
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Nem ismerem a Christus című fran
cia folyóiratot, amelyből két hosz
szabb cikket kivonatosan a svájci
Orientierung is közre adott. Az egyi
ket Frant;ois Russo jezsuita teológus
"A természettudós magánycssága az
e~h~ban", a másikat André Astier, a
College de- France magfiúkai labora
tótiumának helyettes igazgatója "A
természettudós küzdelme hitével" CÍm
mel írta. Az Orientierung nyomán a
ikéi cilck széleskörű visszhangot kel
tett, nyilvánvaló jeléűl annak, hogy
tárgyuk nagyon is foglalkoztatja a ka
tolikus értelmiséget. Más lapok mel
lett még egy katolikus hírügynökség
is átvette az Orientierung által rövidí
tett szövegeket, amelyekihez Ladislaus
B01'os, a nemzetközi tekintéívnek ör
vendőmagyar származású hittudós írt
bevezető és záró sorokat.

Lényegesen javult-e a természettu
dós helyzete a katolikus egyházban az
utolsó évtizedek során? - ez itt a
kérdés, állapítja meg Boros. Sok teo
lógus meg van győződve róla. Utalnak
például a zsinati okmányokra, ame
lyek hangoztatják a tudomány auto
nómiáját, s kiemelik a kutatások fon
tosságát fl hit szempontjából. Kétség
telen továbbá, hogy az utóbbi időben

a természettudomány "betört" a ke
resztény gondolkodásba. "ÁllíthatjUlk-e
azonban, hogy a természettudomány
márís szellemi otthonra talált az egy
házban? A szóbanforgó két cikk gon
dolatai, amelyeket szakemberek fogal
maztak meg, mindenesetre kérdéses
nek mutatják a megbékélést hit és
természettudomány között."

*
Frant;ofs Russo, a teológus, főleg két

nyugtalanító tényt említ. Az egyik a
teológusok magatartása a természet
tudomány irányában. Az embernek
gyakran az a ibenyomása - rnondja
Russo -, hogy a teológusok zöme még
míndíg nem fogta fel teljes terjedel
mébena tudományos kutatás világ
alakító dinamikáját és komolyságát,
Ha a tudományos kutatások eredmé
nyei "értékesíthetök" számukra, akkor
gátlástalanul felhasználják azokat a
hit megalapozására. Ha azonban ke
vésbé alkalmasak erre, akkor hallga
tással siklanak el fölöttük, vagy leg-
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feljebb azzal a szcmrehányással ille
tik a terrnészettudóst, hogy olyan do
logba avatkozik bele, ami nem tarto
zik reá. Az ilyen "cél~gondolkodás"

taszítja, sőt sérti a tudóst. Csoda-e
akkor, hogy nem éppen jól érzi magát
a teológusok körében? Sajnálkozha
tunk ellenérzésén, de ez mindenkép
pen érthető. Ha szabad állítanunk,
hogya XIX. század rnunkásosztálya
kevés megértésre és támogatásra ta
lált az egyháznál, akkor nem sokkal
más a helyzet a XX. század természet
tudósának esetéhen sem.

A másik nyugtalanító tény Russo
szerint az, hogy II teológiai és a ter
mészettudományos gondolkodás kultu
rális feltételei jelentősen külörrböznek
egymástól, A teológus a valóságot a
történetiből, li rnúltból és az egyóní
ből kiindulva :r'agadja meg. Ösztönö
sen vonzódik így a humanisztikus gon
dolkodási módhoz. Ezzel szemben a
természettudományos gondolkodási
mód kifejezetten raclonalísztikus és
függetlenített a történettől. "Stílusa"
hűvösen logikus, Iormalisztikus és a
jövő felé forduló. Kulturális téren a
hit és a tudomány különbőzó táborok
ban van. Nem kellene természetesen
nagy hangsúlyt adni ennek a különbö
zőségnek, Russo véleménye, hogy a
gondolkodásnak ez a két fajtája idő

vel hasonulni fog egymáshoz. Szerinte
már ma megfigyelhetjük a közeledés
jeleit.

