
Nyiri Tamás

EMBERRÉV ÁLÁS ÉS TEREMTÉS
Ha megkérdezzük egy hívő kereszténytől, hogy mit tanít az egyház az

ember teremtéséről, azt válaszolja, hogy az ember testből és lélekből áll;
a test fejlődés eredménye is lehet, a lelket azonban közvetlenül teremti
Isten. A Humani generis enciklika kijelenti, hogy a fejlődéselmélet nincs
ellentétben a katolikus hittel, feltéve ha elfogadjuk a lélek közvetlen te
remtését, Ne gondoljuk azonban, hogy ily -egyszerűen megoldható a kér
dés azzal, hogy az ember teste állattól származik, lelke pedig közvet
lenül Istentől.

Nem fogadja el ezt a megoldást a természettudomány. Azt állítja,
hogy a test "hominizálódása" és a pszichikai viselkedés fokozatos humani
zálodása együtt hozták létre az embert. Ma már egyre inkább a lelki
törzsfejlődes felé fordul a természettudósok figyelme. Arra hivatkoznak,
hogya pszichikai viselkedés mintái is átmenetet alkotnak és fejlődési

sorba állíthatök. Kérdezhetjük ugyan, hogy a paleontológusok ásója
és lapátja hogyan tárhatja föl a régészeti leletek lelki tulajdonságait?
A módszertani vitánál sokkal fontosabb azonban, hogy a teológus sa
ját teológiai feltételei alapján sem nyugodhat bele az ember kettéosz
tásába. Katolikus teológusok között is terjed az a felfogás, hogy az em
ber ilyen megosztása - ami alapjában véve arra az igaz tényállásra
utal, hogy egyrészt természeti lény az ember, másrészt nem vezethető

vissza teljesen a természetre - nem elégséges és nem kielégítő.

A kinyilatkoztatás szerint az ember egysége megelőzi a test és a lé
lek különbségét, A keresztény hit alapvető tételeihez tartozik az ember
egysége, akár eredetét, akár fennállását és célját tekintjük. Test és lélek
nem két egymás mellé tett dolog az emberben. Csak akkor beszélhetünk
emberi testről, ha a lélek közli magát az anyaggal, a lélek pedig a test
ben ténylegesül. mert megelőzően nem létezik. Ha pedig a lélek a test
ben lesz tényleges és az emberi test el sem gondolható lélek nélkül, ak
kor az embert nem sajátithatja ki két alapvetően különböző tudomány.
Nem azt mondjuk, hogy nem foglalkozhatnak különböző tudományok az
emberrel, hanem azt, hogy a testet sem szolgáltathatjuk ki a természet
tudományoknak azért, hogy legalább a lelket megmentsük magunknak.

Az ígazségaz, hogy vagy úgy teremtette Isten az embert, hogy az
egész ember fejlődött, vagy pedig készen alkotta meg, és akkor testi fej
lődésről sem beszélhetünk. Ha katolikus (főleg tomista) teológus, vagy
filozófus mondja, hogy a lelket. közvetlenül Isten teremti, akkor ezzel
már kizárja a fejlődéselméletet, mert külőnben nem biztosítható az em
ber eredetének egysége. Ha azonban helyesen értelmezzük a teremtés
és fejlődés kapcsolatát, anyag- és szellem viszonyát, a hominízáció és
humanizáció különbségét és egységét, akkor nem szükséges megosztani
az embert. A teremtést sem kell szembeállítani a fejlődéssel, mert "az
evolúció nem teremtő, amint a tudomány egy pillanatra hitte, hanem
azt fejezi ki, ahogyan térben-időben megtapasztaljuk a teremtést"
(Teilhard de Chardin).
. Tanulmányunkban először a teremtés és fejlődés egységéről. majd a

horninizáció és humanizáció különbségéről szólunk, végül néhány antro
pológiai és vallási következményre mutatunk rá.

