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A BELSŐ DIALÓGUS SZELLEMÉBEN

"A közelmúlt három évszázada folyamán az egyház és a tudomány
viszonya nem állt szerenesés csillagzat alatt. A tizenkilencedik századot
szinte teljes egészében a restauráció jellegzetes hangulata ülte meg. En
nek okát a francia forradalom és a napóleoni korszak túlkapásai elleni
vísszahatásoan kereshetjük. Ebben a szellemi légkörben az egyház, de
.különősen a mindennapi teológiai oktatás hivatott képviselői elsősorban

a hagyományok megvédésére törekedtek." Döpfner bíboros állapította
meg ezt abból az alkalomból mondott beszédében, hogy díszdoktorrá
avatta az egyik katolikus egyetem. Majd igy folytatta a fejlődéselmélet

tel kapcsolatban: "A katolikus teológusok nagy többsége kötelezve
érezte magát arra, hogy következetesen szembeforduljon ezzel a hipo
tézissel, mivel - felfogásuk szerínt - Mózes első könyve világosan ki
mondja, hogy Isten a növényeket és állatokat - ,mindegyiket a maga
faja szerint' (Gen l, 11) -, az embert pedig ,a föld porából' (Gen 2, 7)
közvetlenül teremtette. Az egyházi tanítóhivatal is pártolta a fejlődés

elmélettel szemben ezt az ellenállást, amely a Szentírásnak túlságosan
betű szerintí értelmezésén alapult. S bár a tanítóhivatal ez irányú ál
lásfoglalásai lelkiismeretben kevésbé kötelező és csak ritka közbelépé
sekre korlátozódtak (néhány helyi zsinat döntése, könyvek indexre té
tele, kiadványok ideiglenes engedélyezése), mégis elegendőek ahhoz, hogy
azt a szellemi klímát, amelyet már 250 évvel ezelőtt a Galilei-per meg
mérgezett, tovább rontsák. XII. Pius pápa volt az, aki az egyház érde
kében 1949-ben pontot tett az ügyre."

Évszázados szellemi légkör és kulturális háttér nem szüntethető

meg rendeletí úton. Nyilván ennek tudható be, hogy néhány olvasónk
ból idegenkedest és ellenérzést váltott ki az "Emberréválás és teremtés"
cimű tanulmány (Vigilia 1/1968). Mások viszont örömmel és elismerés
sel fogadték. A tanulmány nagy visszhangj ára való tekintettel célszerű

nek tűnik, hogy nyilvánosan is válaszoljunk az aggódó és bíráló) a hi
tünk épséget féltő észrevételekre. Ha helytállóak ezek a bírálatok, ak
kor el kell oszlátni azokat a félreértéseket, amelyek megzavarhatják az
olvasók hitét. Ha pedig alaptalan az aggodalom, akkor az írónak köte
lessége megvédenie álláspontját: "Saját meggyőződésedet tartsd meg
Isten előtt" (Róm 14) 22). A másik véleménye iránti feltétlen tisztelettel
és testvéri együttérzéssel kívánnék tehát rámutatni néhány olyan szem
pontra, amelyek nélkülözhetetlenek a korszerű gondolkodási modell el
sajátításához. Hiszen rendszerek átépítése, új gondolkodási modellek ki
alakítása szükséges ahhoz, hogy valamennyire is szót értsünk egymással
és a mai világgal. .

Mindenekelőtt lássunk némi ízelítőt a hozzászólásokból. Egy buda
pesti férfi olvasónk írja: "Nem szerétnék az események mellett ügy el
haladni, hogy termésretes és tiszta első benyomásom alapján ne közöl
jem nagy örömömet a ,Vigiliában olvasott tanulmánya miatt. Mind a
hangja, világnézete, szerkezete, lelkisége, modernsége olyan nagyszerű,