Míndazonáltal igaz marad - figyel
meztet Russo -, hogy a tcrmészettu
domany egy új embertípust emelt fel
színre, s meghatározza a tudós maga
tatását és értékeléseit is. A természet
tudományos gondolkodásmód meg
akarja "magyarázni" a világot, értel
mezni igyekszik azt kísérletileg bizo
nyítható, de kor'látozott számú elvek
alapján. Ez a magatartás más beállí
tottságot követel a világ irányában, új
nemét az érzésnek és átélésnek Más
természetű Jwpzettsége miatt nehezé
re esik a tenmészettudósnak, hogy
megértse a teológusok nyelvét. Viszont
megvan a joga arra. hogy olyan rnó
don tájékoztassák őt is a hit felől,

amely érthető számára. Múlhatatla
nul szükséges tehát. hogy a teológus
tudatára ébredjen annak, milven sza
kadék választja el őt, nyelvét, hitre



'vonatkow fogalanazásait, egyáltalán a
világhoz való egész beáfldtottságát a
természettudományos veretű kultúrá
tól. Végtére is a kereszténység üzene
te nem csupán a humanistáknal. szól.

Russo inkább általánosságban moz
gó észrevételeit Andl'é Astier megfog
hatóbbá próbálja tenni. A hitéhez ra
gaszkodó természettudósnak is el kell
ismernie - úgymond -, hogy sok
olyan közlés van a szentírásban, amit
a természettudományosan képzett el
me nehezen tehet magáévá. Már az el
mondás sUI usa is kevéssé alkalmas
arra, hogy a tárgyilagosság benyomását
keltse, Mindenekelött a csodákról va
ló beszámolók hökkentik meg a ter
mészettudóst. Előtte a mindenség tör
vényei változhatatlanul érvényesek.
Munkaelveí követelik, hogy ezt szi.k
Iaszílárd ténynek tekintse, egyébként
akár le is mondhatna kutatásairól. Ne
ki mínt tudósnak csak azt szabad ",1
fogadnia, ami nem szól ellene a ter
mészeti tőrvényeknek. vagyis amit
ugyanolyan kísérleti feltételek mellett
kísérletileg is megismételhet és igazol
hat. A csodáknál semmiképpen sem
ez a helyzet. Igaz, hogy egyes csodák
elbeszélését illetöen - nyilt szellemű

teológusok magyal'ázatán okulva 
aránylag kényelmes megoldást talál,
nevezetesen, hogy nem kell azokat
szószerínt venni, mert csak valamely
mélyebb hittartalom jelképes magya
rázatára szelgálnak. De így is marad
nak 'még csodálatos dolgok, amiket nem
lehet kiiktatni a btbliából. S ez, mint
elvileg m,egmagyarázhatatlan, nagy
nehézségat okoz a természettudósnak
Miért kell Istennek azzal bizonyítania
hatalmát, hogy feLboil'ítja a természeti
törvényeket? - kérdí a természettu
dós. Hát nem elég csoda maga az.
egész teremtett vídág? Egyetlen hívő

természettudós sem fogja a teológus
tól azt kívánni, hogy "üresitse ki" a
titkot a szentírásból, Joggal követeli
azonban. hogy tlsztáboan okolja meg
és hlhetőbben adja elő azt, amí neki,
a természettudósnak oly sok hítnehéz
séget okoz.

A természettudósiban rnélyen benne
gyökerezik az idegenkedés a kifej e
zésbeli pontatlanságoktól is - foly
tatja Astler. Amit ő mond, annak
mindig szabatosnak kell lennie. Ezért
lepődik meg azon, hogy rnílyen gond
talanul bánnak teológusok a szavak
.kal, milyen elhamarkodottan vélik

azt, hogy valamely tényállást a maga
egész horderejében megértettek. A ter
mészettudós hajlik ilyenkor arra, hogy
feltegye nekik a kérdést: "Mi is az a
szubstancia, lélek, örökélet, amiről

oly könnyedén beszélnek? Mi egyálta
lán a mindenkorí helyértékük ezek
nek a szavaknak a teológiai beszéd
ben?" Nem vitás, hogy a természet
tudós igényét komolyan kell venni,
mert a kifejezés szabatessága és tisz
tessége a gondolkodás tisztességének
is mérője, és előfeltétele a becsületes
érvelésnek. S ez a minirnális követel
mény, amelyet minden művelt em
bernek szabadságában áll a teológiá
val szemben támasztani.