A teremtés nem vetélytársa a fejlődésnek, mert nem kategórlálís,
hanern transzcendentális" azaz tér és. idő. fölötti. Az isteni teremtés az
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egész Istenen kívüli létre irányul; időre épp úgy vonatkozik, mint térre,
Az egész térben kiterjedt és időben kibontakozó valóság alapját veti meg
a teremtés, és az egészet öleli magához. A teremtésnek nincsenek idő

koordinátái. Nem egy távoli kezdőpont, amelynek eredménye a lét azóta
itt lévő tömbje. Azt sem mondhatjuk, hogy különböző időpontokra osz
lik el, mert így szétforgácsolódnék Isten egy és oszthatatlan teremtői ak
tusa. A teremtést térben sem sorolhatjuk a többi tényező közé, mint a
sor első tagját, vagy a lánc első szemét, Nem gondolható el az evilági
oksági összefüggések meghosszabbításaként, mert radikálisari alapvető.

A teremtés nem felépítés, hanem alapozás: a létezésnek és mozgásnak,
változásnak és kelet,kezésnek maradandó alapját veti meg. Ezért nem
állhat a fejlődés mellett, vagy helyett, vagy vele szemben, hanem a fej
lődés mögött áll, mint az a transzcendentális föltétel, ami Iehetővé teszi
a fejlődést.

Teremtés és fejlődés összhangja

A tapasztalás és a kinyilatkoztatás szerint a világ és a dolgok nem
csak vannak, hanem valamivé válnak is. A Teremtő nemcsak léttel, ha
nem hatékonysággal és termékenységgel ajándékozta meg teremtményeit.
A világ nem befejezett, hanem fejlődőfélben van. A sokféle változás kö
zül azonban csak azt mondhatjuk fejlődésnek, amellyel a világ fölül
múlja magát. A fejlődés nem akármilyen dinamika. Ott beszélhetünk
fejlődésről, ahol valami egészen új jelenik meg a világban; az eddigieket
megszüntetve-megörizve emelkedik föléjük. Az atomok önálló léte meg
szűnik a vegyületben, amely azonban megőrzi azokat, mint alkotórészeít,
s ugyanakkor felül is múlja, mert a vegyület több mint alkotóelemei
nek összege. Ilyen többlet az élő sejt a vegyületekkel. az állati psziché a
növények vegetatív életével szemben, s természetesen jelentkezik ez a
többlet az emberréválásban is, vagyis mínden minőségi változásban. Kér
dés, honnét van ez a többlet? Ami a természetben egészen újszerű és
eredeti, nem lehet a meglévők összege, sem külső hozzáadás eredménye,
mert akkor nem a természet maga hozta létre, és ha nem maga hozta
létre, akkor nem ő maga lett több. Legfeljebb kívülről akasztottak rá
valamit, ami azonban nem mehetett át a vérébe. ha nem belőle indult
ki. A fejlődés igazi és valódi önmozgás, mert csak akkor mondhatjuk
valamiről, hogy fejlődött, ha felülmúlja magát, és maga hajtja be ezt a
többletet, mint saját kintlevőségét.

De hogyan gyarapíthatja valami önmagát, ha érvényes az axióma,
hogy senki sem adhatja azt, amije nincs? úgy tűnik, kátyúba jutottunk.
Tanácstalanul állunk a fejlődés legmélyebb problémája előtt. Tudomá
sunk szerint eddig egyedül Karl Rahner mutatott rá a megoldásra, Ha
a véges létező valóban fölülmúlja magát és nem rajta kívüli okból gya
rapodik, akkor ennek az a föltétele, hogy a végtelen bőség és teljesség
a saját erejével ajándékozza meg a szűkölködő létezőket. Ezt az erőt,

amellyel a végtelen bőségmegajándékozza a véges szükösséget, olyan ben
sőségesnek kell elgondolnunk, hogy átmenjen a véges létező tulajdo
nába, amellyel az önmaga fölé emelkedhet. Másrészt ez a végtelen erő

nem lehet a véges létező alkotórésze, mert akkor abszolút lenne a véges,
s ezért nem beszélhetnénk igazi keletkezésről és fejlődésről.