bátor, hogy nem szerétnék meghalni úgy, hogy ne fejezzem ki elismeré
semet. Erkölcsi telítettsége, értelmetadó nagyszerűsége forradalom a mai
magyar gondolkodásban." Egyesperesplébános viszont kifogásolja a ta
nulmány stílusát és témáját, mert a fejlődéselmélet - véleménye sze
rint - nélkülözi a "vaslogikát". Erőltetettnek tartja Rahner kijelenté
sét, hogy az anyag megfagyott szellem, és egy félreérthető mondat miatt
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- amelybe nyilvánvaló sajtóhiba csúszott - jónak látná a tanulmány
korrigálását, mert okvetlenül félreérti az, aki nem rendelkezik teológiai
műveltséggel. Vele ellentétben egy dunántúli plébános igy kezdi levelét:
.,Először is hadd írjarn meg mdndjárt, hogy gyönyörűséggel olvastam az
.Emberréválás és teremtés' című tanulmányt a Vigiliában. Valóban
méltó beköszöntő volt az 1968-as évre! Szívből gratulálok. Várom a foly
tatást, kostet was es will". Majd ekként folytatja: "Sajnos, Rahnert nem
ismerem eredetiben. Mélyen sajnálom, mert tudom, hogy ő ma a leg
nagyobb és legeredetibb teológus! Roppant szellemes és költői, szinte
Tamási Aron képbeszéde. hogy az anyag megfagyott szellem, de csak
úgyf.ogadhaiom el, ha abban az értelemben használja, hogy az anyag
végső célja' és rendeltetése a megdicsőülés." Egy későbbi kijelentése:
.,Egyébként nekem nem okoz problémát a nemskolasztikus nyelv. De
számolni kellene azzal, hogy tunya testvéreink az elmúlt húsz évnyi
,megfelelő időt' nem arra használták. hogy tanuljanak." Egy másik du
nántúli plébános így ír: "Gratulálok és kérem a további örömteli kutató
munkát. Ilyen írások által a Vigiliának igaza van! Isten segítségét kérem
ehhez a kényes, igényes és tudományos alapokon nyugvó, az ő ügyét
szolgáló és a hívő lelkeket (papokat is!) segitő munkához." Előzőleg még
ezt mondja: "Ezt a nagyon időszerű, sürgetően fontos kérdést a magas
szint ellenére is olyan könnyedén kezeli a tanulmány, hogy ha okoz is
kellő fejtörést, de érthető és megnyugtató." Az egyik dunántúli nagy
városból érkezett levél bevezető sorai: "A legkülönfélébb, alacsonyabb
magasabb tanfolyamokat végzett dolgozók vagyunk. Ugyanilyen külön
böző szintű tálalásban kaptuk az ember, a társadalom, a világ szemlé
letét. Tele olyan témák és tételek vetítésével. amelyek után kérdőjelek

kötegeiágaskodnak. Ezekre megnyugtató feleleteket még senkitől nem
sikerült kapnunk. Hangzottak el olyan válaszok, amelyek..azt a látszatot
keltették. hogy a problémákat birtokban tartják, de ezek is valójában a
problémákat inkább csak elködösítették." Miután öt oldalon keresztűl fej
tegeti a levélíró a paradicsomi ábrázolással kapcsolatos nehézségeit, így
fejezi be: "Érezzük mi nagyon is, hogy árokban járunk és iszapos sarat
dagaszt a lábunk. De éppen ebből keresünk kiutat és meg is kérjük azt,
akiről azt halljuk, hogy járható utakat mutat, hogy vegye elő iránytű
jét és engedjen rátekintenünk." Egy "kétgyermekes anya" szavai: "Meg
lepő volt számomra, az, hogy a szerző ilyen világosan, logikusan tud ösz
szekapcsölni két olyan témát, amely sokak szerínt egy napon sem em
líthető. Szívesen hallanánk olyan igényes és magas színvonalú, de azért
nem főiskolai műveltségű emberek számára is érthető, világos írásokat
a Vigiliában, mint például Rónay György Adyról szóló cikke is a feb
ruári számban. Szükségesnek érzem megemlíteni azt is, hogy nagyon.
szimpatíkusnak tartom az említett cikkek hangját, amely a kölcsönös
tisztelet alapján folytatott párbeszédet valósítja meg." Egy köztisztelet
ben álló, nagyműveltségű dunántúli egyházi férfi azt helyteleníti, hogy
a szerző a végessel méri a végtelent. így jönnek aztán létre az olyan ál
lítások, mint amivel "Értelem és szellem" című eikkét (Vigilia 8/1966) is
befejezi: ,Létnek mondom azt a célt, amire korlátlan tudásvágyam tart.
S azt a korlátlan törekvést, ami a lét egész tágasságára tart, emberi
szellemnek hívom.' Szép szavak, de nem látni mily igazságfedezet áll e
szép és lendületes kifejezés mögött, Tudom azonban, hogy az emberekre
hatásnak csak egyik s nem is a leghatékonyabb tényezője a szigorú lo
gika, sokkal elragadöbb annál a lendület, a meggyőződés heve és a sza
vakban az elme fényének világossága."
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Dinamikus hagyománytisztelet