A hirtelenkedő hivatkozás is a val
lásos érzésekre elvéti hatását a ter
mészettudósnál, Ö tapasztalatból tud
ja, rnennylre nem szabad ráhagyatkoz
nia az érzéseire. Ezek többnyire csak
nehézségeket okoznak neki. Alanyi
emóciók előnyomulása gyakran meg
zavarja a kutatás eredményeit. Érzé
sek egy kérdést csak ritkán dönthet
nek el. Bizonyos például, hogy az alá
zat, a remény, a felebaráti szeretet
igen nemes érzelmek, de az ateista
is éppúgy érezheti ezeket. Mi akkor a
különbség? A térdrehullás a temp
lomban nem "csupán" érzelmi csele
kedet-e? Az ima nem "csupán" a ke
dély gerjedelme-e? A természettudós
szerongása ebben a jelentéktelennek
látszó szóban sűrűsödik össze: "csu
pán". Érzelmileg fűtött járnborsági
irodalom, az emocionális érzékenység
médszeres kihasználása a szószékí be
szédekben, s egyáltalán az érzelmek
befolyásolásolása vallásos meggyőzés

céljából - mindez gyanakvást ébreszt
a természettudósban.
Miről ismerni meg továbbá a min

dennapi életben a keresztény hívőt?

Hogyan lehet megkülönböztetni a nem
hívőtől? Miért jobb a keresztény fe
lebaráti szeretet, mimt a humaniszti
kus emberszeretet? Az elfogulatlan fi
gyelő nem lát semmi nagy különbsé
get. Az az érv, hogy "aki jobb ember.
annak jobb a világnézete", logikailag
lényegtelen lehet, az empirikusan is
kolázott ember előtt azonban közvet
len beláthatósággal bír. A természet
tudós messzemenően dolgozik statisz
tikai módszerrel is. A statisztika azon
ban ma csak Piotká,n szól a keresztény
erkölcs javára. Ennek fontolgatása
nyomán a szorongás könnyen elkese-
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redésbe csaphat át. Gyakran úgy tű

nik, a különbség keresztények és nem
keresztények kőzött csupán annyi.
hogy az előbbiek tudják, hogy vét
'ke:zm.ek, az utóbbiak nem.

*
A két írásban szóvátett kérdéseket

nem kellemes Ihallanunk - állapítja
meg záró soraiban Boros -, annál in
kább ösztönözhetnek azonban lelkáís
rneretvízsgálásra valamennyíünket, s
ha így cselekednénk. akkor már sokat
is nyernénk.

Arra a kifogásra utalva azonban,
amelyet Astier a vallásos érzések sze
repe, vagy szerepeltetése ellen emelt,
az Orientierung még ugyanebben a
szárnábanközreadta Charles Davis ne
ves angol teológus fejtegetéseit arról,
hogy az érzelani rnozzanat nagyon is
indokolt [tényező a vallási életben, a
hit felébresztésében és szilárdításában.
Úgyannyira az, hogy Davis ezerint
a keresztény vallás tételeinek bemu
tatásában és szernléltetésében éppen
az a 'ha], hogy kevéssé számol a rno
dern ember érzéseivel. "Sok fiatalem
berrel találkoztarn, akiknek hite ép
pen emiatt sorvadt el. Nehézsége] k
nem intellektuális természetűek vol
tak. Jnikább azt hiányolták, hogy az
egyházban nem találták meg a hit ér
zelemszerű átélését." Fölöttébb sajná
latos - mondja Davis -, hogy a
szentségek ,is alapjában hidegen hagy
ják a legtöbb hívőt, egyszeruen ri tus
ez, amelyből elmarad az élmény. A
szentségekről tant kap a hívő, értelmi
eligazítást, s igy aminek a hitet köny
nyebbé kellene tennie, szellemi erő

feszttéssé válik Alapjában ugyanaz a
probléma merül fel itt, mint a sze
mélyes hit egztsztenciális átélése
körül, mert hogyan lehetséges utóbbi
egy intézmény keretében, amilyen az
egyház? Igehirdetésünknek rni.nden
esetre fogyatékossága, ho,gyformáit
egy más kultúra számára dolgozták
ki, s ezek a formák még ma sem al
kalmazkodtak a rnodern ember meg
változott érzésvilágához.

