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1. rész

A közkeletű felfogás a teológia és a filozófia viszonyáról szívesen
tájékozódik a hit és tudás, a kinyilatkoztatás és ész ellentétpárok alap
ján. A filozófia eszerint a kinyilatkoztatástól távoli, a hittől mentes
világ- és életértelmezés; a teológia ezzel szemben a hit mértékéhez
igazodó - a mi esetünkben keresztény - világ- és életfelfogás kife
jezése. Ha a filozófiát és a teológiát így tekin tjük, akkor két világnézeti
pozíció feszültsége és harca jut bennük kifejezésre. E viszonyról ped ig
nem tudományos érvelés, hanem a világnézeti meggyőződésnek és e
meggyőződés megvallásának jellege, mértéke és ereje dönt.

Mi eleve másképp ragadjuk meg e viszony problémáját, ésped ig
két tudomány viszonyára irányuló kérdésnek tekin tj ük,

Ám ez a kérdés közelebbi meghatározást igényel. Itt nem két
történelm ileg létező tudomán y tényleges állapo tának egy bevetésé
ről van szó, arró l nem is beszélve, hogy a mindkét olda lon meglévő

irányzatok divergenciája mellett nehéz lenne manap ság bárme ly
olda lon egy egységes állapot rajzá t adni. Ha a két tudom án y tény
leges helyzetét hason lítanánk össze, nem juthatn ánk semmilyen
a lapvető belátásra a keresztény teológia és a filozófia egymáshoz
való viszonyát illetően .

Ebből kifolyólag - hogy a probléma alapvető tárgyalásában el
tudjun k indulni - mindkét tudomán y eszméjének ideális
kons tru kciójára van szükségünk. Azok ból a lehetőségekből kell
egymáshoz való lehetséges viszony ukat megh atározni , amelyek
mindkettőnek mint tudomán ynak rendelkezésére állnak.

Egy ilyen kérdésfeltevés azonban feltételezi annak rögzítését,
hogy egyáltalán mi a tudomán y eszméje, és annak ismertetését,
hogy ennek az eszmének elvileg milyen vál toza tai lehetségesek.
(Erre a problémára, amely tárgyalásunk bevezető része kellene,
hogy legyen, itt nem térh etünk ki.) Csak vezé rfona lként adjuk a
tudomán y következő formális defin ícióját : tudomány a létezők

egy -egy önmagában zárt területének, illetve a létnek megalapozó
feltárása, magának a feltá rtságnak a kedv éért. Mind en vizsgálandó
tárgyterületh ez tárgyának tárgykaraktere és létmódja szerint a le
hetséges feltárásnak, a kimutatásnak, a megalapozásnak és az így
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Atudományok két
alaptípusa: pozitív

tudományok - filozófia

Ateológia is pozitív
tudomány: különbözik

a filozófiától

létrejövő megismerés fogalmi megformálásának sajátos jellege tar
tozik. A tudomány voltaképpeni eszméjéből - amennyiben az itt
lét egyik lehetőségét értjük rajta - kimutatható, hogy a tudo
mánynak szükségszerűen két alaplehetősége van: létezővel foglal
kozó, ontikus tudományok - és II léttel foglalkozó, ontologikus
tudomány, a filozófia. Az ontikus tudományok témája egy-egy
adott létező, amely bizonyos módon mindig is - már a tudo
mányos feltárás el6tt - fel van tárva. Egy adott létezővel, egy po
zitumrnal foglalkozó tudományt nevezünk pozitív tudománynak.
A pozitív tudományok jellegzetessége abban áll, hogy választott té
májuk objektiválásának iránya egyenest a létezőt veszi célba mint a
már meglévő. erre a létezőre irányuló, tudományt megelőző beállító
dás folytatása. Ezzel szemben a létről szóló tudomány, az ontológia
számára nélkülözhetetlen. hogya létezöre irányuló tekintetet alapjá
ban átállítsa a létezőről a létre, miközben persze - természetesen egy
módosított beállítódásban - továbbra sem téveszti szem elöl a léte
zőt. Ennek az átállítódásnak módszeres jellegére itt nem térek ki. Már
most a létezővel foglalkozó tényleges és lehetséges tudományok, a
pozitív tudományok körén belül csak relatív különbség van az egyes
pozitív tudományok között aszerint, hogy milyen sajátos módon vi
szonyulnak a létezök valamely meghatározott terűletéhez. Ezzel
szemben minden pozitív tudomány nem relatív, hanem abszolút mádon
kűlőnbözik a filozófiától. Tézisünk: A teológia pozitit. tudomány, és ezért
mint ilyen abszolút modon kiilönbözik II jiloz6fját61.