Sokáig folytathatnók még a különböző észrevételek ismertetését. Ab
ban a reményben azonban, hogy e szemelvényekből sikerült összeállí
tanunk olyan mintát, amely jellemzően képviseli levélíróink felfogását,
térjünk át az észrevételek értékelésére. A részletes elemzés eredményét
abban foglalhatjuk össze, hogy főként papok hoztak fö-l kifogásokat a
tanulmány ellen. Ez jelenthetné azt is, hogy a tanulmány teológiai hi
báit elsősorban a szakemberek vették észre. De nem mindig járható a
legrövidebb út. Néha hamarább vezet célhoz a hosszabb. Külőnösen ak
kor, ha a tanulmánnyal szemben felmerülő bírálat nem annyira konk
réten megfogalmazott ellenvetés, mint inkább valami diffúz nyugtalan
ság, az anyag és fejlődés keltette alaktalan aggódás. Azt írja Albert Gör
res müncheni pszichiáter, a születésszabályozás kérdésével foglalkozó
pápai bizottság tagja, hogy vannak, akik hiába ismerik az egyház taní
tását, hiába látják be értelmükkel, érzelmeik mégis állandó inzultusnak
yannak kitéve, mihelyt előkerül az anyag és fejlődés kérdése. Ezt a je
lenséget arra a hibás magatartásra vezeti vissza, amelyet ő "katolikus
kodásnak" nevez (Arnold-Rahner-Schurr-Weber, Handbuch der Pasto
raltheologie. Freiburg 1966. Il. 1 277-343). Az ilyeneket -- mint írja -
idegesiti az anyag és az anyagból fakadó minden determináció. A Szent
írás szemleleténél még mindig sokkal közelebb van hozzájuk a görög
gondolkodás. Folyton belebotlanak az anyagba, s nehezen bocsátják meg
Istennek, hogy anyagi világot teremtett. Szívűk mélyén helyeslik Ploti
nus életérzését. akitől feljegyezte életrajzírója, hogy meglátszott rajta,
rnennyire röstelli, hogy anyagban kell élnie. Ez a belső ellenállás tanács
talanná teszi ezeket az aggódó katolikusokat az anyagi valósággal szem
ben. Érzékiség és érzékelés, egyediség és pluralitás, változás, fejlődés és
történelem mind megannyi botránykő a szemükben. Véleményük szerint
arra kellene irányulnia a megismerésnek, ami örök és változhatatlan,
ezért alapjában véve lenézik és megvetik a világot, ami elmúlik. A ta
pasztalást megvető esszencializmusra való hivatkozással felmentve érzik
magukat a kutatás és keresés alól. Azt hiszik, néhány metafizikai alap
elvvel megoldható minden probléma, holott a metafizika időérzék hiá
nyában mit sem tud kezdeni a történelemmel és fejlődessel. "Elfojtják"
a külső, belső és történelmi tapasztalás "igazságát" (Róm 1, 18) és meg
vetik az empirikus tudományokat. Görres azt állítja klinikai tapaszta
-latai alapján, hogyannál rosszabb megfigyelők az emberek, minél ín-,
tenzivebb egyházi nevelést kaptak; papoknak esik legnehezebbükre, hogy
elfogulatlanul nézzék a világot és önmagukat.

Jellemzőnek tartja Görres mindennek gyanúsítását is ami új. A ke
reszténység egyik leghagyományosabb téte1e, hogy az egyház folyvást
megújulásra szorul (Ecclesia semper reformanda). Ennek ellenére a ha
gyomanytiszteletnek ez a dinamikus oldala szinte teljesen kiveszett. Be
lejátszik ebbe - írja Görres -, hogy születésénél fogva tradicionallsta
mindenki: általában az irányítja az embereket a jelenben, ami kialakult

- a múltban. Míndenki elérkezik azonban egyszer ahhoz a ponthoz, ami
kor problematikussá válik számára az azonosulás azzal, amit itt talált a
múltból. Szükségszerűen ráébred ilyenkor arra, hogy egyik legegyete-.
mesebb emberi feladat, amivel kivétel nélkül szembekerül minden em
ber, hogy elszakadjon a meglévőtől és új útra lépjen. Igyekszik is min
denki modern lenni, csak az a baj, hogy keveseknek sikerül. Bizonyos
azonban, hogy az emberi egyéniség fejlődésében egyenlő rangú tényező,
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mindaz azonosulás, mind az elszakadás; az ember akkor lesz ő maga,
ha hasonlít is a többi emberhez, de különbözik is tőlük.

