
ESZMÉK ÉS TÉNYEK
A marxista gondolat magas színtjét

képviselő folyóiratok sok tanulmányát
idézhetném, amelyekben az a nézet jut
kifejezésre, hogy a vallás ma minden
vonalon defenzívába szorult, mert szó
szólói egyre több kérdésben kénytele
nek komolyengedményeket tenni és
kompromisszumokat keresni az előre

törő tudománnyal. E tanulmányok
ryomán hírlapi cikkekben is sűrűn ta
lálkozunk ezzel az állítással, amely
nek bizonyítására az egyik lap leg
utóbb éppen a Vigilia januári számá
ból vette ki a következő sorokat: "An
nak feltételezése, vagy megállapítása,
hogy az ember testileg valamely ál
latfajtából fejlödött ki, nem zárja ki
annak lehctőségét, hogy Isten külön
teremtői aktussal helyezte bele a lel
ket a fejlődés folyamán kialakult
Iénybe." A cikkíró szerí nt ez is egy
példa arra a katolikus egyházi kö
rökben mindjobban kibontakozó f.-)
Iyarnatra, amely megpróbálja "moder
rrizálni" a dogmákat s "elfogadhatóvá
tenni" a vallást a XX. század techni
kai és tudományos világképével ren
delkező ember számára. Majd fejte
getéseinek záró részében felveti a kér
dést: "Vajon elegendő lesz-e a hit és
a hit dogmáinak megvédelmezéséhez a
kompromisszum? Vajon a végtelen
ségig lehet-e hátrálni ezen a földön és
vajon mindíg marad-e egy kis zug a
,modernizálódó', .demokratizálódó' hit
számára ?" S a válasza tagadó: "Alig
ha. A történelmi fejlődés kérlelhetet
len: végez azzal, ami elavult, ami el
lenkezik a fejlődés törvényeivel. Igy
azután a hit hiába hívja segítségül a
tudományt."

Miután a crlclc címzettje közvetlenül
a Vigilia, .talán inem lesz érdektelen,
ha főleg ennek a cikknek gondolat
menetéhez igazodva próbálom megvi
lágítani a szerintem helyes katolikus
álláspontet.

•
Mindenekelőtt néhány szót általá

nosságban a katolikus vallás és a tu
domány viszonyáról. Én, legalább is
én. nem tudok arról, hogy az egyház
mint intézmény valaha is elvileg
szembefordult volna a tudománnyal.
Bizonyos, hogy voltak időn/ként egy
házi személyek, igen magas polcokon
is, akik gyanakodva vagy éppen elíté
lő és kárhoztató módon tekintettek

írja Mihelics Vid

egyes filozófiai irányokra és tudomá
nyos vizsgálódásokra, de még az any
nyira "klerikálisnak" minősített és so
kat támadott 1864. évi Syllabus is el
hárította azt a nézetet, hogy .,az apos
toli Szeritszék és a római Kongregá
ciók határozatai gátolják a tudomány
szabad haladását". Joggal vagy nem
joggal hárította el, ebben nyilván nem
fogunk megegyezni atheista partne
reinkkel, maga az idézett állásfoglalás
azonban tény marad, amelyre hivat
kozva rni, mai katolikusok, nyugodt
lélekkel örvendezhetünk a tudomány
"szabad haladásának", és vehetjük ki
részüniket ennek a haladásnak munká
Jásából. Mi több, egyenesen felada
turiknakérezhetjük, hogy ebben a vo
natkozásban is korunk emberei le
gyünk, azok pedig, akik közülünk tu
dománnyal foglalkoznak, lehetőleg

mind olyan szakemberek legyenek,
akiket a vallásos hitünket nem osztó
tudósok is magukkal egyértékűeknek

