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TUDOMÁNY ÉS KERESZTÉNYSÉG

A szerzö a nimwegeni egyetem tanára. Tanulmányát, amely a Wort und
Wahrheit hasábjain jel.ent meg, a szerző és a bécsi folyóirat szíves hozzá
járulásával vettük át.

Egyetemes értékűnek mondható-e a tudomány és a kereszténység?
Tekintetbevéve, hogya nyugati kultúra magvát a tudomány és a keresz
ténység alkotja, válaszunk a fenti kérdésre egyszersmind a nyugati kul
túra értékét is meghatározza egy eljövendő világkultúra összefüggéseiben.
Érdekes jelenség ezzel kapcsolatban a nem-nyugati kultúrák magatartása
a nyugati tudománnyal szemben. Ebben a magatartásban tartózkodásnak
nyoma sincs. A nem-nyugati kultúrák ugyanis fenntartás nélkül teszik
magukévá a nyugati tudományt; úgy látszik nem specifikusan nyugati,
hanem univerzális értéknek tekintik. A kereszténységet ezzel szemben
[ellegzetesen nyugati vallásnak érzik, amelynek jelentősége számukra na
gyon is vitatott. Mi az oka e kétféle és meröben különböző magatartás
nak? Azt jelenti ez, hogy a nyugati kultúrában a tudomány és a keresz
ténység együtthaladása csak véletlen jelenség?
_ A válasz e kérdésre nem éppen egyszerű. A hit és a tudomány kö
zöttí vita, egyfelől mintha valóban arra rnutatna, hogy a tudomány és a
keresztény hit harmonikus együttélése egy és ugyanazon kultúrán belül,
nem könnyű dolog, másfelől viszont ez a konfliktus nagyon emlékeztet
az apa és fia közötti ismert konfliktusra. Végtére éppen a keresztény
teológia művelői voltak azok, akik, mint Albertus Magnus és Aquinoi
Szent Tamás, fejlődési teret biztositottak a görög- és az arab tudomány
számára a keresztény gondolkodásban. Az ő kezdeményezésük nyomán
indult meg a profán tudománnyal való foglalkozás a teológia mellett. :ms
vajon. várhattunk-e egyebet, mint konfliktust abban a pillanatban, ami
kor a tudomány elindult a feInőttéválás útján? Óvatosan bánjunk tehát
az olyanféle következtetéssel, amely szerint a nyugat e két kulturális bé
lyege között nem lenne kapcsolat. Sokkal inkább ezzel a lehetséges kap
csolattal kell foglalkoznunk, nemcsak az európai kultúra miatt, nemcsak
amiatt, amivel Európa a kultúrák egyetemességéhez hozzájárulhat, hanem
saját életünk szempontjából is.

Mielőtt azonban a kereszténység és a tudomány közötti kapcsolat
vizsgálatába kezdenénk, figyelmünket egy másik problémára kell fordí
tanunk, amely az előbbivel szorosan összefügg, és ugyanakkor kitűnő

lehetőséget nyújt arra, hogy vizsgálódásainkat szélesebb körben végez
zük el. Mert bármilyen kapcsolat legyen is a nyugat keresztény eredete
ésa tény között, hogy éppen itt virágzott fel a tudomány, egy valami
biztos: a kereszténység nem az egyetlen forrás volt, amelyből a későbbi

tudományos kultúra eredt. Van egy másik forrás is, mégpedig a görög
filozófia, az emberről vallott sajátos felfogásával. Es fontos rámutatnunk
arra is, hogy nem csupán a kereszténység és a tudomány idegenedett el
az idők folyamán. Nemcsak a kereszténység és a tudomány kultúrvílága
vált ketté, mert ugyanígy elkülönült a természettudományok világa is
a szellemtudományokétól. Amikor ma egymástól elidegenedett kultúr
tartományokról beszélünk, nem a keresztény világra gondolunk egyfelől

es a tudományos világra másfelől, hanem a· szellemtudományok elkülö-
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nülésére a természettudományokt6l - a szellémi és az anyagi kuÍtúrá
két külön világára.

Az a tény, hogy a nyugati kultúrában a kulturális dichotomiának
két válfaja van jelen egyszerre, óvatosságra int a hit és a tudomány kö
zötti feszültség megítélésében. Ez a feszültség részben a humarnsta és a
természettudományos kultúra közötti feszültségre vezethető vissza, ami
kor is tudatában kell lennünk annak, hogy a "humanista kultúra" ki
fejezés kétértelmű. Ez a kifejezés vonatkozhat magára a renaissance-ban
gyökerező humanizmusra, amely noha hangsúlyozottan szembefordult a
középkori skolasztika filozófiai és teológiai hagyományaival, mégis meg
maradt a kereszténység keretein belül. De humanizmusnak nevezzük azt
a modern szellemi irányzatot is, amely magával a kereszténységgel for
dul szembe, vagy legalábbis annak feltételezett természetfeletti eredeté
vel. Az utóbbi irányzat a szellemtudományok képviselőit éppúgy vonzza,
mint a természettudományok művelőit, amiben nagyon is világosan ki
fejezésre jut Európa kultúrválságának bonyolult volta.