A velünk született tradicionalizmuson felül a katolikusok gondol
kodására döntő hatást tulajdonít Görres a vallási értelemben vett tradí
ciónak is, a kinyilatkoztatott igazságok áthogyományozásának egyik nem
zedékről a másikra. Mint kifejti ugyanis, súlyos félreértések keletkeztek
annak nyomán, hogy az isteni tradíció elvegyül az emberi hagyományok- ,
kal, amelyek érthetően sok történeti hordalékot visznek magukkal. E
kétféle hagyomány összekeveredésének veszedelmes következménye, hogy
a katolikus gondolkodásban túlsúlyba kerülnek ídejétmúlta történelmi
berendezkedések és szellemi formák, és sok olyan régi dolog pusztán
azért, mert megvan, helyesnek és mértékadónak tűnik föl annak ellenére,
hogy valójában tarthatatlanná vált.

Amit Görres előad, lépten-nyomon megerősíti a történelmi és a köz
vetlen tapasztalat is. A túlzott hagyománytisztelet megbénítja az ötlete
ket és rövidlátóvá teszi az embert arra, hogy meglássa a tényleges hibá
kat és ferdeségeket. A hagyományoskodás tompítja az ember érzéket,
hogy különbséget tudjon tenni az evangélium örök tartalma és az emberi
hagyományok között (Mk 7, 13). Arra ösztönöz, hogy olyasmit is a lehető

legjobb eszköznek tekintsünk, ami valójában útjában áll az evangélium
hirdetésének. Az ilyen gondolkodás eleve gyanúsítja az újat, mert az
igazat összetéveszti a rnegszokottal. A hagyományoskodó nem bízik az
emberi értelemben. Úgy viselkedik, míntha sohasem hallott volna Szent
Tamásnak arról a tanításáról, hogy az emberi értelem "önmagában véve
tévedhetetlen", miután a tévedés forrása nem az értelemben, hanem az
éezékelésben, a szenvedélyekben és az akaratban rejlik (In III de Anima,
lectio 11). Hivatalosan elutasítja Kant filozófiáját, félhivatalosan mégis
lehetetlennek tartja az ismeretgyarapító (syntetikns apriori) ítéleteket.
Mindig a feleHesektől várja az igazság megállapítását, s mert elhárította
magától a felelősséget, felelőt1enül bírálja is az egyházi tanítóhivatalt,
ha úgy hozza magával az élet. Így vezet a hagyományoskodás az egyik
legnemesebb skolasztikus-egyházi hagyomány, az igazságért való egyéni
felelősség megvetéséhez. A hagyományoskodó igaznak tartja' a régit
pusztán azért, mert régi, az újat viszont eleve kétkedve fogadja. Elfe
lejti az evangélium szavait arról, hogy az új mindig a teljesebb élet le
hetősége. Nem gondol arra, hogy az evangélium új bora mindig új törn
lőbe való. "Aki óbort iszik, nem kivánja az újat. Azt mondja: Jobb az ó"
tLk 5, 39). A hagyományoskodó gyakran ítél el valamit csak azért, mert
ellenfelei állít ják, ahelyett, hogy ő maga is megvizsgálná annak igaz vagy
helytelen voltát. Ezzel a jellegzetes ellenlábaskodással önmagát fosztja
meg a kibontakozás lehetőségétől. Ez a hagyományoskodás annak az ős

régi gnosztikus gondolkodásnak mai változata, amely elutasítja a lét meg
határozottságait és kötöttségeit ; régebben az anyaggal és a testtel, ma
napság az emberi egzisztencia másik méghatározójával. a történetiséggel
és változással fordul szembe, miközben "katolikus" gondolkodásnak
tartja a magáét.