"TeJ:1mészetesen szememre vetlhet,ik
- írja Davis -, hogy túl nagy hang
súlyt fektetek az érzelmekre. Érvethet
nének azzal ds - egyébként ioggal 
hogya hit inkább az értel.em és az
akarat dolga, kevésbé az érzelemé. De
nem hagyják-e túlságosan figyelmen
kívül a bensőséges kölcsönhatást ér-
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zelern és értelem között? Végülis ez
a kölcsönhatás az ember test-lélek mi
voltában, tehát Isten teremtő akara
tában gyökerezik. A hit ezért rníndig
már érzelem is ... A dologi világ meg
figyelés és tapasztalás útján tárul fel
előttünk. A szernélyt azonban rnindíg
csak a személyes kapcsolatban tud
juk felfogni, amikor a szólítás és a
válasz helyzetébe éljük bele magun
kat. Gondoljunk a barátságra, szere
tetre. A hit is személyek közti kap
csolat, amely a teljes szernélyi elkö
telezést kívánja tőlünk. Hogyan vár
hatnők akkor, Ihogy az ember érzései
nek és kedélyének bevetése nélkül hit
beli felismerésekre jusson?

*
Bár az Orieniieruruj csak elgondol

kodtatás okából adott nagyobb nyilvá
nosságot Russo és Astier cikkeinek, s
különben sem szokott vitát rendezni,
egy későbbi számában mégis helyet
biztosított két jhozzászólásnak, azzal a
megjegyzéssel, hogy megítélése sre
rint helyes szempontokkal egészítik ki
a mondottakat,

Az egyik hozzászólast J. B. jelzéssel
egy fizikus küldte, Egyetért azzal,
hogy a teológusok nagy többsége nem
ismeri el,vagy kevésre becsüli a ter
mészettudományos módszcrt, és hogy
nincs érzékük az iránt a világ iránt,
amelyben a természettudós él és gon
dolkodik. Mégis azt hiszi, hogy nem
csak a teológusoktól kell megkívánni
gondolkodásuk változását, hanem ne
kik, természettudósoknak is újból és
újból kérdésessé kel.1tenniök és átel
mélkedniök megismerésük alapjait.

Kétségtelen például, hogy a biblia
nem könnyu olvasmány. De nemcsak
nehezen érthető, hanem egyenesen
erthetetlen könyv lenne belőle, ha a
fizikai .módszer krútérlumaival keze
lik. Ez a rnódszer közvetve azt jelenti,
hogya fizikai igazságon kívül nincs
más igazság, kell tehát, hogy minden
igazságot be tudjunk illeszteni a fi
zikai törvények keretébe. Ilyen köve
teres feláUítására azonbari nem jogo
sult a természettudós. Az embert a
valóságok végtelen hősége veszi kö
rül, amelyet a maga teljes regészében
semmiféle fizikai törvény sem ma
gyarázhat meg. Gondoljunk csak az
emberek viselkedési rnódjainak kiszá
míthatatlan sokféleségére. Végtelenűl

sok "egyszeríséget" figyelhetünk meg,



ami soha sem ismétlődik - minden
ember például egészen az ujjlenyoma
táig menően egyszeri. "Nekem semmi
nehézséget sem okoz, hogy higyjeik
csodákban. Ha létezik egy mindenható
Isten, vagy ha én hiszek egy mínden
ható Istenben, akkor szükségszerűen

fel kell ruháznom azzal a képességgel,
hogya világ valóságait tetszése SZ2
rint módosítsa."

Utalás történt az evangéliumi tudó
sítások hiányos tárgyilagosságára is,
ami kétségkívül sok súlyos problémát
hoz magával. De vajon nem a modern
fizika-e az, - küdönösképpen a kvan
tunielmélet -, ami a világ tárgyilagos
megismerését mint lehetetlenséget té
telezi és követeli meg? Van a min
denségnek egy parányi része, de maga
is egy egész világ, amelyet nem is
merhetünk meg teljesen, rnert már a
kisérlett és mérési módszerek is meg
változtatják. Csökkenthetjük a mérő

készülékek ilyen befolyását, de csak
addig a meghatározott határig, ame
lyet a Planck-féle hatáskvantum je
lez.