Próbáljunk most már lazítani ezen a gordiuszi csomón, esetleg úgy,
hogy igyekszünk megtalálni az egymásba gabalyodott szálak végét. Első

fontos felismerésünka kulturális súlypontnak a történelem folyamán
megfigyelhető eltolódásait érinti. Feltűnő tény például az, hogy a kul
túrtörténet legrégibb korszakai bizonyos anyagokról kapják nevüket, mint
kőkor, bronzkor és vaskor. A későbbi korok elnevezése viszont már egé
szen más jellegű. Itt már hellenisztikus, római, középkori kultúráról be
szélünk, avagy renaissance-ról, felvilágosodásról, romantikáról, stb., ami
- függetlenül a nevek konkrét eredetétől -arra utal, hogy e kultúrák
legfontosabb jegyeit - ellentétben a legrégibb periódusokkal - nem a
technika bizonyos fejlődési stádiumában, hanem az ilyen vagy olyan szel
lemi jellegzetességekben látják. Most viszont követelő erővel lép föl az
il külőnös megfigyelés, hogy a legújabb periódusokat már ismét a techni
kától kölcsönzött nevekkel jelölik. Igy beszélünk az első vagy a második
ipari forradalomról, a technika, az atom, vagy az űrhajózás koráról. Mire
következtethetünk vajon a szóhasználat ilyen változásaiból? Arra-e, hogy
az emberiség, miután előbb a szellemieket tekintette a legfőbb kultúrér
téknek, most a túlnyomórészt materiális kultúra egyik vagy másik for
májába esett vissza? Nyilvánvaló, hogy ez nem pusztán szónoki kérdés.

A súlypont félreérthetetlenül a szellemi kultúráról az anyagi felé to
lódott el, és ez a tény a keresztényeket és a szó mindkét értelmében vett
humanistákat egyformán nyugtalanitja. Az egész fejlődés a kereszténység és
a humanizmus legértékesebb tradícióinak tagadásaként jelentkezik. A nyo
mában fellépő aggodalom pedig egyik főoka az európai kultúra belső

bizonytalanságának, amelytől az egyetem sem mentes.
Hogy e szemléleti irányváltozást helyesen értékelhessük, előbb áll

junk meg egy pillanatra annál a helyzetnél, amelyben az európai kultúra
a természettudományok fellendülése előtt volt. Ezt a helyzetet az ember
szellemi és testi lehetőségei között mutatkozó nyilvánvaló szakadék hatá
rozta meg. Szellemi erőinek hála az ember lelkileg elkülönült a termé
szettől annyira, hogy nem volt többé része, a természetnek, bár materíálí
san továbbra is odatartozott, és a természetnek alárendelt állapotban ma
radt. A tudomány ezért nem tekintette céljának a természet materiális
leigázását - saját rendeltetését önmagában találta meg. Az igazság iránti
önzetlen szeretetével gazdagította a szellemet. Bizonyára nem szükséges
különösebbenbdzonyítani, hogy ebben a görögös tudományfelfogásban a
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korabeli tudomány tényleges színvonalának is szerepe volt, amely még
alig nyújtott lehetőséget a természet fölötti aktiv uralomra. Erre rövide
sen visszatérünk még.

Középkori szintézis

A középkorban a tudományról és az emberről vallott felfogás nem
különbözött még lényegesen az ókoritól. Nem volt ugyanis semmi ok
arra, hogy ezt a felfogást, a keresztény tanítás fényénél kétségbe vonják,
hiszen a kereszténység az ember végső rendeltetését a mennyországban
látja. A keresztény tanítás tehát inkább megerősítette azt a görög felfo
gást, amely az igazság szemlelésének biztosít elsőbbséget, mert ezáltal
csak fokozódott a kinyilatkoztatás igazsága iránti fogékonyság. A keresz
ténység tudta, hogy hiteles választ adhat azokra a kérdésekre, amelyeket
a görög filozófusok az emberrel, az ember eredetével és rendeltetéséve!
kapcsolatban vetettek föl. Az ember Istentől ered, rendeltetése az örök
élet, amelyben Istennel, minden valóság forrásával találkozik. A földi
tudomány, az igazság szemlélése, a mennyországban éri el tetőpontját,

a vísío beatificában. Nem csoda hát, ha a középkori teológusok őszintén

hittek a hitnek és a tudománynak örökre érvényes színtézísében. Mind
kettőnek közös volt a forrása. A hit alapja az isteni kinyilatkoztatás, a
tudományé a teremtés tanulmányozása, - a teremtés pedig ugyancsak
Isten műve. A tudomány célja itt némiképpen a hitével azonos, ameny
nyiben az ember valódi léte, azaz szellemi léte iránti figyelmet követel.
Noha az ember még a földön él, szellemét már a mennyország felé kell
fordítania. Ez utóbbi magyarázza azt az uralkodó szerepet, amelyet az
egyház nemcsak a tudományban, de a kultúra egészében is betöltött. Az
egyház támogatta a művészetet, őrködött a gazdasági élet felett (céhek),
gondját viselte a betegeknek és a szegényeknek; sőt mellékesen még ,a
politikai életnek is. Az egyháznak ez a helyzete egészen magátólértető

dőnek látszott, és annak a hitnek következménye volt, amely szerint a
földi élet egyetlen célja, hogy előkészületül szelgáljon a mennyországra,
Az egyház ennek a mennyei elrendeltségnek .őrzője volt itt a földön.