ismernek el.
Nem kétséges, hogy voltak fájdal

mas esetek az egyház történetében 
Ilyenekre a cikkíró is utal -, ame
lyek tápot adhattak a tudományelle
nesség vádjának, nekem azonban meg
győződésem, hogy sokkal nagyobb
számban jelölhetnénk meg mozzana
tokat, amelyek az ellenkezőjét igazol
ják. Hiszen ha nem ez lenne a való
ság, miként tudnók megokolni azt a
tagadhatatlan tényt, hogya világ
egyetlen más táján sem lendült fel
annyira az emberi szellem a tudomány
és a technika irányában, mint éppen
Európának azon a területén. ahol az
egyház több mint egy évezreden át
birtokolta az oktatás és művelődés

monopólíurnát ? Hogy minden ilyen
egyeduralmi helyzet visszásságokat is
hoz magával, köztük olyanokat is,
amelyeket mai gondolkodásunk hatal
mi visszaéléseknek minősít, önként ér
tetődik, a szociológus pedig, aki a tár
sadalmi eseményeket sohasem érté
kelni, hanem összefüggéseiben megra
gadni igyekszik, többnyire az intézmé
nyekké formálódott közösségi élet bel
ső logdkáját ismeri fel bennük. Ezért
vallom én, hogy nekünk, ma élő ka
tolikusoknaJk, semmi okunk védeni
egyházunk történetében azt, ami véd
hetetlen, még .mentséget'' is fölösle
ges rá keresnünk, rnert ami a múltat
illeti, a .mi feladatunk csupán az le-

161



het, hogy egyrészt magunk is megért
sük, másrészt másokkal is megértes
sük a dolgok dialektikus folyamatát.
Megértsük és megértessük elősorban

azt, hogy amikor az egyház - akár
mínt intézmény, akár egyes vezető

személyíségeín át - ellenefordult tu
dósoknak, bölcseleti és tudományos
irányzatoknak, lényegileg mindig ab
ban a hiszemben járt el, hogy sarka
latos vallási értékeket véd.

Gondoljunk csak a talán Iegkí rívőbb
esetre, a föld forgásának kérdésére.
Arrn annaikidején ezzel kapcsolatban
előtérbe lépett, az a feltevés volt, hogy
a Bíbliát nem fogják többé sugalma
zott könyvnek tekinteni, ha kiderül
róla, hozv vaskos tévedést tartalmaz.
Vílágos, hogy az egyház nyomban in
díttatva érezte magát a Bibliának, il
letve annak, amit bibliai igazságnak
tartott, védelmére kelni. És hosszas
okoskodásra és elmernunkára volt
szükség, amíg a teológusok szembe
tudtak vagy mertek nézni azzal, hogy
mí is a Bibliában az érinthetetlen ki
nyilatkoztatott igazság, és rni az, ami
csupán a keletkezési korok kifejezési
módja? S ugyanígy vagyunk napja
inkban az evolúcióval is. Ha az evo
lúció hirdetői úgy vélik, hogy az evo
lúcionizmus nevében tagadniok kell
minden abszolútot, minden teremtést,
rninden emberi felsőbbrendűséget, ak
ikor az egyháznak nem lehet és nem
is szabad hallgatnia. Az egyháznak eb
ben az esetben szükségszerűen figyel
meztetnie kell híveit, hogy a tudomány
képviselői 'következtetéseikben túllép
ték a saját területük határait és arra
a vallási területre léptek, amelyen az
egyház a természettudósok illetékes
ségét önmagának feladása nélkül sem
miképp sem fogadhatja el.

Nem vitás, hogy az efajta határkér
désekben katolikus részről is történ
nek elhamarkodott állásfoglalások.
Voltak katolikus gondolkodók, akik
beleestek abba a tévedésbe, hogy kellő