Ugyanaz skolasztikus nyelven

Amde a megszokott nem szükségszerű, Igaz, hogy nem könnyű ezt
belátni annak, aki élete legfogékonyabb éveit az ókor és középkor gon
dolatvilágában töltötte. Aki évszázados skolasztikus modelleken tanul
Jrleg gondolkodni, ki van téve annak a veszélynek, hogy értetlenül áll a
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folyton változó valóság előtt. Senki se higyje, hogy ezért a skolasztikára
háríthatja a felelősséget. Az a baj, hogy még a skolasztika fogalmi köre
sem eléggé ismert. Ez az évszázadok alatt kicsiszolt és kiművelt tudo
mány olyan magas spekulatív igényeket támaszt, amelyek rendszerint
meghaladják az átlagos előadó és hallgató ráterrnettségét. Amilyen nagy
érték és hatékony fegyver a skolasztika azok kezében, akik kiváló spe
kulatív készséggel vannak megáldva, olyan értéktelen és hasznavehetet
len azok számára akiknek más irányú a tehetségük és képességük. En
nélfogvá kénytelenek kívülről megtanulni félig-értett szentenciákat, s
mert a félig megértettet nem tudják feldolgozni, azonosulnak vele. Ez az
-oka annak, hogy mágikus erőre kapnak a szavak, és elválaszthatatlanok
lesznek a dologtól, amelyet jelölnek (v. ö. Platon, Kratylos). "Bizonyos
emberek számára a nyelv lényegében nomenklatúra, vagyis olyan elne
vezések jegyzéke, amelyek velük azonos számú dolognak felelnek meg"
- írja Saussure (F. de Saussure: Bevézetés az általános nyelvészetbe.
Budapest 1967. p. 91). A szavakat. tartják "a dolgok leglényegének", mint
Sartre. Erkölcstani téren az lesz ennek a következménye, hogy az idő

fölötti és változtathatatlan erkölcsi értéket folyton fölcserélik a parancs
-csal, amely változhat.

A szavak és a dolgok mitikus kapcsolatában gyökerezik az a hiede
lem, hogy ha nyelvileg általánosan kimondanak valamit, akkor ez a ki
jelentés igaz. Ezt a közmegegyezésből vett érvet Aristoteles használta
először tudományos bizonyítékul (r. DiLring: Aristoteles, Darstellung und
Inierpretatioti seines Denkens. Heidelberg 1966. p. 404). Bebizonyosult
azonban, hogy a közmegegyezés _ akár a Hera~leitos féle "koinos logos",
akár a mai "common sense" szöges ellentétben áll a tudományos meg
győződéssel - írja B. Lonergan, a Gregoriana egyetem dogmatika tanára
(Lonergan, rnsight. A Study of Human Understanding. London 1958. p.
173-244). Úgy gondolom, hogy valahol itt kell keresni annak az ellen
érzésnek és aggódásnak okát is, amely tanulmányommal kapcsolatban
mutatkozott. Szerintem ugyanis nem az, amit írtam, hanem a megsze
kotthoz való túlzott ragaszkodás okozhat félreértést.

Ez az állításom példákon is igazolható. A bevezetőben már idézett
egyik hozzászóló az "Értelem és szellem" című tanulmány záró mon-

.dataival nem ért egyet. Kifogásolja, hogy a "szerző a végessel méri a
végtelent" s azt kérdi, hol van a következő mondat igazságfedezete: "A
létet és tudásvágyat nem választhatom el egymástól, egyiket nem hatá
rozhatom meg a másik nélkül." A válasz meglehetősen egyszerű. Szent
Tamás közismert definíciója a léttel határozza meg az emberi szellemet:
"i.ntellectus quo (sc. agitur) est omnia fieri et facere" (Summa theol. I q.
79 a. 2). Magyarul úgy mondhatnók, hogy a szenem az embernek az a
képessége, amely tevékeny törekvése folytán magába fogadhatja az egész
létet (omnia). De mivel határozható meg a lét, amikor a léten kívül nincs
semmi más? A lét valóban nem definiálható a szokásos módon. Elemez
hető azonban az emberi megismerés, és ebből az elemzésből megvilágo
sodik a lét maga is. Szent Tamás szerint az emberi megismerés végcélja
a lét, amely beteljesíti az emberi szellemet. Az emberi megismerés elem
zéséből természetesen nem azt tudjuk meg, hogy mi a lét -- mert ehhez
mindenről kellene tudni mindent -, hanem azt, hogy milyen úton kö
zelithető meg. A szó szoros értelmében ezután sem definiálható a lét, de
meghatározható azzal a tevékenységgel, amelynek végcélja a lét meg
ismerése. A mai tudományosság "operatív definíciónak" mondja az ilyen
eljárást, amikor a faji különbség (differentia specifica) -helyett az alkal-
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mazott művelettel (mérés, kísérlet, a megismerés elemzése) határozzuk
meg azt, ami máskülönben nem definiálható. Nemcsak Szent Tamás, ha
nem már Aristoteles is ismerte és használta az operatív eljárást olyan
metafizikai alapfogalmak (pl. substantia) meghatározására, amelyek a
szokott módon nem definiálhatók (v. ö. P. Hoenen, De definitíone ope
rativa: Gregorianum 35/1954/371-405). Tehát nem a véges méri a végte
lent, hanem az emberi szellem végesvégtelensége közvetíti azt a meg
határozhatatlant, amelyet létnek mondunk.