Mindeme következtetések elméleti alapja a hit és a tudomány előbb

említett szintézise volt, ami által mindkettő ugyanarra a belátásra ju
tott a földi élet [elentőségét illetően. Ezzel viszont e1kerülhetetlenné vált,
hogy a modern természettudományok felvirágzása a hit és tudomány e
szintézísét minden következtetésével együtt aláássa, minthogy éppen en
nek a színtézísnek egyik lényeges feltételét támadta meg. Mi volt ez a
feltétel? Nem más, mint az, amin minden szintézis alapul, nevezetesen
az a meggyőződés, hogy a szintézist összetevő komponensek mindegyike
önmagában bizonyos végérvényességre tett szert. Vonatkozott ez a hit
és tudomány középkorí szintézisére is. Ami az első komponenst, a hitet
illeti, ott kétségről aligha lehetett szó, A hit az isteni kinyilatkoztatáson
alapult, amely Krisztus emberréválásában teljesedett ki. Tartalmát a
szentírás és az egyházi hagyomány rögzítette. Hozzátartozik még lsten
véleménye az ember földi életéről is. Ami ,a színtézís másik komponensét,
a tudományt illeti, itt természetesen elvileg más volt a helyzet. Mert
miért ne növekedhetne és fejlődhetne a tudomány? A középkorí tudó
soknak azonban meggyőződésük volt, hogy az emberi tudás már elérte
csúcspontját a görög tudományban. Persze, nagyon is tudatában voltak
annak, hogy a hit és a tudomány között létrehozott szintézísüknek kor
látai vannak - hiszen emberi szintézis volt, márpedig mít számít az



eri1bm 'tudasá:z isten.ih~ Viszonyítva? ..:.- de ez afelismerésük semmi
képpen sem állt ellentétben azzal amesgyőződésükkel, mely szerint ez
a színtézís bizonyos értelemben mégiscsak végérvényes.

Ennek a véleménynek megítélésénél mindenkor meg kell gondol
nunk, hogy egy valódi haladás lehetőségének fogalma még nem merül
hetett föl az emberi gondolkodásban és tudásban. Ez csak akkor vált
lehetövé, amikor a tizenhetedik század természettudománya beigazolta
az ilyen irányú lehetőségeket. Ezért érthető az is, hogy a renaissance és
a humanizmus, függetlenül minden bírálattól amit a középkori skolasz
tikával szemben gyakorolt, inspirációját nem a haladás lehetőségének

fogalmából merítette, inkább az ellenkezője volt az eset. A renaissance
és a humanizmus kultúreszménye is a görög ókor volt. Jóllehet, érdek
lődésük a klasszikusok iránt lényegesen tágabb és általánosabb volt a
skolasztíkusokénál, a görög kultúrát mégis az emberileg lehetséges töké
letesség legfelső határának tekintették. Ennélfogva a tizenhetedik szá
zadi természettudomány kibontakozása valóban új elemet hozott az
európai kultúrába, amelynek pillantását elfordította a múltról, hogy a
jövőre irányítsa. Ezzel együtt következett be a szemlelet irányának már
említett másik két elfordulása is, a mennyországtól a föld, az elmélettől
a gyakorlat felé. .

Első látásra úgy tűnik, mintha az egyes szemléleti irányváltozások
között csak laza összefüggés lenne, valójában azonban ezek csak három
különböző aspektusát· képviselik ugyanannak a folyamatnak, amely 
hogy még bonyolultabbá váljék a dolog - alapjában sokkal kevésbé
volt radikális, mint amilyennek látszott. Hiszen voltaképpen csak azt
fejlesztette ki, aminek lényeges csíráit az európai kultúra őstalaja, a gö
rög filozófia és a kereszténység már magában hordta. Allításunk bizo
nyításához természetesen szükséges, hogy alaposabban is foglalkozzunk
a kérdéssel, miután a felületes pillantás csak radikális átalakulásokat
láthat: aláásták a hit és il tudomány közötti középkori szintézist; a tu
dományt nem inspirálja többé az igazság érdektelen szeretete, hanem
a gyakorlat szolgálatába szegődik; a gyakorlat pedig egy emberhez méltó
földi élet távlatait nyitja meg; az érdeklődés a mennyei jövőről a földi
jövő felé fordul. Az egyetemi oktatás is magán viseli e változások nyo
mát.

Az a látszat tehát, hogy a régi kultúreszményeket végérvényesen
föladtuk. Mit tapasztalunk azonban, ha a jelenségek mélyére hatolunk?
Vizsgáljuk meg, függetlenül a természettudományok fejlődése által lét
rejött radikális változásoktól, hogy beszélhetünk-e még valamiféle kon
tinuitásról? Először a görög, majd a keresztény kultúra szempontjából
mutatjuk ki ezt. ..

A görög kultúra kontinuitása legélesebben akkor látható, ha egybe
vetjük a mai tudományeszményeket a korábbiakkal. Amint már meg
áll*pítottuk: első pillantásra egyebet sem látunk, mint díszkontinuítást.
Valóban fennáll ez, nemcsak a tudomány eszményeinek, hanem formái
nak tekintetében is. Feltűnő például, hogya tudomány három legrégibb
ága, a filozófia, a matematika és a logika csak elenyésző számú anyagi
eszközzel él, míg a mai ttermészettudományok maximáIís mértékben al
kalmazzák ezeket, Ezayilvánvaló jele a tudomány más irányba való
orientálódásának, mégpedig a főként szellemi tudománytól egy 'főként