tudományos felkészültség nélkül a tu
domány síkján foglaltak állást, vagy
a hit nevében utasítottak vissza vala
mely tudományos elméletet vagy tu
dományos megállapítást. Ahogyan
Paul Chauchard professzor. a kiváló
katolikus természettudós mutatott rá
nemrégiben La Science détruit-elle la
Religion? (A tudomány lerombolja-e a
vallást?) círnű könyvében: "Teológu
sokban, akik megzavartan álltak a vi
lág megszekott szemléletének változá-
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sa előtt, olyan nézeteik előtt, amelyek
ről még maguk a szaktudósok is vi
ta1lkoztak, nem volt meg míndíg a re
alizmus ahhoz, hogy különbséget tud
janak tenni aközött, ami jogos véle
kedés a tudományban, és aközött, ami
megengedhetetlen metafízíkának szá
mít." S meg lis magyarázza, hogy mit
ért ezen. Amikor azt állitják, hogy az
ember - vulgártsan kifejezve - a
"majomból" nőtt ki, és ezt az állí
tást kapcsolják azzal a másikkal, hogy
Isten tehát nem létezik, vagy, hogy
az embernek nincsen lelke, akkor
megvan a hívőknél a kísértés arra a
következtetésre, hogy az a tudomá
nyos nézet, amely ilyen konklúziókra
jut, csak hamis lehet, rníután Isten
létezik. Holott - figyelmeztet Ohau
chard - meg kellene elégednünk an
nak rögzítésével. hogy itt már olyan
rnetafízíkaí dedukcióval van dolgunk,
amely túlhaladja a természettudomány
lehetőségeit. "Nem - állapítja meg
Chauchard -, az nem érv, hogy az
ember azért nem nőhetett ki a .rna
jomból', mert Isten létezik; csakis él
tudósokra tartozik, hogy állást fog
laljanak ebben a kérdésben, állásfog
lalásuk azonban semmiképpen sem
függ össze Isten vagy a lélek létével
vagy nem-létével." Amit tehát kíván
nunk kell és tőlünk telően elő kell se
gítenünk, hogy mind, a tudományos,
rnind a teológiai elmélkedés mindent
a maga helyére rakjon és a maga he
lyén lásson. Ellenkező esetben ugyan
is valóban előáll az a helyzet, amikor
a nem-ihívő közvélemény könnyen
odakövetkeztet. hogy az egyház előbb

elleneszegül a tudományos haladás
nak, majd végül is vissza kell vonul
nia. S ezt a látszatot nyomon kiséri
mindjárt az a még súlyosabb látszat,
hogy az egyház ezzel feladta pozícióját
és megváltoztatta a vallást, holott er
ről nincs és nem is lehet szó.

Elfogadhatatlan lenne számunkra
még a feltevése is annak, hogy mi,
katolikusok, valaha is helyettesíthet
nők a Genezist. egy tudományos elő

adással, amelyet teológiai kommentá
rok egészítenek ki. Szerintünk a tu
domány nem magyarázott meg nekünk
rnindent és soha nem is fog megma
gyarázni rníndent az ember eredete
körül. A tudomány pálcát törhet él

monofiletizmus mellett. vagyis, hogy
az ember egyetlen állati törzsből



egyetlen pillanatban és egyetlen he
lyen állt elő, mint ahogy ez ma ural
kodó tendencia is, kétséget kizáró mó
don azonban soha sem fogja bizonyít
hatni. Me rt noha számunkra ez a mai
tendencia a kedvezőbb, kizártnak lát
szi." hogy a tudomány eldönthesse a
monogenizrnus és a Iílogenizmus vítá
Ját, azt tehát, hogy egyetlen "Ádám
mal" vagy egy egész csoporttal kezdő

dött az emberi lét. S az érem másik
oldala: bár főbb vonásokban ismer
jük, rní a Bibliában nagy vallási igaz
ság és mi a beszédmód, az "irodalmi
műfaj", nem hihető, hogy teológusa
ink valaha is pontosan és végérvénye
sen külön tudnák választani a két
dolgot. vagyis azt, hogy pontosan med
dig terjed a kinyilatkoztatott hitigaz
ság, és hol kezdődik és meddig terjed
az elavult göngyöleg. Józan és indo
kolt eljárás tehát, hogy lehetőleg ne
vékonyítsuk és lazitsuk a göngyöleget
sem. nehogy a méltán őrizett kincs
nek paranya is veszendőbe menjen.

