szenvedés. Az ember lázadása
mintegy megismétlődik a lét alsóbb fokán, de ott nem Isten, hanem
a közvetítő. a hűtlen sáfár: az ember ellen; korábbi nyájas és derűs

uralma szívós birkózássá, szüntelen küzdelemmé változik. Amennyi
ben önként "visszaigazodik" a megsértett teremtő tervhez s vállalja
előbb megtagadott közvetítő, sáfári szerepét, amennyiben "recte
regít", helyesen uralkodik, uralma békés és szilárd lehet; amennyi
ben azonban "zsarnokká", "tirannussá" züllik, azez a teremtésben
nyert hatalmát egyedül csak a saját dicsőségére kívánja kamatoz
tatni: mint lázadozó népe fölött a zsarnoknak, új meg új erőszakot

kell alkalmaznia, "meztelensége" félelmét gőggel, uralma ingatag
ságát kevély hivalkodással kell kompenzálnia. A tudomány mint a
természeten való emberi uralkodás megvalósításának eszköze lehet
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"Jo es "rossz", - "áldott" vagy "átkozott" aszerint, hogy Isten
'szándékai szerint élünk-e vele, vagy pedig Isten ellenére, a bünbe
esés szellemében, a magunk "istenségének" szolgálatában. Vagy
Szent Agoston megkülönböztetését követve: aszerint, vajjon a tudo
mányt "haszáljuk-e", vagy pedig "élvezzük-e". Azt írja ugyanis
Szent Agoston: "Elvezni annyit tesz, mint valamely dologhoz szere
tettel hozzátapadni önmagáért; használni pedig azt jelenti, hogy
valami életünkhöz tartozó dolgot olyasmi elérésére fordítunk, amit
szeretünk, de csak ha ezt valóban szeretjük. Mert a meg nem enge
dett használat helytelen használatnak, vagy még inkább visszaélés
nek nevezhető", Élveznünk pedig osak azt szabad, - folytatja -, 
ami "örök és változhatatlan": vagyis Istent.' Eletünknek a végső

célra, Istenre kell irányulnia; és Isten helyett nem állíthatunk oda
más végső célt, aminek értéke számunkra pusztán és végérvényesen
csak önmagában rejlenék, hiszen az ilyen pusztán és "végérvénye
sen", illetve örökkévalóan létező érték nem lehet más, mint maga
az abszolút Érték: Isten; s Isten helyébe mást állítani "istenül" nem
egyéb, mint bálványimádás. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt,
mintha a ném abszolút értékek a maguk rendjében, a maguk létfokán
ne volnának szintén "teljes" értékek, s ne volnának önmagukban
véve, mint létezés, jók. A maga rendjében tehát él! tudomány is "jó",
amennyiben helyesen használjuk, nem pedig "helytelenül", "vissza
élve" vele; IS amennyiben valóban "használjuk", mint a maga létfoka
nak megfelelően teljes értékü "eszközt", nem pedig "élvezzük", mint
önmagáért való végső célt. A tudomány helyes használata pedig a
hivatásának, Isten-adta természetének megfelelő használat: vagyis az,
hogy vele a teremtő terv szerint megvalósítsuk uralmunkat az em
beri és ember alatti dolgokon: a társadalmon és természeten, erőiket

megismerve és megszervezve," oly módon, hogy az uralom révén
mint eszköz révén mozdítsuk elő a végső Cél elérését, az "Isten or
szágát": amely üdvösséget, ennek "környezetét" a társadalomban,
- az immanencia vonalán az igazságosságon és szereteten alapuló
boldogságot, a transzcendencia vonalán a közösség üdvösségét, 
végül az ember személyes és az emberiség kollektív "istenfiúságán"
át a teremtett világ sóvárgásának teljesülését, fölszabaditását "a
romlottság szolgaságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára".