anyagi, és az egyetlen univerzálistól a többféle speciális tudomány felé.
Mert az anyag differenciál, a szellem egységesít. !ts mégis csak a tudás
iránti igény késztette az embert arra, hogy egyre növekvő mértékben
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használjon anyagi eszközöket. Annak belátásával kezdődÖtt a dolog, hogy
az igazság kutatása eredménytelen marad, ha nem használjuk hatéko
nyabban érzékeinket, és ez a felismerés vezetett a XVII. század empirikus
tudományához. E tudomány további kíépülése során megmutatkozott,
milyen mértékben van anyagi eszközökre utalva az emberi észlelés, mű
szerek alakjában és különösen a kisérleti körülmények létrehozásában.
Mert csakis ilyen kísérleti körűlmények között észlelheti az érzékszerv
ait, ami az értelmet érdekli. A kéz tehát éppolyan fontosnak bizonyult a
tudományos kutatásban, mint az érzékszerv. Ez az átfejlődés a kon
templatív tudományból az empírikusba, a kísérletibe, . nyilvánvalóvá
tette, hogy a test és az anyag nem akadálya, hanem éppen ellenkezőleg

nélkülözhetetlen segédeszköze a szellemi megismerésnek, feltéve persze,
hogy alkalmas módon használjuk őket. Ez az új felismerés rendkívül je
lentős. Méghaaz emberiség a technika bármely természetű veszélyeinek
fenyegető hatása alatt úgy döntene, hogy lehetőség szerint mellőzi a
technikát, ez a technika mégis nélkülözhetetlen maradna a tiszta és ér
dektelen tudomány esiményének szolgálatában is.

A technika szerepe.

Nem szabad azonban azt gondolnunk, hogy egyedül a természettu
dománynak van szüksége a technikára, mínthozv éppen az anyagi való
&ál! érdeklí., Mindenki, aki ismeri a nyugati filozófia történetét, tudja,
milyen nazymértékben függ a filozófiai eszmélés is a természettudomány
és a technika fejlödésétOl. Amíg a természettudomány és a technika meg
nem mutatták lehetőségeiket, a természet esak mindennemű emberi be..
avatkozás számára megközelíthetetlen, szilárd egésznek volt tekinthető;

Ez in'dította arra· a görögöket, hogy a tudományt elsősorban szellemi
aktívításként, és a kultúrát mint "cultura animi"-t, mint az emberi lé-
lek önmezvalósulását fogják- fel, Az ernber- szellemi és· testi lehetőséget

között feltételezett távolsá!! pedig főérvül szolgált lényének· duaíísetíkas
felfogásához. Ugyanez. a felfogás ,volt az. alapja annak.aközéokonban, va
Iamint a. renaissance-ban uralkodó meggyőződésnek is, amely. szerint a
pörög kultúreszmériyekh;'l1hatatíanok és nem. fenyegetí . őket változás.
Bárhogyan értékeltük is. tehát a technikát a saját területén. míndenkép..
pen érdemének kell tekintenünk, hogy új oldalról világította meg az ern
ber helyzetét, lehetőségeit és a természethez. való viszonyát.

Bármennyire vitathatatlan tehát, hogy korunk tudománya a technika
szolgálatában áll, ez csak egyik Jele az igazságnak. Mert éppennyire szol..
gália korunk technikája a tiszta tudományt is, beleértve a filozófiai esz
mélést (és mínt látni fogjuk, ez alól maga 11 teológia sem kivétel). Az
ember, miközben a. tudományra törekedett.' felfedezte, hogy a valóság
szellemi megközelítése csak akkor lehet eredményes, ha magába foglalja
a technikai megközelítést is. A technikai megközelítés éppúgy feltétele
a megismerő megközelítésnek, mínt ahogy a megismerő a technikainak.
A megismerés és végrehajtani tudás kölcsönös. függésének ez a belátása
a legfontosabb tanulság, amelyet a tudományok történetéből meríthetünk.
Hogy mit hoz lehetőségeik terén a jövő - ki tudja? Egy azonban. bizo
nY05: a valóság elméleti és technikai megközelítése között belső egység
van. Minden újabb betekintés a valóságba, akár természeti, akár emberi
ez a valóság, újabb lehetőséget nyújt ennek a valóságnak megközelíte
sére, Tény, hogy elmélet és gyakorlat egységét elég későn fedezték fel
és akkor is csak a nyugati kultúrában, Ez azonban még nem akadályá
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annak, hogy az a fej15dés, amely ehhez az egységhez vezetett, logikus és
természetes legyen, mivel végső soron az ember lényegén alapszik. Az
ember mint szellem - az - anyagban éppannyira nem nékülözheti a ke
zét, mint az értelmét vagy az érzékszerveket, és ez nemcsak anyagi éle
tére, hanem szellemi életére is áll.

Ezért nem beszélhetünk lényegbevágó ellentmondásról a modern tu
domány és technika alapjául szolgáló eszmények, és a klasszikus huma
nizmus eszményei között, Ha valaki a kettőt összeférhetetlennek tartja,
ez annak a következménye, hogy vagy a görög kultúra eszményeiről al
kotott fogalmai tévesek, vagy a technika jelentőségével kapcsolatos né
zetei túlságosan egyoldalúak. Az érdektelen, tiszta tudomány görög esz
ménye csak akkor valósítható meg, ha a technikai és specializált gyakor
latot is bekapcsolja. A technikai gyakorlat viszont csak akkor hathat hu
manizáló erővel, ha a humanitás integráló eszménye vezeti. Ennek foly
tán a klasszikus-humanista hagyomány jelentősége nem csökkent, ha
nem inkább megnőtt a technika fejlődésével, mégha ma ikritikusabb
szemmel kell is elemeznünk ezt a hagyományt, mint azelőtt.