Egyházunknak a hit kérdéseiben
döntésre hivatott tényezői az utóbbi
években például ismételten kijelentet
ték, hogy nem látják, miként lehetne
összeegyeztetni az eredeti bűn dogmá
ját egy ..kollektiv Ádámmal". Ez
azonban korántsem egyértelmű azzal,
hogy soha nem is fogják látni. Azok a
teológusok, akik a dogma és a poli
genizmus összeegyeztetésének lehető

ségét vizsgálgatják, mindenesetre igen
hasznos munkát végeznek. már csak
azért is. mert annak megértetéset se
gítik elő, hogy két külön területet kell
szemügyre vennünk: az egyik a vál
tozhatatlan dogrnáé, a másik azoké a
történeti és materiális feltételeké,
amelyek közott a dogma realizálódik.
Ha tehát a tudomány az ember kol
lektív eredetét valaha ~s igazolni tud
ná, akkor előttünk a hitből folyó kö
telességszerűséggel bizonyosnak kel
lene lenni, hogy a poligenizmus nem
érinti az eredeti bűn dogmáját. Egyéb
ként ugyanis - ugyancsak a hitből

folyó kötelességszerűséggel- azt kel
lene rnondanunk, hogy nem volt több
Ádám. Már pedig ilyesféle igazi kon
fliktus hit és tudomány között a mi
meggyőződésünk szerint sohasem
adódhat. Legfeljebb azt fűzzük hozzá,
hogy sem a tudomány, sem a teológia
fénye nem fogja megszüntetní soha a
magunk és a környező valóság egész
misztéri umát.

*

A katolikus álláspont, amelyet a ka
tolíkus gondolkodók egyöntetűen kép
viselnek, régtől fogva az, hogy a tu
domány és a vallás, ha megmaradnak
a maguk területén és megtartják a sa
ját szempontjaikat, nem feszélyezhe
tik egymást. Ahogy Chauchard kife
jezi magát: "A jóindulatú közömbös
ség lehetősége megvan a kölcsönös in
kompetencia alapján." A tudós, mint
ilyen, egy fajta agnosztícizrnust tanú
síthat a vallási igazságok irányában,
mert hiszen ezeket az igazságokat ő is
csak a hitből merítheti, szoros érte
lemben akkor is, ha egészen ésszerű

teológiai feldolgozásban kapja azokat.
S a teológus is, rnint ilyen, egy fajta
agnosztícizmust tanúsíthat a tudo
mány irányában, amelynek területén
ő meghallgatja a dolgokat, de maga
nem lép közbe, Szerintem is ez a he
lyes magatartás s ez a feltétele a mi
oldalunkon is az egészséges egyen
súlynak. Nekünk ugyanis, hívőknek,

kettős kötelességünk van. Egyrészt vi
lágosan kell látnunk és el kell igazed
nunk a tudományos ,kultúra területén,
s ugyanakkor a teológiai és vallási
kultúra területén is. Másrészt tisztá
ban kell lennünk azzal.' hogy ugyan
azon egy valóság vizsgálásához is sok
félék az eszközeink. Mi természetesen
arra törekszünk, hogy egyesítő és egy
séges szemléletré jussunk, de akkor
sem szabad felejtenünk, hogy ebben
a szemléletünkben rnindenkor van
egy rész, amely a tudományból, s van
egy rész, amely a hitből ered.

A teológusnak, mint ilyennek, nincs
mit követelnie a tudománytól. Nem
követelheti például a vitalizmusnak,
az életelv tanának. vagy a fixizmus
nak, a fajok változatlanságáról szóló
tannak igazolását, de ugyanúgy nem
állíthatja be az evoluciós elméletet
sem, mint a hitből folyó szükségessé
get. A tudósnak viszont, mint tudós
nak, nincs mit foglalkoznia dogmák
kal, és mínt tudós, a hívő tudós sem
rnűvelhet teológiát. Nem vitás persze,
hogy amikor előttünk, hívők előtt, a
míndenségnek az az egyesítő és egy
séges szemlélete, amelyet a katoliciz
mus nyujt, lényegében nyilvánvaló bi
zonvesságnak tűnik fel, akkor mi e
szemléletnek azt a részét, amelyet a
tudományból veszünk át, úgy fogjuk
föl, mint ami hitünket alátámasztja és
megerősíti. S itt rnerül föl azután a
minden eddiginél fogasabb kérdés,
amelyet azonban éppen, mert "fogas",
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szintén szemügyre kell vennünk.
Chanehard e kérdést a következökben
bontja szét: Lehet-e tisztán a tudo
mány alapján racionálisan dönteni
theizmus és atheizmus között? Épít
hetünk-e apológiát a tudományra?
.Mondhatjuk-e például, hogy aki ta
gadja Isten létét, vagy a lélek halha
tatlanságát, tudományosan téved?

