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Voltaképp mi a filozó
fia, miért van rá szűk

ség?

Weissmahr Bélával
Weissmahr Béla 1929-ben született, Budapesten. Teológiai tanulmányait,
a jezsuita rend feloszlatása miatt, Szegeden mint egyházmegyés kispap
kezdte el, majdmint "avil hallgató" Budapesten folytatta, végül külJöldön
fejezte be. 1958-ban Hollandiában pappá szentelték. Indonéziában tanított
dogmatikát. 1967-ben visszatért Európába és Rómában Alszeghy Zoltán
nál Isten m űkiid ése a világban. Hozzászólás az evolúció és a csoda
vitatott kérdéseihez cimű érte1cezéssel doktorált. 1971-től a müncheni
teológiai főiskolán metafizikát és filozófiai istentant tanít. Jelenleg a sze
gedi Hittudományi Főiskola filozófiatanára és a kispapok lelki vezetője.

A filozófia minden tudomány bölcsője. Legalábbis az volt az európai
gondolkodás kezdetén, a görögöknél, ott, ahol a mítosz átment a la
goszba. Azokkal a kérdésekkel foglalkozik, amelyeket az öntudatos
emberi létezés és a szaktudományok is feltételeznek, alapul vesznek.
Ezért is nevezik alaptudománynak. Az, hogy az idők folyamán olykor
maga is szaktárggyá lett, ellentmond legbensőbb lényegének, hiszen
a filozófia feladata éppen a valóság átfogó értelmezése, a létezés leg
végső okainak, illetve okának föltárása. Lényegére utal a híres leibnizi
kérdés: Miért van egyáltalán valami, és nem inkább semmi? Ugyan
erre vonatkozóan Kant négy kérdést tett föl, melyekre a metafizika, az
etika, az antropológia és persze a vallás válaszol. Mit tudhatok? Mit
kell tennem? Mit remélhetek? A három kérdést azután egységbe fog
lalja a negyedikkel: Mi az ember?

Ezzel arra is válaszoltam, miért van szükség filozófiára . Ha
nem volna filozófia, senki sem fordulna tudományos reflexióval
az említett, legalapvetőbb emberi kérdésekhez. Mára, sajnos, szé
les körben elterjedt nézet, hogy felesleges ilyesmivel foglalkozni,
mert ezek nem megválaszolható kérdések, illetve aki mégis fog
lalkozik ilyesmivel, nem tarthat rá igényt, hogy amit erről mond,
tudománynak tartsák. Holott már maga az is filozófiai kérdés,
hogy mi a tudomány. Mindenki filozofál. A szaktudósok is, ha
közvetlen szaktudományukon kívül bármiről beszélnek, mindig
valamiféle filozófiából indulnak ki, melyre azonban kevéssé ref
lektálnak. Ebből azután komoly félreértések adódhatnak, mert
nem látják, hogy az alapvető kérdések mennyire befolyásolják a
hétköznapi életet. Nem úgy persze, hogy közvetlen gyakorlati
hasznuk volna, hanem azzal, hogy vala ' riféle alapvető beállított
ságot tartalmaznak, melyek a h étk őznaj életben folyvást fölme-
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Akárcsak a vallásosság
kérdésére.

Ön pap és szerzetes.
Hogyan fordult érdek
lődése a filozófia felé?

rülnek, ha olykor nem is tudatosulnak, de a háttérben mindig ott
vannak, és az ember mindig ad valamiféle választ rájuk.

A vallásosság szintén nem valami különleges dolog, hanem olyas
mi, ami valamiként minden ember életében szerepet játszik, akkor
is, ha nem tud róla. Előbb-utóbb minden egyes ember szembesül
az élet értelmességének kérdésével, és állást foglal. Egy erkölcsi
döntés meghozatala, a jó és a rossz, az igaz és a téves megkülön
böztetése olyan területek, ahol mindenki találkozik a feltétlennel,
akkor is, ha nem nevezi Istennek. Van olyasmi mint alapvető isten
tapasztalat, csak manapság a legtöbb ember számára ez nem kap
csolódik vallásos elgondoláshoz, nem hozza összefüggésbe azzal,
amit a vallások Istennek neveznek.