Ennélfogva azt a kérdést kell feltennünk, hogy miként viszonyul a
teológia a filozófiához a filozófiával szembeni abszolút kűlőn

bözőségében. Tézisünkbőlminden további nélkül következik, hogya
teológia mint pozitív tudomány elvileg közelebb áll a kémiához és a
matematikahoz. mint a filozófiához. Ily módon a legszélsöségesebb
formában fogalmazzuk meg a teológia és a filozófia viszonyát, még
pedig azzal a közkeletű felfogással szemben, amely szerint mindkét
tudománynak bizonyos rnódon ugyanaz a terület - az emberi élet és
a világ - a témája, jóllehet mindkettő a megragadásnak egy-egy meg
határozott jellegű útját járja; egyik a hit, másik az ertelem elvéből indul
ki. Tézisünk értelmében azt mondjuk: a teológia pozitív tudomány, és
mint ilyen, a filozófiától abszolút módon külőnbözik. Ebből az követ
kezik fejtegetésünk feladataként. hogy a teológiát mint pozitív tudo
mányt kell jellemeznűnk, és e jellemzés alapján tisztáznunk kell lehet
séges viszonyát a tőle abszolút módon különbőző filozófiához.

Megjegyzem, hogy a teológiát a keresztény teológia értelmében
veszem, amellyel nem akarom azt mondani. hogy csak ez a teológia
létezik. Azzal a kérdéssel, hogy vajon a teológia tudomány-c egyál
talán - jóllehet ez a legközpontibb kérdés -, most nem foglalko
zom. Nem azért, mintha meg akarnám kerülni ezt a problémát,
hanem csupán azért, mert a kérdés, hogy a teológia tudomány-e,
föl sem vethető értelmesen, amíg a tudomány eszméje bizonyos
mértékben nincs tisztázva,
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Atudományok
pozitivitása

Módszertani
megfontolások

Mielőtt még áttérnék a tulajdonképpeni tárgyalásra, kifejtem azt
a tervet, amelyet megfontolásaim során követni fogok. Minthogy a
tézisnek megfelelően pozitív tudományról van szó. éspedig nyil
vánvalóan sajátos jellegű pozitív tudományról, ezért rövid magyará
zatra van szükség: miben is áll egyáltalán egy tudomány pozitivitása.

Egy tudomány pozitivitásához hozzátartozik:
1. hogy egyáltalán egy valamiképpen már feltárt létező bizonyos

kiterjedésben fellelhetö mint a teoretikus objektiválás és kikérdezés
lehetséges témája;

2. hogy ez az adott pozitum fellelhető egy meghatározott, tudo
mányt megelőző, a létezőt megközelítő és a vele való foglalatosko
dási módban, amelyben már megmutatkozik ennek a területnek
sajátos tartaimisága és az illető létező létmódja, vagyis a létező min
den teoretikus jellegű megragadás előtt, jóllehet még nem kifejezet
ten és nem tudatosan, fel van tárva.

3. A pozitivitáshoz tartozik, hogy ezt a tudományt megelőző, az
adott létezővel (természet, történelem, gazdaság, tér, mennyiség)
való viszonyt már megvilágítja és ir.inyítja egy jóllehet még csak
fogalmak nélküli létmegértés. A pozitivitás tehát kulonböző lehet a
létezö tartalmiságától, létmódjától és az illető létező tudományt
megelőző feltártságának módjától, illetve e feltártságnak az adott
hoz való hozzátartozásának jellegétöl függően.

Felmerül a kérdés: milyen a teológia pozitivitása? Nyilvánvalóan
erre a kérdésre kell előszór válaszolnunk, hogy meghatározhassuk
a filozófiához való viszonyát. De a teológia mint tudomány még
nincs megfelelően tisztázva azáltal, hogy pozitivitasat leírjuk. Ezál
tal még nem jutunk el a teológiának mint tudománynak a teljes
fogalmához, hanem csak azt tudjuk, ami pozitív tudományként a
sajátja. Inkább arról van itt szó, hogy a teológia sajátos pozitivitása
alapján egyszersmind meghatározzuk sajátos tudornánykarakterét
és sajátos tudományosságát, ha egyszer a mindenkori pozitumnak
megfelelőert kell elvégezni a kérdésfeltevésnek. a vizsgálódás jelle
gének és a fogalmiságnak a tematizálását. Tehát csak a teológia
pozitivitásának és tudományosságának együttes jellemzése visz kö
zelebb bennünket e diszciplínához mint pozitív tudományhoz, és
ezáltal nyerünk alapot a filozófiához való lehetséges viszonyának
a meghatározásához. Így vizsgálódásunk három részre tagolódik:

al a teológia pozitivitása;
bl a teológia tudományossága;
cl a teológianak mint pozitív tudománynak lehetséges viszonya

a filozófiához.

(Fo/ytntjllk)

Ttizsér Endre iordiuiea
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