A véges létezőknek önmaguk fölé emelkedése, más szóval főlfejlő

dése, az egész teremtett valóságra jellemző. Nem csupán természettudo
mányos tapasztalás, hanem teológiai adat is. Különben értelmetlenség



volna szabadságról, felelősségről és az ember beteljesüléséről beszélni. A
fölfejlődés fogalmában nincs semmi ellentmondás, ha nem feledkezünk
meg arról a föltételről, ami lehetövé teszi: az abszolút létről, ami saját
erejével hatalmazza fel a véges létezőket. Ha teológiailag akarnók ki
fejezni, hogy az abszolút lét saját végtelen erejéből ad hatalmat a véges
létezőknek úgy, hogy ez a végtelen erő igazán a véges létező erejévé
váljék anélkül azonban, hogy a véges abszolúttá emelkedjék, akkor ama
kell gondolnunk, amit a teológia Isten fenntartó tevékenységéről és te
remtményeivel való együttműködésérőlmond. Teológiailag szólva az is
teni együttműködés teszi lehetövé ,a teremtmények önálló tevékenységet
és erőfeszítését, amellyel fölülmúlják magukat.

Ha pedig így áll a dolog, hogy Isten hatalmazza fel, teremtményeit
erre az erőfeszítésre, ha a világ valódi egység, amelyben azonban nincs
itt minden kezdettől fogva, akkor rm okunk volna tagadni, hogy az élő

anyag annyira fölülmúlta magát, hogy kiemelkedett a szellemi tudattal
rendelkező ember, akiben magához tér az anyag? Nem jelenti ez azt,
hogy anyag és szellem ugyanaz. Ha azt állítom, hogy az anyag. fölfejlő

dik az emberig, akkor abban az átmenetben, amelyben fölülmúlja ma
gát, el is távolodik magától annyira, hogy a szellem valóban különbözík
az anyagtól. Ez a különbség azonban nem fogható fel idegenségnek. A
szellem nem állítható úgy szembe az anyaggal, mint ami teljesen elüt
tőle és egészen más lapra tartozik. Ebből nem az következik, hogya szel
lem metafízikailag visszavezethető az anyagra, hanem az, hogy az anyag
a szellem előtörténete. Az anyag megfagyott szellem, melynek az az ér
telme, hogy lehetövé tegye a valódi szellem kíemelkedését, (K. Rahner).
A szellem kiemelkedése azt jelzi, hogy beteljesült egy előre és fölfelé
haladó folyamat. Célhoz ért abban az irányban, amelyben haladt. Nem
törünk lándzsát a cél-okság mellett, mert a még nem létező cél aligha
fejthet ki hatást a' fejlődés menetére. De amióta kiemelkedett a gondol
kodó ember, látjuk, hogy ebben a minőségi változásban rejlik az anyag
és élet egész fejlődéstörténetének értelme.

Egyébként pedig a keresztény hit számára amúgy is. fontosabb az
anyag és szellem egysége, mint különbsége, Anyag és szellem teljesen
megegyeznek egymással abban, ami a leglényegesebb: hogy mindketten
teremtmények. Anyag és szellem között jóval kisebb a távolság, mint
Teremtő és teremtmény között. Anyag és szellem közösen néz szembe
a Teremtővel, s jóval közelebb állnak egymáshoz, mint a szellem áll a
Teremtőhöz. Az átlagos keresztény közfelfogás azonban, az ókori gon
dolkodás hatására, még mindig egyenlőségi jelet tesz Isten és szellem
között. A szentírási antropológia teljes félreismerése alapján sokan azo
nosítják a gondolkodó emberi értelmet (nous) Isten Lelkével (pneuma)
vagy a kegyelemmel (Ján. 4, 24). Isten és szellem azonban nem közös
kategória az anyaggal szemben. Természetesen igaz, hogy leginkább az
ember gondolkodó szelleme viseli magán a nyomát annak a Teremtőnek,

aki végtelen tudat, szó és szabadság. De ha nem is tudunk elég jól be
szélni, gondolkodhatunk jobban, s fogyatékos szókincsünk nem gátolhat
meg abban, hogy ne lássuk azt a végtelen különbséget, ami minden ha
sonlóság ellenére is ott húzódik Teremtő és teremtmény között. Ez a kü
lönbség összehasonlíthatatlanul mélyebb annál, mint ami a szellemet vá
lasztja el az anyagtól. A kereszténység sem az anyagot, sem a szellemet
nem tartja elsődlegesnek. Egyiket sem vezeti vissza hiánytalanul a má
sikra. Mindkettőt egy Harmadik felől érti meg, aki átfogja az anyagót
és szellemet, és teremtői módon fejezi ki magát bennük. Ha anyag és szel-
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lern között nem volna több kőzős, mint különböző, akkor hogyan lenne
igaz, hogy ugyanattól az egy Teremtőtől származik mindkettő? Ha pedig
ugyanaz az egy Isten teremti mindkettőt, akkor nehéz belátni, hogy a
lelki fölhatalmazást nyert anyag miért ne fejlődhetne föl aszellemig?