A filozófiaoktatás az egyházi képzés szerves része. Teológiával vol
taképp nem is lehet filozófia nélkül foglalkozni. Ha kikapcsoljuk az
emberi értelemre támaszkodó filozófiai gondolkodást, a hit fideista
jellegűvé válik, vagyis megalapozatlan lesz. Valamiféle belátás nél
kül a hívő sem tudja megindokolni, nem tud róla számot adni,
miért hisz. Ha az értelem saját, természetes erejével nem volna ké
pes felismerni Isten létét, akkor Isten kinyilatkoztatásával sem tud
na mit kezdeni. A hit értelmessége annak lényegéhez tartozik. Eb
ben az összefüggésben azonban nagyon fontos rárnutatnunk arra,
hogy az "értelmesség", a "racionalitás" fogalma nem szűkíthető le
a formális, illetve technikai racionalitásra, hanem magában foglalja
az "egzisztenciálisnak" nevezhető értelmességet, melyhez lényege
sen hozzátartozik, hogy az igazságot keresve nem vonatkoztatunk
el azoktól a mozzanatoktól, melyek az embert életének legbensőbb

mivoltában érintik. Ezek a mozzanatok elsősorban az interperszo
nális kapcsolatokban válnak élményszerűvé, és az ilyen tapasz
talatokban merül fel az erkölcsi felelősség tudata, a jó és rossz kö
zötti feltétlen különbség és az a felismerés, hogy mint ember köte
lességem van, azaz hogy tulajdonképpen feltétlenül el vagyok kö
telezve. A hit Istenben pedig nem más, mint annak felismerése,
hogy ez az elkötelezettség egy abszolút "TE"-vel szemben áll fönn.

Visszatérve a filozófiára: az egyház a filozófiai képzés jelentő

ségét nemcsak azáltal ismeri el, hogy a papképzésbe beleveszi,
hanem számos hivatalos dokumentumában is - kifejezetten vagy
burkoltan - állítja a filozófia jelentőségét. A legutóbbi pápai do
kumentumok az emberről, az életről beszélnek, és ezek is mind
közvetlen kapcsolatban állanak bölcseleti kérdésekkel. A filozófia
az egyetlen közös alap, hogy kapcsolatba kerüljünk olyanokkal,
akik távol állnak a hittől. A mai világban nem lehet filozófia nél
kül hitkérdésekkel a nyilvánosság elé lépni. Ezért is mindig érde
keltek a bölcseleti problémák. Főleg Isten létével, működésével és
tulajdonságaival kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztam, teológiai
disszertációmat is erről írtam.
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Milyen maametafizika,
a metafizikus gondolko
dás helyzete?

II. János Pál pápa az
evolúcióval kapcsolat
bannemrég úgy fogal
mazott, hogy az több,
mint hipotézis. Milcént
vélekedik erről?

Katasztrofális. Metafizikán sokszor merev, sémákban való gondol
kodást értenek, ami persze nem felel meg a metafizika hagyomá
nyos, valódi alakjának. A metafizika lényege az a meggyőződés,

hogy az emberi értelem a valóság empirikusan megfogható színtjén
túlmenő dimenzióját is fel tudja tárni önmaga számára, és ezáltal
képes feltétlen, semmiképpen sem tagadható belátásokhoz jutni,
amelyek megfogalmazása azonban mindig félreérthetőmarad. Ál
landóan továbbkérdezhetünk, és tovább is kell kérdeznünk, ám ez
nem jelenti, hogy a metafizika megállapításai légvárak lennének,
hanem olyasvalamiről van szó, ami minden tudásunk alapja, és
amit megfelelő módszerrel, sok elhatárolással ki lehet úgy fejezni,
hogy meggyőző legyen.