Egyházunk, mint tudjuk, elfogadja
és állítja a vallás és a tudomány te
rületeinek különbözőségét, s azt kí
vánja, hogy rnindegyik maradjon meg
a magáén, másfelől azonban nem
.mond le arról, hogy hitvédelmi meg
nyilatkozásaiban tudományos érvekre
is hivatkozzék az atheista tételek elle
nében. Az egyház álláspontja az, hogy
bár megkülönböztetjük a megismerés
területeit, semmiképpen sem tekint
hetjük teljesen szétválasztottnak és
egymástól függetlennek őket. Szerinte
így a tudomány is egyik megközelítési
útja az Isteni rnűnek. Akkor pedig ho
gyan képzelhetnők, hogy a mű részle
teinek behatöbb megismerése, még ha
atheista tudósoknak köszönhető is, ne
tárna fel megint valamit a mű szer
zőjéről is? Vagy az ember egyre ala
posabb tudományos megismerése ho
gyan ne tanítana minket a lelkéről

is?
Mlnt.ha tehát fejtegetéseink kétér

telrnűségbe és btzonytalanságba tor
kolltak volna. Az igazság azonban az,
hogyafentiekbe, ahol az egyház ál
lásfoglalását vázoltam, már közbeéke
lődött a megismerésnek egy harmadik
és szintén autonóm területe: a filo
zófia. S mínt Chauchard helyesen
emeli ki, a bölcséletre hárul az a fel
adat, hogya tudományos valóságról
és a teológiai tanításról - szerintünk
szintén valóságról - elmélkedve, ra
cionális bizonyságot nyujtsori Isten lé
téről és a lélek halhatatlanságáról. S
az már a nem-hívő filozófusok dolga,
hogy ezekben a kérdésekben perbe
szálljanak a hívő filozófusokkal. A tu
dósnak, rnint természettudósnak. akár
hívő, akár nem-hívő, nincs illetékes
sége erre.

Magától értetődik azonban, hogy
miután a mai katolikus gondolkodók
egyáltalán nem óhajtanak "fideizmus
ba" tévedni - amivel sűrűn megvá
dolnak bennünket -, nekünk is amel
lett kell lennünk, hogy a filozófiai
párbeszédek a mi részünkről se ra
gadjanak meg a metafizika legmaga
sabb csúcsain, hanem nagyon is ve-
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gyék számba az életre és mindcnségre
vonatkozó tudományos koncepciókat.
Előttem nem kétséges, hogy ezek is
újabb indításokkal termékenvíthetík
meg a katolikus filozófiát. "A tudós,
mint tudós számára azonban - rög
zíti meg Ohauchard - csak egy lehe
tőség adódik: az ő szemében Isten nem
lehet más, mint többé vagy kevésbé
valószínű feltevés." Ez a magyarázata
annak is, hogy bármilyen tudományos
érveléshez folyamodjunk, senkit sem
fogunk szükségszerűen meggyőzni hit
igazságaink felől; ehhez még a tisz
tán filozófiai okoskodás sem elegen
dő: nyitottság a hit számára és kegye
lem is kell hozzá.