A hominizáció folyamata

Az emberréválás, hominizáció és az egyes emberek fogantatása és
kibontakozása (ontogenezis) kölcsönösen értelmezik egymást. Világosan
tanítja az ószövetségi Szentírás, hogy Adám teremtése ismétlődik meg
minden egyes ontogenezis alkalmából. Legyen elég itt Jób könyvére utal
nunk. Jób önmagára alkalmazza 'a Genezis 2. fejezetének szavait, me
lyekkel Adám teremtését írja le a szerző: "Emlékezzél kérlek, hogy úgy
formáltál, mint az anyagot" (Jób 10, 9-11). Adám teremtése nem mí
tikus előidőkben játszódó esemény, hanem mindig megismétlődik, vala
hányszor megfogamzik egy ember. Ebből arra kell következtetnünk,
hogy a Szentírás az emberréválásról nem tanít többet, mint minden egyes
ember fogantatásáról. Adám teremtéséről sem mond többet, mint amit
minden emberről állít, vagyis azt, hogy különleges és közvetlen kapcso
latban van Istennel. A Humani generis enciklika kötelező tanítása sem
több ennél. A "lélek közvetlen teremtése" nem azt jelenti, hogy Isten
rászánja magát s belenyúl a természet folyásába. Közvetlen teremtés
közvetlen kapcsolatot és függést jelent. Nyugodtan levonhatjuk tehát azt
a következtetést, hogy az emberréválásnál ugyanaz történik, mint az
ember fogantatásánál.

Mondhatná valaki, hogy az első ember teremtése egészen más lapra
tartozik, mert a horninizáció feltételezése szerint állati szervezet fejlődött

föl emberig, a fogantatásnál pedig emberek adnak életet embernek. Azon
ban korántsem oly nagy a különbség, mint első pillanatra vélnénk. Az
emberi ontogenezisnél két viszonylag önálló csírasejt egyesüléséből ala
kul ki az embrió. A csírasejtek önálló életére elég bizonyíték az, hogy
megfelelő élettani körülményele között túl is élhetik az apát, illetve anyát.
Ezek a viszonylag önálló csírasejtek ember előtti szervezettséggel rendel
keznek és ember előtti életet élnek. A hominizáció és ontogenezis alap
vető hasonlóságát abban találjuk meg, hogy mindkét esetben még nem
emberi szervezet tart olyan biológiai állapot felé, ahol már elegendő alap
ja van a szellemi lélek kiemelkedésének. Ha lehetséges, hogy az ontoge
nezis lendületénél fogva ember előtti fokozatból fejlődjék ki az ember,
akkor ugyanúgy lehetséges ez a hominizáció lendületénél fogva is. Ebből

az alapvető hasonlóságból természetesen nem következik az, hogya két
folyamat mindenben megegyezik egymással. A hominizáció döntő for
dulata az emberi szellem felébredése. Ha nem állítj uk, hogy a szellem
teljesen elüt az anyagtól, - miután Isten erőt adott az anyagi világnak,
hogy felfejlődjék aszellemig - akkor az emberréválás abban a pilla
natban történt, amikor egy élőlény először ébredt önmagának tudatára.
Teológiailag a szellemi tudat első felébredését kell az ember teremtésé
nek mínősíteni, miközben természetesen senki sem láthatta volna Istent
tenni-venni. Mint ahogy ma sem kőzelíthető meg tapasztalati úton az
egyes lelkek teremtése.