Azt a felfogást, hogy a .míndenség
törvényeit változhatatlannak kell te
kinteni, nem fogadhatjuk el végső

igazságként. Éppen a modern fizika
mutatta meg, hogy a törvényeknek
csak meghatározott érvényességi kö
rük van. A newtoni mechanika ku
darcot vallott a fénysebességihez ha
sonlítható nagyon nagy sebességeknél.
s ezért az átfogöbb relatívltásí elmé
lettel kellett felváltani. Am ez is ku
darcot vallott az atomi körben és a
kvantumelrnélet lépett a helyére. Al
talában a rnodern ftzí.ka áttörte a
klasszikus fjzika mercv kereteit - ab
szolút és független tér, .idő, anyag,
okozatosság - s olyan folyamat. ez,
amely még mindig nem ért véget.

A természettudomány törvényeit a
kisérleti bizonyítási lehetőségek ha
tárolják. Mindig csak egy meghatáro
zott tér-idő szakaszban érvényesek.
Nekünk természetesen abból kell ki
indulnunk. hogy ezek a törvények a
jövőben is érvényesek lesznek, vagy
csak Iényegtelenül módosulnak, mert
eszerint is készítjük terveinket. Ez a
változhatatlanság azonban nem bizo
nyítható. Elengedhetetlen, mint mun
kafeltevés, és hosszú tapasztalat tanú
sága szerint álláspontnak is ésszerű.

Óvakodnunk kell azonban attól, hogy

minden határon túl egyetemesnek IÍs
tartsuk, mert erről valójában mit sem
tudunk.

*
A másik hozzászólás - L. v. H. jel

zéssel - teológustól való, aki azon a né
zeten van, hogy az egyház teológiai
bölcseleti gondolkodási médjának és a
természettudomány racionális-kritikus
gondolkodási módjának ütközése,
majd merevellenségessége csupán
történeti fejlemény, nem jelent tehát
szükségszerű adottságot. S talán ma
már el is jutottunk ahhoz a ponthoz,
amikor a két gondolkodási irány kép
viselői is kezdik felismerni egymásra
utaltságukat, készek egymástól tanul
ni, egymást kölcsönösen tisztelni. Ha
pedig mindkett őjüket nem az ural
kodni akarás, hanem a szolgálni aka
rás vezeti, akkor rá fognak jönni 
miként Einstein - hogy alapjában
mindketten Istent szelgálják és szük
ségük van egymásra.

Bizonyára nagy előnyére válhat a
teológiának, ha magáévá teszi a Jcife
[ezés szabatesságát és tisztességét, mint
a gondolkodás becsületességének je
gyét. Ne feledjüs; azonban, hogy ami
kor a megismerő képesség és a gon
dolkodás határaiba ütközünk - a teo
lógiában éppúgy, mint a természettu
dományban -, akkor már nem segí
tenek a szavak, nem kívánható sza
batosság sem. A természettudósnak
is be kell látnia, hogy az életben nem
mindenütt használhatja clemző-krttí

kai gondolkodását. Ha például egy
nőt elemez anatómiai, kémiai, pszicho
lógiai rnódon, nagyon érdekes előadá

sokat tarthat és érdekes könyveket Ir
hat erről, de ilyen rnódon még sem
miféle életet, semmaféle házasságot
nem 'hozott létre. Bh~hez nemcsak ér
telmét kell elköteleznie. hanem szel
lemét, érzékeit, érzelmeit, Jelkét és
testét, egyszóval - szeretnie kell.

Ma, amikor az egyház kész arra,
hogy belássa hibás magatartásait és
új utakra lépjen, a természettudósnak
is be kell látnia, hogy a maga sajátos
gondolkodási médjával az élet való
ságának igen kis szelvényét ismerheti
meg. Ezt a szelvényt nem szabadna
olybá vennie, rnint az egészet, s azt
hinnie, hogy amit helyesnek vél, mín
den esetben az egyedül helyes. Voltak
már nagy természettudósok, akik hi
bás magatartásukkal mint emberek
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"kudarcct vallottak, rnert olyan esetek
ben is, amikor az egész ember volt
a követelmény, csupán az ő természet
tudományos gondolkodási sablonaikat
alkalmazták. A legnagyszerűbb tudo
mányos teljesítmények sem mente
nek fel az alól, hogy az ember min
den körűlmények között ember le
gyen.