Egy másik konkrét ellenvetés szerint az "Emberréválás és teremtés"
címen közreadott tanulmány burkolt panteizmust tartalmaz. Fölösleges
lenne elismételni mindazt, amivel a tanulmány alátámasztja a Teremtő és
a teremtmény közti különbséget. Mindenesetre akkora hangsúlyt kapott
ez a különbözőség, hogy szinte egészen eltörpült mellette a másik, vagyis az
anyag és a szellem különbsége. A Teremtő és a teremtmény különbözö
ségét emelte ki az anyag és a szellem egynernűsége is. Egyneműségerr nem
azt értjük, hogy a szellem metafizikailag visszavezethető az anyagra, ha
nem azt, hogy ugyanabba a létrendbe tartozik mindkettő (v. Ö. Schütz
Antal: A bölcselet elemei. Budapest 1948. 245-246. o.). Nemcsak az anyag,
hanem az emberi szellem is alapvetőleg különbözik Istentől; mivel mind
kettő teremtmény, azért jóval inkább különböznek Istentől, mint egymás
tól. A teremtettség azt jelenti, hogya világ transzcendentálisan és
nem kategoriálisan függ Istentől, azaz nem úgy mint valamely dolog egy
másik dologtól. Ezt a nem-kategoriális függést fejezi ki az a fordulat, hogy
a teremtés a fejlődés lehetőségének transzcendentális föltétele. Való igaz,
hogy a "fölfejlődés" magyartalan szó, mert a fejlődésben benne van már
a fölfelé való irányultság, de éppen ez utóbbit hivatott kiemelni és hang
súlyozni a megkettőzés. A fölfejlődés fogalma azonban még burkoltan
sem tartalmaz panteizmust. .

Ha ebben a világban valami igazán új keletkezik, ami nem közvet
lenül Istentől ered, hanem ebből a világból származik, akkor az a hatóok,
ami létrehozza ezt az újat, fölülmúlja önmagát. Ebben az esetben ugyanis
a hatóok több valóságot, több "létet" ad az okozatnak, mint amennyivel
ő maga rendelkezik. Máskülönben nem beszélhetnénk igazán "újról" on
tológiai többletről avagy minőségi változásról. A metafizikai okság elvé
nek alapján azonban a hatóok csak az abszolút lét erejéből képes felül
múlni önmagát. Skolasztikus nyelven szólva isteni indítás (motio, concur
sus) szükséges ahhoz, hogy a képesség (potentia) a lehetőségből átmenjen
a ténylegességbe (actus). Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem,
amit Szent Tamás mond, hogy Isten "az okság méltóságával" tüntette ki
teremtményeit; igazi tevékenységet és hatékonyságot juttatott nekik. Úgy
kell tehát elgondolnunk a nélkülözhetetlen isteni inditást, mint amely
legbelül van az evilági hatóokban, jóllehet teljességgel különbözik tőle.