A tudomány "helyes" és "helytelen" használatának - illetve
"használatának" és "élvezetének" - példáít,mintegy útravalóul az
emberiségnek, a Genezis hatodik és tizennegyedik fejezete mondja
el, Noé bárkájának és a bábeli toronynak a történetében. Mindkét
esetben - mai szóval élve - egy-egy "technikai vivmányról", talál
mányról van szó. Noé "igaz és tökéletes ember nemzedékében",
olyan ember, aki "Iistennel jár" a "megromlott" földön; ő az, aki a
teremtett emberi és emberalatti világot megmenteni váLasztatott.
"Tudománya", amellyel hajóját megépíti, a Szentírás előadása sze-

1 De doctrina christiana, 1. könyv, 4. és 20. fejezet: Városi István forditása.
• Erre vonatkozóan v. ö. Henri de Lubac: Az új embertípus és a keresztény

embereszme, Vigilia 1949 február.
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rint szinte Iegapróbb megoldásaiig Isten-sugallta tudomány; s tör
ténetének szimbólikus értelme számunkra többek között az, hogy
az "Istennel járó" - nem pedig Isten ellen lázadó - ember tudo
mánya és a belőle születő technikai kultúra e "helyes" használatá
ban valóban az Isten terve és akarata szerint való, s legyőzve a
bűnei miatt emberellenessé, ellenségessé vált természet "büntető"

elemeit és índulatait, valóban és egyedül alkalmas arra, hogy az
emberiséget "megmentse", s átsegitse arra az Ararátra, ahol újra
'szilárd földet érezhet lába alatt, s megkötheti ismét Istennel a bűnbe
esés által megtört szö:vetséget. Ez az a tudomány, amelynek révén
az ember a maga javán munkálkodva egyben a kozmosz "megvál
tásán" is munkálkodhatik, visszautalva eredeti emberalatti rendjébe
az ember fejére lázadt természetet, hogy e "meRváltott" szubhumá
nus világ fölött Isten újra elmondja azokat az igéket, amelyekkel a
teremtéskor útjára bocsátotta (Gen. 8, 17); az ember pedig, beleillesz
kedve szintén a teremtett Rendbe, "kedves illatú" áldozatként mu
tassa föl a Teremtőnek, az egyetlen abszolút Úrnak és végső Célnak,
a megbékélt kozmoszt. "Ime én szövetséget kötök veletek és utódai
tokkal és minden élőlénnyel, mely veletek vagyon, a madárral, a
barommal, s a mező minden vadjával, mely kijött a bárkából, s a
föld minden állatjávaJ" (Gen. 9, 9-10).