Ha tehát az európai. válság okát nem abban kell keresnünk, hogy
a technikai kultúra szakított a görög kultúreszménnyel. akkor kézen
fekvő a föltevés, hogy a válság igazi okát abban a módban kell keres
nünk, ahogy a görög eszményeket kereszténnyé tettük. Ezt a véleményt
néhány történelmi tény is alátámasztja, í~ az egyház szembefordulása
a kozmológikus világkép változásaival,amelyeket Galilei és Newton csil
lagászati vagy Darwin biológiai elméletei váltottak ki. valamint a társa
dalmi világkép változásaival, amelyek azon alapultak, hogy az ember
fölfedezte a társadalmi struktúrákba történő beavatkozás lehetőséaét.

Ezek a tények azonban önmagukban nem bizonyitják még a keresztény
hit összeférhetetlensézét a modern világképpel. A keletkezett feszültség
könnyen megmagyarázható lenne azzal, hogy az egyház elveszítette a
kultúrában elfoglalt monopol helvzetét; következésképp, gyanakvással
kellett fogadnia az új ir-ányú fejlődést.

Sokkal fontosabb ennél az, hogy az eg-yháznak ez a pozír-ióta nem
pusztán történelmi véletleneken alapul, hanem az ember földi létének
természetfölötti irányultságán, ahozvan az a közéokor hit-tudománv ~7,jn

tézisében jutott kifejezésre. A színtézís alapja, mint láttuk, az a föltétele
zés volt. hozv a hittételek és a tudománv bizonvos mértékbsn vPl!érvénve
sek, ami által hiányozni látszott a további fejlődés perspektíváia. Joltos
nak látszik persze az ellenvetés, hogy az a tény, hogy az új tudomány
haladó volt, bár önmagáb/ln illuzorikussá tette a végérvényes szintézist,
de nem tette azzá a megegyezés más formáját. A közénkori teológusok
kétségkívül osztották azt a meggyőződést, hogy a görör{ kultúrában a tu
domány tetőpontjára érkezett, de ez a meggyőződés nem következett
semmiféle hítcíkkelyből. Persze azért nem ilyen egyszerű a dolog. Mind
járt fölmerül ugyanis a kérdés, vajon föladhatta-e a kereszténvséz, a
Krisztus különleges helyzetéről és a kinyilatkoztatás teljességéről vallott
fölfogását. ~s éppen ezért, vajon nem a kereszténység lényegéhez tar
toz6 vonás-e a múltra függesztett tekintet? :ms hogyan férhetne össze ez
a tekintet valaha is azzal 'a kultúrmagatartással, amely a progresszív tu
domány befolyása alatt a jövőre irányul? Az, hogy az új, szekularizált
kultúra nem az elveszett, hanem az ember által megvalósítandó. eljö
vendő paradicsomban hitt, bizonyára nem véletlenül lett a konfliktus
forrása.



Az új tudomány és a vele összefüggő új kultúra azonban nemcsak
haladó, hanem kísérletező is volt, és ez még fokozza a nehézségeket. Mert
a kísérletező szellemi magatartás látszatra még a haladásba vetett hitnél
is nehezebben egyeztethető össze a keresztény vallással. A vallásnak dog
mái vannak, amelyek az igazságot ~gyszersrilindenkorrameghatározzák.
A kísérletező tudomány és kultúra szelleme ezzel szemben a nyíltság
szelleme, amely nem ismer el definitív igazságokat, miután maga is mín
dig kész a saját legdrágább meggyőződését is felülvizsgálni, és a tudo
mány, valamint a történelemadta új bepillantási lehetőségek fényénél
megváltoztatni. Ilyen körülmények között nem csoda, ha mind Európá
ban, mind a többi kontinensen sokan vannak, akik nem tudnak a keresz
ténységnek valóban egyetemes értéket tulajdonítani. Kétségtelenül je
lentős szerepe volt az európai kultúra kialakításában, mondják, de' egy
eljövendő világkultúra szempontjából semmiképp sem képvisel egyete
mes értéket. Ezt a kultúrát más forrásokból kell táplálni.

A kereszténység korszerű értelmezése

Mit jelent mindez a kereszténység számára? Azt, hogy a keresztény
ség csak akkor tarthat valóban igényt egyetemességre. ha készen áll arr/i,
hogy önmagát szüntelenül újra értelmezze. Ahhoz azonban, hogy ez .a
készség ésszerű legyen, la kereszténység lényegéhez kell tartoznia. Mert
különben bármiféle újraértelmezés erőszakolt módon, kívülről, csak a
körülményekhez való pillanatnyi alkalmazkodás jegyében következnék be,
és így nemcsak mesterkélt, hanem terméketlen is maradna.

Azt, hogy egy ilyen új értelmezés lehetősége megvan. azt az alábbi
megfontolások világítják meg. Még ha a kereszténység elsőfokon ragasz
kodnék is ahhoz a meggyőződéshez, hogy az emberről és a világról val
lott keresztény felfogás definitív módon megtalálható a szeritírásban és
az egyház tanításában, akkor is, amit ott találunk, a közelebbi vizsgálat
tükrében nem mutathatja a keresztény felfogást a maga tisztaságában.
A képet ugyanis mindenképp homályossá teszi annak a kornak az em
berről és a világról vallott fölfogása, amelyben a szent szöveget leírták,
vagy a dogmát formába öntötték. Az emberről és a világról szóló kínyí
latkoztatás interpretációja tehát mindenkor azt is tükrözi, ahogy anna'k
a kornak keresztény embere önmagát interpretálja. Ebből következik,
'hogy addig, amíg a tudomány nem tárta fel az emberi felismerés haladó
jellegét, a kinyilatkoztatást ís az emberi felismerés statikus felfogásával
összhangban értelmezték. A megújított értelmezés tehát elvileg lehetsé
ges. Fontosabb azonban a kérdés, vajon ezt a megújított értelmezést ef1.Y
a kinyilatkoztatás hatásától független fejlődés okozta-e avagy - legalább
is utólagosan - éppen ennek a hatásnak eredménye. Mert csak az utóbbi
esetben állíthatjuk, hogya kereszténység lényegéhez tartozik annak
szüksége, hogy szüntelenül újra értelmezze önmagát. Meg kell tehát vizs
gálnunk, vajon a tudomány fejlődésének van-e köze a keresztény kinyi-
latkoztatáshoz. ,

Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, emlékezetünkbe kell
idéznünk, hogy valójában mennyire dinamikus a krisztusi kinyilatkoz
tatás. Allandóan azon igyekszik, hogy az embernek lelkére kösse, el kell
veszítenie természetes életét, hogy igazi életére rátaláljon. A kinyilat
koztatásnak ez az alapeszméje legélesebben a nyugat történetében raj
zolódik ki. Mert a tudomány fejlődésével sem az a természet, sém az a
társadalom, amelyet az ember kezdetben talált, nem. tűnik többé "ter-
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mészetes" környezetének. Az embernek előbb le kellett mondania arról,
amit természetes . életének és természetes életkörnyezetének hitt, hogy
megtalálja "igazi" életét, nevezetesen azt az életet, amely a természet és
a társadalom megszervezését, és ezáltal humanízálását rótta ki feladatául.
Egyszer talán a földet is el kell hagynia, mint természetes tartózkodási
helyét, hogy a kozmoszt humanizálj ti.

Ha ebből a távlatból szemléljük az emberi történelmet, az elmúltat
és a várható jövőt, és közben Krisztus szavaira gondolunk, akkor elcso
dálkozunk, mennyire találóan jósolták meg azok az emberi történetet. Az
embernek újra meg újra készen kell állnia arra, hogy elveszítse életét
azért, hogy ismét megtalálja. Természetesen mindazt, ami a krisztusi
üzenetből .következik, a szavak elhangzásának vagy följegyzésének pilla
natában még nem lehetett megragadni. Érthető, hogy kezdetben csupán
természetfeletti és morális értelernben fogták fel őket; és ugyancsak ért
hető, hogy még akkor is, amikor világi értelmük kezdett már kirajzolódni,
még mindig fáradságos volt azt magunkévá tenni. Az egyház is kialakí
totta a maga határozott életmódelljét. Berendezkedett a középkori kul
túrára, hitt a középkor hit-tudomány szintézisében, és hitt az abból folyó
ura-lkodó helyzetében a kultúra területén. Az egyházra o is vonatkozott az
ige, melynek értelmében el kell veszítenie középkorí életét, hogy az igazi
életet megnyerje. .

Mégegyszer, ahhoz, hogy valóban korrekt ítéletet mondhassunk a
múltról, emlékezetünkbe kell idézni azt a körülményt, hogy a középkor
még nem ismerte, és nem is ismerhette a tudománynak és az ember földi
életének dinamikus, haladó természetét. A múlt megítélésénél is számol
nunk kell az emberi élet haladó jellegével. Csak amikor bizonyos fejlő

dési szakaszok megjelentek, vált felismerhetővé a kereszténységben rejlő

dinamizmus, és egyben határozottabban kirajzolódott az is, hogy a ke
reszténység fellazító hatásának milyen nagy szerepe volt a tényleges fej
lődésben. Nem véletlen, hogy a tudomány és a kultúra dinamikus lé
nyege éppen a keresztény nyugaton mutatkozott meg, de éppannyira nem
véletlen az sem, hogy ez a keresztény nyugat kezdetben alig sejtette, rni
lyen szoros kapcsolat fűzi össze a kereszténységet és az emberi haladást.

Könnyen bizonyítható ez az összefüggés, ha figyelembevesszük a tu
dománynak a dinamikus aspektussal lényegileg együttjáró kísérletező

[ellegét, és különösen az elmélet és gyakorlat egységét. Láttuk, hogy ez
az egység az embernek a tiszta érdektelen tudományra irányuló törek
véséből született, s így semmiképpen sem jelentett árulást a görög tu
dományeszménnyel szemben. De nem volna helyes, ha ezt az egységet
csupán erről az oldalról közelitenénk meg és méltatnánk, mert ebben az
esetben a gyakorlatot teljesen alárendelnénk az elméletnek. Ez pedig
igazságtalanság lenne a gyakorlattal szemben, mert azt a látszatot kel
tené, mintha a gyakorlatnak nem lenne eredeti, nem az elméletre vissza
vezethető értéke. Itt megint csak a kereszténység az, amely egy nem sej
tett mélyebb dimenziót kölcsönöz a gyakorlat iránti vonzódásnak.

A karitász tanítása és gyakorlása kétségtelenül egyik legjelentősebb

hozzájárulása a kereszténységnek az európai kultúra kialakulásához. A
betegek, szegények, nyomorékok gondozásával a "humanizálás" új for
mája jelent meg. A kereszténység gyakorolta a karitászt, mert maga
Krisztus tette a bajbajutott emberekről való gondoskodást a hit próba
kövévé. A kereszténység sohasem várta, hogy ez a gondoskodás az inség
tényleges leküzdéséhez fog vezetni, a bajt, az inséget a földi élet elkerül
hetetlen velejárójának tekintették. !ts mégis, itt is áll, hogy a bajbajutott



embernek ez az "érdektelen" megsegítése fontos erjesztője lett olyan
eszközök és módszerek kiharcolásának, amelyek ezt a gondoskodást a le
hető leghatékonyabbá tették.