Máskülönben nem lehetne szó igazi és valódi teremtményi okságról. Kí
vülről történő indítás mellett a teremtmény önállósága és kezdeményezése
alig volna több a látszatnál. Úgy sem képzelhető el az isteni együttmű

ködés, hogy az, ami létrejön e világon, részben az evilági oknak, részben
pedig Istennek köszönheti létét. Isten senkivel sem húzza együtt a ko
csit, hanem mind a kocsinak, mind annak, aki a kocsit húzza, transz
cendens hatóoka, létesítője, Teremtője. Mint már említettük, az isteni
együttműködés nem .Jcategoriális": Isten nem rúgó a hatalmas óra
műben, nem sorolható be a többi evilági hatóok közé és mellé. Az isteni
teremtés és együttműködés nem vetélytársa a fejlődésnek, hanem transz
cendens föltétele.
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Isten transzcendenciája mellett nem feledkezhetünk meg Isten im
rnanencíájáról sem; a kettőt egyszerre kell elgondolni, még ha nem is
tudjuk egyszerre kimondani. Amint végtelenűl felülmúlja (transzcen
-dens), ugyanúgy végtelenü! meg is közelíti (immarums) teremtményeit
az Isten: "benne élünk, mozgunk és vagyunk" (Apcsel 17, 27). Utolérhe
tetlen eleganciával fejezi ki ezt a gondolatot Szent Ágoston. Azt írja,
hogy Isten magasabban van annál, ami a legmagasabb, és mélyebben
van annál, ami a legmélyebb az emberben (superior summo meo, inti
mior intimo meo: Conf. III. 6, 11). lsten transzcendenciája és immanen
ciája közvetlen adottságként jelentkezik az emberi szellem transzcen
dentális megnyílásában. Az emberi szellem törekvésének célja az abszo
lút lét, amelyet megközelíthet ugyan, de teljesen el nem érhet, mert az
mindig meghaladja a véges szellemet. Az elérhetetlen, de mégis meg
közelíthető abszolút lét kielégíthetetlen szellemi törekvést kelt az em
berben. Az abszolút lét nem kívülről, hanem egészen belülről ragadja
magával az emberi szellemet. E benső késztetés hajtja ki a véges szel
lem gyökereiből az értelem korlátlan tudásvágyát, azt a legsajátosabb
emberi képességet, amellyel mindenről akarunk tudni mindent. Szent
Tamás úgy fejezi ezt ki, hogy az Első Igazság kelti fel bennünk a meg
értés igényét. Hangsúlyozza, hogy Isten nem olyan idegen a teremtett
értelemnek, mint a hang a szemnek. vagy a szellemi valóság az érzéke
lésnek. Az emberi szellem számára nem kívülálló az Isten, mert ő az Első

Világosság és minden megértés forrása (v. ö. Summa contra gent. 3, 54).
Joggal állítható tehát, hogy az értelem korlátlan tudásvágyában. a szel
lem kielégíthetetlen lendületében közvetlenül megtapasztalható Isten
transzcendenciája és immanencíája, Mivel pedig a különböző létezők

legalább annyira hasonlítanak 'egymásra,. mint amennyire elütnek egy
mástól (analogia entis), azért ennek a tapasztalásnak az analógiájára ér
telmezhető a főlfejlődés fogalma is.

A fejlődés rugóján nem az ellentmondások kiegyenlítődésére irá
nyuló törekvést értjük, mert ez örök körforgáshoz s ezzel burkolt pan
teizmushoz vezet, hanem a teremtett valóság fölfelé ívelő lendületét. A
skolasztika általában a "potentia" névvel illeti ezt a lendületet. Kérdés
azonban, hogy mit értsünk ezen a potencián? Az aristotelesi erő (dyna
mis) latin fordítását (potentia) kétféle terminológia szerínt használja a
skolasztika. Az egyik terminológia Avicenna <tl037) perzsa orvosnak és
filozófusnak köszönhető. Az ő szóhasználatában a passzív potencia a
puszta lehetőséget jelenti (pl. materia prima, intelectus possibilis), az
aktív potencia pedig a formát. Avicennától eltérőleg Aristoteles aktív po
tencián a mozgató okot (arc hé hothen kinézis), passzív potencián pedig
a mozgásképességet érti. Mondanunk sem kell, hogy e potenciák közül
egyikben sem található meg a fejlődés rugója. Beszél azonban Aristo
teles az élőlények önmozgásáról is, s ennek benső, magában az élőlény

ben rejlő forrását "természetnek" (physis) mondja. Az Avicenna felé
potentia actíva-passíva fogalompár, a kettő együtt, nagyjából egybeesik
az aristotelesi természettel, mint az önmozgás forrásával. Szerit Tamás
tisztában van e kétféle szóhasználattal, és hol az egyikhez, hol a másik
hoz tartja magát (v, ö. B. Lonergan, The Concept of Verbum in the Wri
tings of St. Thomas Aquinas: Theological Studies VII [1946]; VIII [1947];
X [1949]). Ha tehát a fejlődés rugójának skolasztikus megfelelőjét keresi
valaki, akkor nem találja meg azt sem az aristotelesi mozgató okban
(a1'ché hotheti kinézis), sem az aristotelesi célban (telos), hanem az
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aristotelesí természetben (physis). Ezt a "természetet" hatalmazza fel
Isten a saját erejével arra, hogy fölfejlődhessen.