Tovább is mehetünk egy lépéssel. Az emberi szellem ébredését a ho
minidák fejlődése során konkrétebben is meghatározhatjuk, ha tekin
tetbe vesszük, hogy az öntudaton kívül a transzcendencia is jellemző a szel
lemre. Az ember legjellegzetesebb tulajdonsága éppen transzcendenciája;
korlátlan tudásvágya. ami a lét egész szélességére tör (V. ö. "Értelem és



szellem" című tanulmányunkat, Vigilia 8/1966). A homínizáclóban lénye
ges szerephez jutott a munka; eszközök használata, majd készítése. Csak
abban az esetben mondhatjuk a hominídákról, hogy fejlődtek, azaz fölül
múlták magukat, ha saját erejükből vitték előre hominizációjukat. Erre
a feladatra pedig a munka volt a legalkalmasabb. Az ember legigazibb
tulajdonsága azonban transzcendenciája. Csak azért mondhatjuk, hogy
az emberben magához tér az anyag, mert az ember felülemelkedik ön
magán és környezetén és a lét végtelen tágasságára törekszik. Ez a felül
emelkedés az a feltétel, ami lehetővé teszi az ember értelmi működését.

Legalábbis ez a keresztény filozófia álláspontja, amit Platontól Hegelig
mindenki oszt, kivéve Kantot. Ha pedig ez a transzcendencia a feltétele
értelmi működésünknek,akkor az ember ismert meghatározását úgy kell
kiegészítenünk. hogy ember az az élőlény, aki a lét egész végtelenségére.
másképpen kifejezve, Istenre irányul. Csak azt mondhatjuk embernek,
aki képes erre a transzcendenciára. Az az élőlény pedig, amely nem ké
pes erre, minden morfológiai hasonlóság ellenére sem ember. Úgy is
mondhatnók, hogy Isten akkor teremtette meg az első embert, amikor
először gondolt Istenre egy élőlény, ha még olyelmosódottan és nem ki
fejezetten is tette. A föld vörös agyagából való Adám ekkor lett ember.

Az ember transzcendenciáját kifejezhetjük úgy is, hogy az ember
nemcsak Istentől ered, hanem vissza is tekint eredetére. Amikor azt ál
lítjuk, hogy Isten közvetlenül teremtette az embert, ezt a kettős viszonyt
rnondjuk ki. Isten nemcsak mözötte áll az embernek, mint összes többi
teremtményének, hanem előtte-fölötte is: az ember isteni eredete Isten
hez való visszatérést is jelent. A lélek közvetlen teremtése az ember Is
ten-közvetlenségét hirdeti; hogy Isten tekintetre méltatja, nevén nevezi
és személyezerint külön szólítja az embert. Az ember különleges terem
tése azt jelenti ki, hogy minden egyes ember külőnleges helyet foglal el
a Teremtő tervében. Ez a különleges helyzet a legmélyebb tartalma an
nak a valóságnak, amit szellemnek mondunk.

Az emberréválás közelebbi meghatározásánál szem előtt kell tartani
két fejlődéstani követelményt: a folyamatosság és a minőségi változás
követelményét. A biológiai folytonosság megszakítása nélkül. egyrészt
nem beszélhetünk igazán új, mínőségí változásról, másrészt nem szabad
kiszélesíteni ezt a szakadékot, az ugrásokat lehetőleg kicsinynek kell
venni és az átmenetet folyamatosnak kell tartani, mert különben nem le
het szó valódi fejlődésről. Mindkét módszertani követelménynek eleget
teszünk, ha az emberréválásban megkülönböztetjük a hominizációt és a
humanizációt. Hominizáció alatt azt a biológiai folyamatot kell érteni,
amely körülveszi, megalapozza és hordozza a humanizáció kezdetét je
lentő transzcendencia kiemelkedését. A biológia és paleontológia a válto
zás folyamatosságát tudja csak megközelíteni, ezért nem határozza meg
egzaktul az emberréválás mozzanatát, hanem meglehetősen tág határo
kat állapít meg, amelyeken belül létrejött a döntő fordulat. A folyamatos
változáson belül történő minőségí ugrás már nem közelíthető meg em
pirikusan, mert a humanizációban jelentkezik az az emberi többlet, ami
nem vezethető vissza biolégiára. Könnyű belátni, hogy a biológiai foly
tonosságot megszakitö emberi transzcendencia eredeti kiemelkedése nem
hagy hátra tapasztalható nyomot az ember csontvázában és primitív. esz
közeiben.