Bábel ennek az ellentéte: a tudomány "vi1sszaélése". Az ember
eRY technikai fölfedezést tesz: föltalálja a téglaégetést és bitument
- "jertek, vessünk téglát és égessük ki tűzben, aztán fölhasználták
a téglát kőnek, az aszfaltot meg vakolatnak" (Gen. 11, 3) - s elhatá
rozza, hogy "várost" épít, azaz otthont, lakóhelyet, de hozzá nyom
ban "tornyot is, melyaz eget érje", - s miért? "hogy híressé tegyük
nevünket". Ime a tudomány és a technika helytelen alkalmazása, az
"eritis sicut dei", a sátáni csábítás és a bűnbeesés szellemében: isteni
becsvággyal (hogy "az eget érje"), és a gőg, a kevélység szolgálatá
ban, ("hogy híressé tegyük nevünket"). "Ime egye nép és egyajkú
az egész: ezzel az alkotással kezdik s ezentúl nem fognak elállni
szándékaiktól, míg végre nem hajtják őket cselekedettel" (Gen. 11,
6) - mondja Isten szava, ez az emberiség és emberi tudomány máig
tartó drámájára rávilágító prófécia. Az, hogy Isten az építők nyelvét
megzavarja, "hogy ne értsék egymás szavát", hogy az emberi közös
ségből "szétszéledjenek" - s -legven eztán ember embernek, nemzet
nemzetnek farkasa, ahelyett, hogy "egy-nyelvű" testvére volna, 
az Isten ellen lázadó, az ember abszolút, "égigérő" uralmát célzó
technikai kultúra egész végzetét összefoglalja: emberek, osztályok,
nemzetek "nem értik egymás szavát", az emberiség közös "nyelve"
helyett mindegyik a maga külön érdekeinek nyelvét beszéli, s a
"torony" lőréseiből, melyet Isten detronizálására építenek, egymásra
is rázúdítják mind tökéletesebb fegyvereik mind pusztítóbb lövedé
keit. "Ime, Ádám olyanná lett, mint egy míközülünk: tud jót és
gonoszt (Gen. 3, 22).
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A bűnbeesés, az ember lázadása megzavarta a világ harmóniá
ját és embertelenné tette, dehumanizálta a természetet. A világ s a
tudomány használatában az ember eltért Isten teremtő szándékától,
mely szándék az embernek páratlanul magas szerepet, a tudomány
nak páratlanul magas hivatást adott: annak azt, hogy mint Isten hely
tartója, akaratának látható közvetitője uralkodjék a, természeten,
ennek pedig azt, hogy általa, használatával ez az uralom gyakorlati
lag meg is valósulhasson. Az "első Adám" bűnét azonban kiengesz
telte a "második Adám", az "új Adám": Krisztus, megváltásarévén
megnyitva számunkra annak az isteni szeretetnek és szeretetből, s
szeretetben áradó bölcseségnek, "sapientiá"-nak kiapadhatatlan for
rását, amelynek erejével visszahívhatjuk a megtört harmóniát, "re
humanizálhatjuk" a teremtett világot, - hősies küzdelemmel egy
előre, addig a "parúziáig", amikor a küzdelmet fölváltja majd az örök
dicsőség és béke. S ebben a világépitésben és szervezésben a tudo
mány nem bálvány, hanem "eszköz", 's helyes használatában teljes
érték il maga rendjében, teljesen teljesítve hivatását: hogy meg
ismerje a teremtett valóságot, és ismeretei birtokában olyan
síthatják meg személyes életükben Isten dicsőségét, s a maguk Isten
dícséretén át, mint közvetítőn át Istenhez, az emberalatti világnak
az emberi tudatban mintegy eszméletre jutó, némaságból énekké
születő himnuszát.

Isten a paradicsomban a teremtett állatokat "odavezette Adám
hoz, hogy lássa, minek nevezi el őket; mert minden élőlénynek az
lett a neve, aminek Adám elnevezte" (Gen. 2, 19). A tudomány mint
a. dolgok benső törvényeinek, természetének, s összefüggéseinek
föltárása nem más, mint emez első "megnevezés" folytatása a törté
nelemben: "Megnevezzük" a dolgokat, és megnevezve őket, uralko
dunk rajtuk (mert a névadásnak az egykori, primítív világban má
gikus-hatalmi ereje van); de nem teremtjük őket. Isten az, aki terem
tett; az ember az, aki "megnevez", fölfedez. S azzal, hogy megnevez,
hogy azt, ami "van", a maga tudatában mintegv legmélyebb lénye
gében birtokába veszi - és birtokába véve használja, alkalmazza,
energiáit a saját magasabb rendje számára kamatoztatja: voltaképen
nem tesz mást, mint nagylelkű mozdulattal fölemeli az alatta valókat
s letörülve róluk "névtelenségük" hamvát, tiszta ragyogásukban
mutatja föl annak, Aki teremtette őket. "Megnevező" tudományának
föladata nem az, hogy "teológia" legyen, de az Sem föladata, hogy
holmi "anti-teológia" szerepét akarja játszani. Legyen az, ami: tudo
mány. Igy lehet és lesz lépcsőfoka az ember fölemelkedésének ama
bölcseség felé, amely viszont onnét "fölülről" árad az ember felé,
ahonnét "omne datum optimum et donum perfectum", "minden jó
adomány és tökéletes ajándék" származik, "alászállva a világossá
gok Atyjától, akinél nincs változás, sem árnyéka a változandóság
nak" (Jakab, 1, 17).
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