Úgy vélem, ennyi is elegendő annak igazolására, hogy megbízható
skolasztikus hagyomány áll a szóban forgó, "Emberréválás és teremtés"
címmel közzetett tanulmány mögött, amely tehát tárgyalható skolaszti
kus nyelven is. Aki azonban nem ismeri ezt a nyelvet, semmit sem él'
tene belőle. Már pedig nem lehet feladatunk, hogy mondanivalónkat csupán
egy nagyon szűk körre korlátozzuk.

A Szentírást, az egyházi tanítóhivatalt, a hagyományt és a skolasz
tikát egyaránt tisztelő teológia akkor hű önmagához, ha nem tér ki a
mai idők elől, nem menekül évszázadok szellemi zártságába. hanem meg
kísérli, hogy újra megfontolja az örök kérdéseket, és mai nyelven fo
galmazza meg válaszait. Nem valószínű, hogy az a teológus tiszteli job
ban a hagyományt, aki míndig csak ugyanazokat a formulákat ismétel
geti. Aki hűséges az élő hagyományhoz, annak míndig meg kell kérdez
nie, hogy mit jelent ez vagy az a hitigazság, és mit nem? Azt kell kér
deznie, hogyan hihető az ilyesmi napjainkban, hogyan kapcsolódik más
igazságokhoz, és hogyan mondható el mai nyelven?

Hogy a vitatott tanulmánynál maradjunk, a mai teológusnak azt kell
kérdeznie, hogy mit jelent a "lélek közvetlen teremtése" a fejlődéselmé

let fényében? A Jahvista - a maga világképének megfeleleen - azt
mondotta, hogy Jahve az ember orrába lehelte az életpárát (Gen 2, 7).
Hétszáz éven át - Szent Ágoston tekintélye miatt - úgy tanították,
hogya szülők bújtják el utódaikban a gyermek lelkét, amely a szülők

1elkéből származik. Tanulmányunk válasza az volt, hogy az evolúció ál
tal létrehozott ember végtelenűl több, mint egyszerű láncszem a fejlő

désben; az ember mint személy közvetlen kapcsolatban van Istennel. Te
hát a lélek közvetlen teremtéséről szóló egyházi tanítás az ember Isten
közvetlenségét, transzcendenciáját jelenti, s nem azt, hogy Isten mintegy
kívülről nyúl bele a természet menetébe, a fejlődésbe.

Döpfner bíboros szavai szerint: "Isten úgy lép kapcsolatba a világ
gal, hogy biztosítja a világ önálló létét és önálló fejlődését. Isten úgy
akarja a világot, mint amilyen; sajátos értéket tulajdonít neki, lehetövé
teszi, hogy saját törvényeihez igazodva törekedjék rendje és célja felé.
Jézus Krisztus Istenének dicsősége abban áll, hogy az általa teremtiett
világ önálló, öntörvényű és szabad. Mivel az isteni teremtés elve nem
az Istennel való azonosság, folytonosság, kölcsönösség vagy kíegészülés,
ezért Isten nem zavarja meg a világot; sem szerkezetét, sem törvényeit."

•
A keresztények senki fölött se ítéljenek; ne ítéljenek a nyilvánosházbeli

örömlány, a más bűnös vagy zabolátlan ember fölött. Sokkal inkább elfogu
latlan lélekkel és tiszta s.zívvel pillantsanak rájuk. Szinte a másodi1c természe
tükké váljék, hogy senkit sem vetnek meg, senki fölött nem ítélnek, nem utál
nak és nem birálgatnak. Ha félszemű embert látsz, ne itélj szívedben, hanem
úgy tekints rá, míntha ép lenne, ha béna a keze, úgy, míntha nem lenne béna,
ha sántít, úgy, mintha egyenesen járna. A szív tisztasága ugyanis abból áll,
hogjJ ha bűnöst vagy beteget látsz, részvétet és írgalmas szeretetet érzel irá
nVában.

NagjJ Makáriosz
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