A biológus nem tudja másképpen elgondolni az emberréválást, mint
egy vérségileg összefüggő zárt csoporton belül végigvonuló mutációs hul
lámot, amely többszöri kísérletezés után áthaladt az emberréválás küszö-
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bén, A teológiai értelemben vett emberréválást ez a mutációs hullám
hordozza, ebbe ágyazódik bele. Hogy aztán egy vagy több emberpár lépte
át ezt a küszöböt, erre nézve a természettudomány nem ad határozott
választ. Annyi biztos azonban, hogy a fejlődéstan saját feltétele! alapján
az szorulna bizonyításra, hogya humanizálódás csak egy emberpár ese
tében következett be. Mindenesetre nem léhetetlen vállalkozás ez sem,
mert elgondolható, hogy a szellern először egy, illetve két egyedben vil
lant föl, annak ellenére, hogy a hominizáció az egész csoportot érintette.

Annak a pillanatnak, amelytől kezdve teológiailag beszélünk ember
ről, egyébként sem kell egybeesnie a hominizáció természettudományos
határaival. A teológiát lényegében véve csak a mostani emberek érdek
lik, akik a kinyilatkoztatás látóhatárába esnek és akik biológiailag a "ho
mo sapíens" formakörhöz tartoznak. A természettudomány ahominidák
vagy akár a hominoídák egész csoportjáról beszél, amelyhez a .Jiomo
sapiens" formakörön kívül a Neandertáli- és Anthropus-formák, sőt még
az Australopithecusok is hozzátartoznak. Nyitott kérdés, hogy ezek a
régebbi formák teológiailag is .embernek tekintendők-e, vagy pedig a
természet hominizációs kísér1etei (essais d'hominisation) csupán? Annyi
körülbelül biztos, hogy nem a "homo sapiens" ősei, hanem inkább uno
katestvérei és egyéb oldalági rokonai, amelyek időközben kihaltak. Va
lóban értelmes és halhatatlan lények voltak? Erre a kérdésre valószinű

leg sohasem kapunk már választ.

Antropológiai következmények

Talán mondanunk sem kell, hogy nem elsősorban azért foglalkozunk
az emberréválással, mert kíváncsiak vagyunk arra, ami tízezer vagy mil
lió évekkel ezelőtt történt, hanem azért, mert az ember története saját
magunk története is. Az emberréválás megismerése egyúttal azt is meg
világítja, ami saját egzisztenciánk maradandó realitása. Láttuk, hogy az
isteni teremtés nem beavatkozás a természet erőfeszítésébe, hanem az a
transzcendentális föltétel, ami megveti a természet alapját és képessé
teszi az anyagot, hogy fölfejlődjék az emberig. Az egész ember Istennek
köszönheti létét, és az egész ember fejlődött, mint ahogy az ember sza
bad választásai egészen az emberi akarattól és egészen Istentől származ
nak. Az emberréválás a föld válasza lsten hívó szavára. Az ember annak
köszönhetí létét, hogy szólította az Isten, ugyanakkor azonban az egész
természet dolgozott rajta.

Az emberréválás nem légüres térben történt, hanem abban a közeg
ben, amelyet a természet bocsájtott rendelkezésére. Igaz, hogy az ember
csak felülről lefelé érthető meg, ez azonban nem jelenti azt, hogy kizá
rólag így is épült. Amilyen joggal mondjuk, hogya szellemi lélek építi
magának a testet, amelyben kifejezi magát, ugyanolyan joggal állíthat
juk, hogy az öntudatára ébredt anyag az emberben szabadul meg kor
látaitól és nyílik meg az egész valóság előtt. Test és lélek, szabadság és
adottságok kölcsönösen függenek egymástól az emberben. Nem abszolút
zérus pontról indul az ember, hanem úgy talál magára, mint akit már
előzőleg felvázoltak. akiről rendelkeztek, akinek lehetőségeit és útjait
már kijelölték. Másrészt nemcsak rendelkeznek vele, nemcsak a környe
zet és a gének függvénye, hanem olyan szabad személy is, aki adottsá
gainak határán belül maga kovácsolja sorsát, s valami igazán újat és
egyedülallót tervez. Az evolúció alapján megrajzolt emberi állapot tel
jesen egyezik a Szentírás alapvető tanításával, hogy az ember a törté-



ne1mi sorsközösség és egyéni felelősség feszültségében él. Olyan történet
be szövődik bele, amely túlterjed az emberen, amelyen az egész kozmosz
dolgozott, amelyben bent van az egész, ami alakítja, formálja, készíti az
embert. Ugyanakkor nemcsak készítmény az ember, hanem olyan újdon
ság, ami nem vezethető le a régiből.