A hívő azonban, akinek meggyőző

dése, hogy Isten egy realitás, anélkül,
hogy ez a meggyőződése a tudomány
ból származnék. a tudományos meg
ismerésekben olyan megerősítését fog
ja felfedezni annak, amit hisz, hogy
szinte joggal beszélhet - úgy röviden
kifejezve magát - a hit "tudomá
nyos bizonyítékairól". Ebből követke
zik és válik könnyen érthetővé, hogy
a tudományra alapozott apológia hord
ereje nagyon különböző, A ncm-hívót
bizonyos eseteloben új tájékozódásra
ösztönözheti, készséget és keresést
szuggerálhat neki, a hívőben viszon t
új bizonyosságokat támaszthat, mert
amit a hívő kíván, már csak az erő

södés és nem a megtalálás. Ez felel
meg végeredményben az egyház taní
tásának is, amely állítja, hogy a tu
domány elvezethet, sőt kell is, hogy
elvezessen minket Isten felé, de so
hasem abban az értelemben, mintha a
tudomány helyettesíthetné a filozó
fiát és a teológiát, s bizonyíthatná ne
künk a vallási tételek igazságát.

*
Ha valaki mindezt átgondolja, re

mélhetően egyet fog érteni abban,
hogy fogalmi ellentmondás lenne a
vallás meghátrálásáról beszélni a tu
domány előtt. A tudomány bízvást ha
ladhat előre, sohasem fog beleütközni
semmiféle katolikus .híttételbe. Szá
molni kell azonban egy mozzanattal,
amely kisebb-nagyobb súllyal valóban
ellenünk fordítható, s úgy vélem, er·
ről sem árt megemlékeznem.

Ez pedig az, hogy azt a higgadt
megfontoltságot, amely tiszteli a tu
domany autonómiáját és független
ségét, nem mí ndig tanúsították a kö
zeli vagy távolabbi múltban az ősz-



szes katolikus teológusok és filozófu
sok. Mi több, még a katolikus tudó
sok között is voltak, akik térítő vá
gyuktól hevítve, mint tudósok akar
ták ráerőszakolni nem-hívő testvére
ikre azt a hitet, amelynek alaptételeit
kézzelfoghatóan tapinthatónak érezték
laboratóriumukban. Pedig ha vankí
sértés a keresztény igehirdetés számá
ra - jegyzi meg Chauchard -, talán
a legveszedelmesebb és legvégzetesebb
az a "konfuzionista" kísértés, amely
szellemi valóságokat akar bizonyítani
egyedül a tudomány útján. Mert ez
csakis a türelmetlenséghez és a tudo
mány kísíklasztásához, meghamisításá
hoz vezethet. Semmi sem rosszabb,
mintha a hívő tudós a tudományát
a hite függvényeként rekonstruálja. A
nem-hívő tudós ugyanis, akit ő tudo
mányos tudatlansággal akart megvá
dolni, hamar leleplezi a visszaélő fel
használást, s nem tekinti többé a hí
vő tudóst igazi tudósnak, aki mint
ilyen, bizalmat érdemel. Mellesleg
mondva, azért is káros az ilyen jelen
ség, mert manapság a hívő tudós
amúgyis nehezen menekül a vád tól,
még akkor is, ha kínosan objektív
marad.

A felszínes rnűveltségű hívő persze
nagyon meg van elégedve a számára
annyira kedvező, rnert célzatos tudo
mánnyal, amelyet fel lehet használni
körtnyű szónoklatokhoz is. Annál gyöt
relmesebb a hívő tudós és a komoly
katol ikus gondolkodó számára, hogy
rámutasson az ilyesféle tudományos
érvelések harnisságára, mert ezzel a
saját tábora előtt kerül abba a lát
szatba, hogy Isten és a hit ellen for
dult. Am mégis kötelessége - álla
pítja meg Chanehard -, mert nincs
olyan tudomány, amely külön a hí
vők használalára szolgál. Nekünk él vi
lúgnak azt az igazi tudományos Jelfo
gását kell szem előtt tartanunk, amely
egyképpen mutatkozik mind a hívok.
mind a nem-hívők felé. Ragyogó pél
dát adott erre Teilhard de Chardin is,
akiről nemrégiben írtam.