A karitász parancsa azonban nemcsak a gondoskodást mozdította
elő a legszélesebb értelemben, hanem, miután ez a gondoskodás a tudo
mány fejlődése révén azelőtt elképzelhetetlen hatékonyságot ért el, az
elmélet és gyakorlat e fejlődésből eredő egységének mélyebb értelmet is
kölcsönzött, Ezáltal viszont maga a karitász parancsa is gazdagodott mély
ségben. Világossá vált, hogy a benne foglalt fölhivás többet tartalmaz,
mint kezdetben hitték. Mindezt szem előtt kell tartanunk, hogy a ke
reszténység humánus 'értékét, egyetemes kulturális értékét megítélhes
sük. Mert a kereszténység nemcsak utólagosan értelmezett, hanem ugyan
annyira ösztönzött is, még ha nem is lehetett előre látni, hová vezet ez
a felhívás.

Új távlatok

Nem lehet tehát kétségünk abban a tekintetben, hogy milyen je
lentős szerepet játszott a kereszténység a nyugati kultúra Iétrejöttében,
és különösen annak dinamikuskibontakozásában il tudomány befolyása
alatt. Es éppen ezért Vitathatatlan egyetemes jelentősége a jövő kultú
rája szempontjából is. Benimi sem" alkalmas, hogy úgy készítse föl az
emberiséget jövendő feladataira, amelyeknek konzekvenciái ma még is
meretlenek, mint éppen' 'a kereszténység.

De éppen ez a következtetés okoz sok kereszténynek problémát, Ma
gával a következtetessel 'készségesen egyetértenének, amennyiben' az a
kereszténységnek egyetemes értéket tulajdonít, de attól félnek, hogy az
a mód, ahogyan erre a végkövetkeztetésre jutottunk, a legsajátosabb,
azaz természetfeletti jellegétől fosztja meg a kereszténységet: 'Ag~ód;va
kérdezik, vajon az efféle érvelés egész tendenciája - tudatosan vagy' ön
kéntelenül? - nem vezet-e a kereszténység szekularizáciöjéhöe;" A vá
lasz: igen, valóban az a szándékom, hogy a kereszténységet szekularí
záljam. ez azonban semmiképp sem jelenti azt, hogya: kereszténység ez
által elveszíti természetfeletti -eredetét, Hiszen ha mint keresztények va
lóban hiszünk ebben azeredetben, akkor semmi okunk sincs rá, hogy
visszariadjunkattól,hogy a kereszténység vtlágdímenzíóít tovább tágít
suk. S ha mégis '14t;unk .Ilyen okot, nevezetesen azt, hogy ez a kitágítás
esetleg a keresz.tenység. természetfeletti dimenzióinak lenne kárára, ak
kor erre csak egy felelet van,' az tudniillik, hogy túlságosan korlátolt
lehet a fogalmunk ezekről a dimenziókról. E~ az egyetlen módja annak;
hogy ezekben a kérdésekben helyesen gondolkodjunk. Mindig .~\>ból kell
kiindulni,' hogy az olyan fogalmak és dogmák, mint Isten;ter~mtésí'bűn

beesés, 'megváltás, örök élet '- természetüknél fogva nagyon-korlátozet
tak. Csak 'hálásak lehetünk tehát mindén olyan fejlődésérti amely hozzá
segit, hogy ezt a' korlátozott gondolkodást helyesbitsük.

Nos, ilyen fejlődés a földi élet új távlata, rnelyet a tudomány és tech
nika haladása nyitott meg. Sose feledkezzünk meg arról, hogy az első és
alapvető igazság, amelyet a kereszténység az emberről tanít, úgy 'szól,
hogy Isten saját képére és hasonlatosságára 'teremtette az embert. ·Mfert
félne a keresztény, ha olyan nem sejtett, teremtő lehetőségekkel' kerül
szembe, amilyeneket a földi élet nyújt? Ez egyébként még netn jelenti
azt. hogy a keresztényeknek a kinyilatkoztatásból előre látniok -kell 'va;;,
Iamennyi lehetőséget, és előre tudniok a választ azokra .a. kérdésekre,
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amelyekkel az ember találkGzik. A régi keresztények még ezt hitték, de
ez tévedésnek bizonyult. Isten nem akarta kinyilatkoztatásával megfosz
tani az embert a keresés kalandjától. Éppen .az ellenkezője az igaz: a
kinyilatkoztatás új távlatot nyitott. Az "Isten képére és hasonlatosságára
teremtve" minden bizonnyal nem olyan kijelentés, amit teljes mélysé
gében föl tudunk mérni, de annyit mindenesetre jelent, hogy az emberi
vállalkozásnak nincs határ szabva, és semmiképp sincs itt, ahol egy em
beri világ és egy emberi jövő megteremtésére irányul. Ez vezet át fej
tegetésünk utolsó pontjához.