A hominizáció anyag és szellem, egyén és közősség egymásrautalt
ságára és kölcsönös függésére hívja fel figyelmünket. Nemcsak a szellem
alakítja az anyagot, hanem az anyag is hatással van a szellemre. Ez a
kölcsönös függés alapvető szeritírási kategóriákat világít meg, amelyek
eddig mcstoha gyermekei voltak a teológiának. Az első ilyen kategória
az emberi szelidaritás. A Szeritírás elsősorban nem az emberi indivi
duumot nézi, hanem a közösség tagját, aki egybefonódott az egész tör
ténelmi kollektívummal. Az ember individualitását a közösségel való
kontrasztban látja a Szentírás. Ebből a történeti egybefonódottságból ért
hető csak meg, amit aztán a bűnben és megváltásban közösen osztozó
emberiségről mond. Másik kategória az ember testisége és testi egysége.
A Szeritirás alapvető tanítása, hogy üdvösségünk a testen fordul meg
(Tertullian). Megtestesülés és Feltámadás a kezdete és vége annak a tör
ténésnek, amelyből üdvösségünk fakad. Aki kizárólag a szellem és indi
viduum felől gondolkodik. nehezen értheti meg. hogy a világtörténelem
csúcspontja, Isten elvilágiasodása, miként teljesít be mindeneket. Talán
ezért is oly idegen a megváltásról szóló tanítás a mai embernek. A har
madik kategória az ember szenvedőlegessége, Hogyan értenők meg a
Szeritírás tanítását, hogy "passio" váltja meg az embert, ha kizárólag
szellemisége és aktivitása alapján definiálnók? Az az antropológia, amely
az autonóm szellem filozófiájára épül, sem az emberi élet tapasztalati
realitásaival, sem a Szeritírás tanúságával nem tud mit kezdeni. Aki el
utasítja az anyag és szellem egyneműségét, felidézi a tiszta aktivizmus
veszélyét. Vagy azt állítja, hogy kizárólag önmaga terméke az ember
(Fichte), vagy pedig olyan idealizmusba téved, amely elszigetelt szellemi
monádoknak tartja 'az embereket, és nem Iátja meg, miként fonódik
egybe mindenegyes ember az egésszel. A "lelki" üdvösség szélsőségesen

individualista teológiája is ebben gyökerezik
A szélsőséges aktivizmussal szemben a Szentírás azt tanítja, hogy az

ember nem kizárólag tevékenység által jut el önmagához. Az emberi lé
tet a halálban beérő emberi sors elszenvedése teljesíti be. "Ezért nem
veszítjük el bátorságunkat, mert bár a külső ember romlásnak indult
bennünk, a belső napról napra megújul. Pillanatnyi, könnyű szenvedé
sünk ugyanis a mennyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerzl meg
számunkra" (2Kor 4, 16). Amit a Szentírás a szenvedésről és passzivitás
ról mond, nem zárja ki az emberi aktivitást, hanem elősegíti. A hívő ke
reszténynek nagy felszabadulást ad, hogy nem magát kell megváltania.
mintegy beszereznie az üdvösséget, hanem félelem és gond nélkül lát
hat neki élete tettének. Aki hittel és bizalommal fogadja be a Krisztus
keresztjéből fakadó üdvösséget, akkor hajtja végre létét, amikor a ha
lál szakadékában feladja magát "Teremtőnk és Megváltönk nagy diada
lába" (Teilhard de Chardin). A kereszt vállalása, az ellenálló lét elfoga
dása igen mély aktivitás. Nem az autonóm szellem aktivitása, amellyel
csak áltatja magát az ember, hanem a testben élő ember aktivitása, aki
nem téveszti össze helyzetét Istenével, alkalmazkodik anyagi létéhez és
vállalja az ezzel járó korlátokat és határokat.