Amiko!' azonban a kifejtettek alap
jún legjobb meggyőződésem szerí nt
tagadom, hogy a vallás defenzivába
szorulhatna a tudománnyal szemben.
lévén mind a kettő a megismerésnek
külön-külön autonóm területe. ko
rántsem tagadom, hogy él tudományos
haladás ne járulna hozzá aBibliából
való egyes vallási képzeteink usztula
sához. Egészen természetes, higy ne-

kem, aki ebben a században élek s
igyekszem lépést tartani a tudomány
haladásával, a sarkalatos hitelvek val
tozatlansága mellett sem egészen olya
nok a vallási képzeteim, mint amilye
nek száz vagy ezer esztendővel ez
előtt lehettek volna. S hogy a múlthoz
képest tisztultabbak ezek a képzetcí m,
abban kétségkívül nagy szerep jut a
tudományos ismereteim bővülésének

is.
Nem is olyan régen még szükséges

nek látszott a hit számára, hogy a
mozdulatlan föld legyen a mindenség
középpontja. hogy mindazt, ami ezt a
mindenséget alkotja, Isten közvetle
nül teremtette légyen a Genezis hat
napja alatt, és hogy az ember. mí
előtt emlékeink lennének róla, a föl
di paradicsom tökéletes lakója lett lé
gyen. Jött azonban a modern tudo
mány és a hívőnek meg kellett ta
nulnia, hogy elhatárolja azt, ami a
hitből, és azt, ami a természetes meg
ismerésből ered. Ami pedig utóbbit
illeti. ma már azt is világosan látjuk,
hogy' nincs az a még annyira bizo
nyosnak mondott tudományos elmélet
sem, amelyből teológiát szabadna fa
ragnunk.

Chauchard például nem vonja két
ségbe annak jogosságát. hogy apolo
getikaicélokra felhasználjuk azokat a
tudományos érveket, amelyek amel
lett szólnak, hogya mindenségnek
volt egy kezdete, miután ez cl feltevés
jól összeilleszthető a világ teremtett
voltának ,keresztényeszméjével,
ugyanakkor azonban figyelmeztet ar
ra, hogy nem tudjuk, mi lesz még
ennek az elméletnek a sorsa. miután
az ellentétes teóriák ugyanígy tudo
mányosak. Éppen ezért őrizkorijünk

attól, hogy a teremtést az említett tu
dományos elmélettel bizonyítsuk, mert
ha azt elejtik a tudósok, sokan azt
fogják hinni. hogy a tudomány meg
cáfolta a teremtést, holott "z igazság
az, hogy egy öröktől fogva létező vi
lág, bár ellentétes a hagyományos hit
tel, nem kevésbé teremtett lehetett.

Avagy itt van az evolució elmélete.
amely csak akkor és abban a vonat
kozásban ütközik a hitbe, ha túllép
ve a tudomány sikját, a világ abszo
lutum nélküli totális msgmagyarazá
sának állítja magát. Maga a biológiai
evolució semmiben sem mond ellent
a hitnek. Odáig azonban mégse men
jünk - int Chauchard -, hogy abszo
lut teológiai szükségességnek nyilvá-
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nitsuk az evolúciót, s míg mások Isten
nem-létének bizonyítására hozzák fel,
mí most egyenesen Isten jelenvalósá
gának bizonyságát keressük benne.
Igaz ugyan, hogy mí, akik hiszünk Is
tenben, talán könnyen meg is talál
juk itt, de ne feledjük, hogy nem a
hit, csak egyedül a tudomány az, ami
a teremtés e módjának eszméjére ve
zetett minket.

Amikor azonban elísmerem, hogy a
Bíbliából való egyes vallási képzete
im ma mások, mint amilyenek a tudo
mány haladása nélkül lettek volna,
arról van-e szó valóban, hogy "komp
romísszumot" kötöttem a hitem dog
mái és a tudományos eredmények kö
zött? Szerintem nem. A kompromisz
szum fogalmában benne rejlik, hogy
kűlső vagy belső békesség okából va
lami igényünk vagy nézetünk elejtése
árán is megalkuszunk az adott hely
zettel. A felsorolt vagy jelzett esetek
ben azonban semmiféle hitigazságot
sem kellett feladnunk. Ami történt,
vagy még a jövőben történhet, egy
szerűen csak vallási képzeteim össze
illesztése és egyoehangolása a tudo
mányos felismerésekkel, a hitelvek
bárrninő sérelme nélkül. Ami ennek
nyomán előáll, annak helyes megje
lölése nem a ,,'komproonisszum", ha
nem a "konkordancia". S ne gondolja
senki. hogy ez csak játék a szavak
kal. Annál kevésbé az. mert vannak
hamis konkordanciák is, amelyek leg
alább olyan veszedelmesek, mint a
feltételezett kompromisszumok.