Talán ma ember-voltunk az, amit
ÚJból meg kell tanulnunk. Meg kell
tanulni a mesterséges szakadék áthí
dalását szellem és test között önma
gunkban. Rájönni újból arra, hogy
testünk az anyagban alakot nyert szel
lem, a szellem pedig az, aminek a test
a kifejezése és mcgszólaltatója, Meg
kell tanulnunk, hogy szellemi dolgok
hoz a megfelelő eszközzel nyúljunk.
ha azt akarjuk, hogy igaz választ kap
junk.

Amilyen elhibázott dolog teológiai
bölcseleti gondolat-eszközzel termé
szettudományos problémákat boncolní,
annyira elhibázott dolog természettu
dományos gondolat-eszközzel a bib
liát kezelni. Egyébként is, ha még
olyan érdekes történeti és néprajzi
részleteket hámozunk ki belőle, kér
dés, valóban segíthet-e ez abban, hogy
az élő Istennel itt és ma találkez-
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zunk? Sok embernek lényegesen köny
nyebbé tenné az utat Istenhez, ha
azok a keresztények, akik benne való
hítüket vallják, szerétettől eltelten
csakis a szeretetnek élnének. Mert a
szerétetnek nincs szüksége bizonyítás
ra és megokolásra, núndig és min
denkí előtt hitelt érdemlő. Példa rá
XXIII. János.

Az értelem felfoghatja és felismer
heti a legfinomabb folyamatokat is,
magát az élő embert és az élő Istent
azonban egyedül a szeretet foghatja
fel és ismerheti fel. Valamely ember
leírható, megmagvarázható, ábrázol
ható - de ismerni csak akkor tanul
juk meg, amikor találkozunk vele.
Ugyanígy vagyunk Istennel. Ha hit
ben és szeretetben elfogadjuk, akkor
majd találkozunk is vele, és csak ha
találkoztunk, akkor leszünk képesek
megismerni őt. Ha pedig Isten teremt
ményének fogjuk fel magunkat, akkor
nem lehet nyomasztó érzés a csodate
vés sem. Mi emberek is rendelkezünk
a teremtett világgal törvényszerűsé

gein belül. Isten, a teremtő, nincs
kötve teremtésének törvényszerűségei

hez, ha meg akarja nyilatkoztatni ma
gát, rnert ő az, aki van és rendelke
zik teremtésével.

Legfőbb kedvtelésem, hogy szabad időmben történelmi munkákat olva
sok. Néha megrendítő leleplezésekre bukkanok bennük, becsületbe vágó köz
lésekre kifogástalannak vélt régi államférfíakról, uralkodókról, nemzetünk
nagyjairól, sőt nem egyszer egyháziakról, még pápákról is. Tovább adhatom-e
így szerzett ismereteimet? Nem csorbítom-e általa az elhúnytaknak járó köte
les megbecsülést?

Az igazságot ismernünk sohasem
bűn. A történettudomány nemes fel
adata, hogy feltárja és ismeretessé
tegye a múltat a maga igaz mívolta
szerint. Nemcsak öncélúan. az arisz
totelészd tudományeszmény szelgála
tában eleget téve az 'Örök emberi kí
váncsiságnak, hanem jelentős gyakor
lati haszonnal is. Felelősségérzetre ne
vel, midőn "hosszú tavon" mutatja
be egy-egy elhamarkodott cselekedet
roppant következményeit. Ember- és
életismeretünket gyarapítja, arnikor
rámutat a nagy tettek vagy a nagy
mulasztások rejtett, jellembeli rugóira.
Pótolja az ifjú nemzedék hiányzó po-
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Jitikai tapasztalatát, feltárva a múlt
beli sikerek vagy kudarcok olykor na
gyon is emberi okait. Igy lesz a törté
nelem a múlt puszta tanújából az
élet mestere. Nincs a tudománynak
még egy ága, amely ennyire nagyko
rúsítnatná azokat,8Jkik komolyan ta
n ulrnányozzák.

Ma leülönösen szükségünk van rá.
Zsúfoltabb és sebesebben rohanó éle
tet élünk, rnint apáink. Az emberek
érzékenyebbek, és hirtelen reagálnak;
maga a világ is gyorsabban alakul. Az
ember- és életismeret hiánya vagy a
felelőtlen cselekvés ma hamarább
megbosszulja magát. Szédítő műszaki