Már említettük, hogya Szeritírás nem mint független individuumo
kat nézi az embereket, hanem annak a történetnek egységében, amelyért
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minden egyén felelős. Mindenki maga csomözza életét a történelem fel
vetőjére. de a történelem is felelősen alakítja az embert. A történelem
nem egyedi sorsok utólagos összeadásának összege, hanem az egyéneket
megelőző, valódi időbeli egység az első és utolsó Adám közti tér feszült
ségében. Erre a történelmi egységre épül az emberi testvériség. amelyet
a Szeritírás a testvérpárok különböző és mégis egybefonódó történeté
vel fejez ki. Ha a történelem igazi egység, akkor érthető, hogy "a vá
lasztottak kedvéért" beteljesül az egész, s az egészhez való tartozás adja
meg értelmét az egyéni sorsoknak is. Mindenki olyan mértékben részesül
a beteljesült történet értelrnéből, amilyen mértékben teljesítette törté
nelmi hivatását a maga történeti helyén és idejében. Ez a legmélyebb
tartalma annak a hittételnek, amit utolsó ítéletnek mondunk. Az így
felfog-ott utolsó ítélet a háttere a külőn ítéletnek, ami az egyéni sorsok
beteljesülését jelenti. Ha nem vesszük figyelembe az emberek történelmi
egybefonódását, akkor a legfontosabb kérdésre, életünk értelmére nem
kapunk megnyugtató választ. Amit egyébként a lélek halhatatlanságáról
és a külön ítéletről mondunk, nemcsak túl absztrakt ahhoz, hogy realizál
hassa a testben élő embert, hanem megrövidíti az embert, megfosztja
azoktól a testiségből fakadó társadalmi vonatkozásoktól, amelyek nélkül
nem gondolható elemberi beteljesülés. .

E néhány rövid utalásból is kitűnik, hogy az evolúció szemszögéből

kifejlesztett antropológia sajátosan keresztény értékeket biztosít, s olyan
esélyt ad a keresztény hit elmélyítésére. amelIvel a platoni-arisztoteleszi
statikus szemlélet nem rendelkezett. Mindamellett, vagy éppen ezért, a
konzervatívan gondolkodó keresztények szemében idegenül hatnak ezek
a gondolatok. Ennek ellenére sem térhetünk ki jogunk és kötelességünk
elől, hogy átvezvük a mai ember alapvető szemléletét és szembesítsük
vele hitünket. Ha elfogulatlanul tesszük, akkor biztos, hogy jobb ke
resztények leszünk, mint amilyenek eddig voltunk. Ha másért nem, ak
kor azért, mert az a mód, ahogy a mai ember a világot nézi, korántsem
annyira keresztényietlen, mint sokan vélik.

Alighanem elkerülhetetlen, hogy egynémely dolog ne tűnjék fölös
leges, veszélyes vagy hamis engedménynek azok előtt, akik az egyszerű

és világos ellentmondást tartják az egyedül elfozadható álláspontnak a
mai modern szemléletet annyira jellemző materializmussal szemben. El
tekintve attól, hogy ami veszélyes, az még lehet igaz, végleges elzár
kózás helyett érdemes meggondolni : lehetséges-e, hogy egy ilyen világ
méretű világnézet, mint a materializmus, csak hibát ~ és tévedést tartal
mazzon, akár keresztény szempontból is? Aki hisz abban az isteni vilá
gosságban, amely megvilágít minden viláera jövő embert, aligha mond
hatja ezt. Másrészt semmi okunk azt állítani, hogy semmit sem tanul
hatunk a díalektikus-materializmustól, hogy azokra a kérdésekre, ame
lyeket fölvet, már kész válaszunk van,csak azért, mert mindig is volt
materializmus. Aki izazán keresztény, nem vonakodhat attól, hosry újat
tanuljon, nem mondhatja, hozv eddigi álláspontunk teliesen tiszta és
világos volt, és minden egyoldalúságtól mentes. Ami az előző évszázadok
egyáltalában nem keresztény hagyományából származott, még nem vált
kereszténnyé azért, mert annyira megszoktuk már, hogy nem zavarja
hitünket.

Ha pedig őszintén és hátsó szándék nélkül tanulni akarunk a szem
benállóktól, akkor egyúttal megvalósítjuk a kereszténység és a mai vi
lág közötti nélkülözhetetlen dialógust is.
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