Voltak például "konkordisták", akik
geológiai periódusokat akartak csinál
ni a Genezis napjaiból. ami ugyancsak
sajnálatos eltévelyedés, mert hiszen
az inspirált szerző a maga korának
fogalmait alkalmazta és semmit sem
láthatott előre a mi tudományos ta
nainkból. Nagyon is megszivlelhetjük
tehát Chauchard intelmeit. amelyek
ben óv az efaj ta konkordizmustól. Bi
zonyos, úgymond. hogya tudomány
haladása eltávolított minkot a nyers
mechanikus materializmustól. megad
ta az embernek egész természeti nagy
ságát. visszautasította azt. hogy a
pszichizrnust az agyvelő valamilyen
külön anyagi terrnekének tekintsük,
ráébresztett minkeí az emberi termé
szethez illő morá l votológtaí alapjaira.
s mindezt úgy is felfoghatjuk, mint a
múltbelinél nagvobb összhangot a hit
tel. Chaucha rd rne; van győződve ar
ról. hogy ez iJ(, összhang folyvást nö-

vekedni fog, ugyanakkor azonban fi
gyelmeztet arra, hogy az ember soha
sincs alapjában .távolabb a szellemi
től, mint amikor a szellemit az anyagi
létezők tulajdonságainak síkján tár
gyíasítja. S amióta a dialektikus mate
ríahzmus elismeri a gondolat szelle
miségét és vallja, hogya gondolat nem
lokalizálható a nyugvó agyban. ha
nem az agy együttes funkciój ából
ered, azóta sokkal nehezebb katolikus
oldalról a válasz.

A mind kielégítőbb tudományos ma
gyarázatok ugyanis nem engedik meg
többé, hogy amit még nem látunk
tisztán, azt egy külön szellemi elvre
való hivatkozással pótoljuk. Abból,
hogy ::I tudósok valamennyien elisme
rik az emberi nagyságot, semmileéppen
sem következik a lélek halhatatlansá
ga. A tudományos magyarázat csupán
materializálódott viszonylataiban érin
ti a szellemit és ignorálj a annak a sa
ját dimenziónak 1étét, amit hitünk kö
veteI. A biológus számára az emberi
és az állati pszichizmus különbözősé

ge az agy bonyolultságának különoö
zőségével függ össze. All.íthatjuk, hogy
hitünknek a Lélekről szóló tanítása
egyezik a sajátos emberi jelleggel, de
nincs semmiféle abszolut tudománvos
bizonyíték erről az emberi különsze'rü
ségről. Csakis a filozófiai reflexió és
analízis vezethet ilyen következtetés
re, nem a kísérlet! megállapítás. S
ugyanígy hamis konkordancia Chau
chard szerint a mikrofizikai indeter
minizmus és az emberi szabadság pár
huzamba állítása is, amivel egyes te
ológusok legutóbb próbálkeztak.

*
Mindezek a kérdések. jól tudom.

sokkal szövevényesebbek, semhogy így
röviden. vagy akár több cikkben is vé
gükre juthatnánk. Amit írtam, csak
egy fajta szerény dialógus volt, amely
végső kicsengésében nem is annyira
kifelé, mint befelé szólt. Nem úgy ité
lem meg vallásunkat, mintha defenzi
vában lenne a tudománnyal szemben.
s nem osztom azt a feltevést sem.
mintha kompromisszumokba menekül
nénk. A mai katolikus gondolkodók
keresik természetesen a hit és a tu
domány egybehangolását, ugyanakkor
azonban tudatában vannak annak is.
hogy Isten rejtett Isten akart marad
ni látszólag autonóm művében, s mi
sem áll távolabb tőlük, mint az a kí
sérlet. hogy valamiféle materiálisan
evidens Istent alkossanak belőle.