Vitathatatlan, hogy korunk emberének alaphangulata a földi élet
minden új távlata ellenére inkább pesszimista, mint optimista. A távla
tokat észreveszi ugyan, de visszariad a felelősségtől, mégpedig legfőkép

pen azért, mert nem bízik önmagában. Minthogy az emberi természet
hajlik a rosszra, nagyobb az esélye annak, hogy az ember növekvő ha
talmával visszaélnek. Sokak számára az élet emiatt voltaképpen értel
metlen. Hiszen úgy látszik, mintha az ember túlságosan jelentéktelen
lenne azokhoz a feladatokhoz, amelyeket saját cselekedetei tűztek eléie.
Az egész folyamat, amely a tudomány és technika robbanásszerű fejló
déséhez vezetett, értelmetlenné válik, ha az ember nem nő föl ahhoz,
hogyamegszerzett hatalommal járó erkölcsi felelőséget vállalta, ha nem
képes rá, hogy a haladással szellemileg megbírkózzék. Az ember termé
szetesen továbbra is ápolja majd a tudományt és fejleszti a technikát,
és Európa magától értetődően át fogja adni feliameréseit más kultúrák
nak is, de - kérdezhetnénk - mi értelme van ennek? És hozzátehet
nénk: még ha más kultúrák nemcsak a tudományt, de vele együtt a ke
reszténységet is átvennék mint egyetemes és értelmet adó értéket. ak
kor is mire lenne ez jó? Mert mi volt az eredménye húsz évszázad ke
reszténységének Európában? Két vtlágháborű. és a harmadiknak fenye
getése azzal a lehetóséggel, hogy az egész világot magával ránthatja a
pusztulásba. De még ha el is háríthatnánk ezt a fenyegetést, még mín
dig megmaradna a növekvő anyagelvűség.

Ha így nézzük, valóban, mintha minden ok meglenne a pesszímíz
musra keresztények és nem keresztények körében egyaránt. És itt a té
nyek döntenek és nem többé-kevésbé plátói fejtegetések a tudománv és
a kereszténység egyetemes értékeiről. Nos, az utolsó szó természetesen
a tényeké lesz, de ne feledkezzünk meg arról sem. hozv a tények helyes
fölbecsülése sem éppen egyszerű. Szó volt például arról a tényről. hogy
az ember túlságosan jelentéktelen a ráháruló feladathoz képest. De me
lyik tényről van itt pontosan szó? Arról van sző, hogy most ténvlezesen
milyen az ember, vagy arról, amivé lehet, tekintettel teremtő lehetősé

geire? Az ember tényleg túl jelentéktelen, de az az ember. akit mi is
merünk, igazában felnőtt ember-e? A tények valóban lehangolóak lehet
nének, ha az ember azonos volna azzal a statikus lénnyel, aminek a ko
rábbi nemzedékek tartották. Vizsgálataink azonban, amelyek a tudo
mánynak és a kereszténységnek mint egyetemes értéknek jelentőségére

vonatkoztak, éppen arra az eredményre vezettek, hogy az emher a lez
kevésbé sem statikus lény. Az embernek el kell veszítenie statikus életét
ahhoz, hogy megtalálja igazi életét, és az teremtő élet lesz, melynek fő

feladata nem a világ humanízálása, bármilyen fontos legyen is ez kü
lönben, hanem önmaga humanizálása lehetne. Ha komolyan vesszük
Krisztus felhívását, hogy minden Inséget szenvedő embertársunkon se
gítsünk, ennek az a váratlan következménye is lehet még, hogy főlfedez-
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zük: voltaképpen minden ember inséget szenvedő ember és nemcsak a
különféle rokkantak azok.

Bármiként álljon is a dolog, egy bizonyos: az a teremtői feladat, ami
az embert önmagával szemben kötelezi, nem oldható meg egyik pilla
natról a másikra; hosszú, keserves út ez. Ezért nem mond sokat az a
tény sem, hogy a húsz évszázados kereszténység inkább kudarcnak lát
szik. Mert mekkora idő kétezer év? Egyszerűen nem is tudjuk. Ameny
nyiben azonban tudunk' róla valamit, mégpedig az evolúcióra vonatkozó
ismereteink alapján, a felelet mindenképpen az, hogy húsz évszázad úgy
szólván semmit sem jelent. Annak az időmértéknek távlatában, amely
lyel az evolúciót mérik, az ember rendkívül fiatal. Tudjuk továbbá
azt is, hogy ha igaz az, hogy az ember Isten képére és hasonlóságára te
remtetett, és ha azt a módot, ahogyan a tudomány teremtő jellegű, ál
talában mérvadónak tekintjük az emberi alkotás lehetőségeinek szem
pontjából, akkor minden okunk megvan arra a feltevésre, hogy a világ
krisztianizálásának folyamata is hosszú időt vesz igénybe.

A humanizálódási folyamat csak most kezdődött el. Mért ne le
hetne érvényes ugyanez a krisztianizációra is?

CSANÁD BÉLA VERSEI

PRÁGA, SZENT GY'ŰRGY SZOBRA

Ha kételkednél Szent György 16 vitéz
történetében, idézd régi szobrát
a prágai vár ünnepi terén.
Halálra ítélt sárkány vicsorog rád,

mely az6ta sem halt meg igazán.
Meddig gyozi a szent a néma harcot?
Idotlenül tusakodik a hOs,
arcán felismered rettenve arcod:

benned emeli Szent György j6 vitéz
gyoztes lándzsáját a szörnyeteg ellen,
benned tusakodik az égi has
halálodig szüntelen küzdelemben.

PRAGA, PIVOVAR U FLEKU

A középkori boltívek alatt
fel-felrikolt a rézfúvós zene
vig népdalok és régi valcerek
a prágai sörhabos éjszakában
a Pivovar u Fleku zöld fái alatt
minden együtt van ami "régi szép"
összkomfortos nosztalgia

a lombos fák mind színfalak csupán
alattuk vásári nyugalom árad
s talán a világ legbarnább söre
múltszázadi mosoly az arcokon
Prága utolsó kispolgdrai