A pápai megnyilatkozást igen pozitívnak tartom. Nagyon örülök,
hogy az evolúcióval szembeni ellenállás, mely az 50-es évek végéig
meghatározó volt, mára eltúnt. Ennek ellenére még ez a megnyilat
kozás is, legalább egy ponton, egy kis keserűséget hagy bennem. A
következőről van szó: A Szentatya állásfoglalásában utal a közis
mert tényre, hogy a Humani generis enciklikában már XII. Piusz sem
ítélte el az evolúció tanát, hanem komolyan veendő hipotézisként
beszélt róla, hozzátéve, hogy e véleményt nem szabad úgy kezelni,
mintha már biztos és bizonyított tanítás volna. Ehhez az utaláshoz
kapcsolódik azután az a pápai kijelentés, amely a világsajtó érdek
lődését is felkeltette: "Ma, ötven évvel az enciklika után új ismere
tek késztetnek arra, hogy az evolúciós elméletben többet lássunk,
mint puszta hipotézist." Ebben a kijelentésben engem az állítólagos
új ismeretek megemlítése zavar. Én ezzel a kérdéssel egykor beha
tóan foglalkoztam. Nincsen tudomásom arról, hogy a kérdéshez
értő szaktudósok véleménye az utóbbi ötven évben döntően meg
változott volna az evolúció kérdésében; akkor egyértelműen az
evolúció mellett foglaltak állást. A természettudományos kutatás az
utóbbi ötven évben ugyan sokat fejlődött, de ezen a téren nem tör
tént alapvető változás. Th. Dobzhansky már 1953-ban a következő

képpen kommentálta XII. Piusz egy állásfoglalását: Az evolúció ta
nát a pápa nem ítéli el ugyan, de csak mint lehetőséget fogadja el,
mint egy eddig nem igazolt hipotézist, amely egyes tudósok véle
ménye, melyet azonban más tekintélyes tudósok nem osztanak. Az
ember szeretné tudni, hogy kik is azok a tekintélyes tudósok, akik
állítólag más hipotézisekkel álltak elő, és főképp szeretné tudni,
hogy melyek ezek a hipotézisek. Vagyis a természettudósok már
ötven évvel ezelőtt is egyetértettek abban, hogy az evolúció tana,
amennyiben azt állítja, hogy a földünkön előforduló összes élőlény

az élet egyszerűbb és primitívebb formáiból fejlődött ki, sőt, hogy
az élet a nem élőnek nevezett anyagból keletkezett, nem hipotézis,
hanem tényként kezelendő. A tény szó persze nem azt jelenti, hogy
ezt közvetlenül észlelni lehetne. De tényként kell kezelnünk azért,
mivel nincsen alternatív modell, amely az élet keletkezését és az
élőlények egymással való összefüggését racionálisan magyarázná.
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Az evolúció, melynek
lényege, hogy a keve
sebből több lesz, volta
képp lsten-bizonyíték?

Az élet kifejlődésének pontos mikéntjére nézve persze még nagyon
sok kérdés vár megoldásra, de ez nem érinti az alapvető kérdést,
amely már ötven évvel ezelőtt is megoldott volt.

Én magam az evolúciót metafizikai elvnek tartom, amennyiben
a véges léthez hozzátartozik a tevékenység és ezzel aléttöbblet
létrehozása. Skolasztikus kifejezéssel: omne ens est agens, minden
létező létezésénél fogva öntevékeny. Ez azonban csak úgy érthető,

ha elismerjük Teilhard de Chardin meglátásának igazát: Isten ön
magát megvalósító világot teremtett, ami azt jelenti, hogy az evo
lúció a véges lét egyik dimenziója. Az evolúció valamiként min
den valóságban működik az adott valóság létrendjének megfele
lően, vagyis analóg módon valósul meg.

XII. Piusz pápa említett enciklikája hangsúlyozta, hogy az em
beri személy megjelenését világunkban különleges eseményként
kell számon tartani. És ezt valóban fontos kiemelni. Karl Rahner
nyomán úgy fejezném ki, hogy ez az önfelülmúlás legvilágosabb
esete. Az emberi lélekről álIítani kell, hogy Isten közvetlenül te
remti. Az isteni teremtés azonban nem kapcsolja ki, ellenkezőleg,

igénybe veszi a teremtett valóságot, a fejlődő emberi élet sajátos
öndinamizmusát. Az, hogy az úgynevezett közvetlen isteni be
avatkozás nem kapcsolja ki és nem szakítja meg a teremtett való
ság önmegvalósítását, csak akkor érthető, ha a valóságban kezdet
től fogva az isteni erő működik, A véges lét azért tud önmagánál
többet létrehozni, mert kezdettől fogva a teremtő ereje működik

benne. Ez az isteni immanenciának, az Isten teremtett valóságban
lévő bentlétének egészen alapvető formája.

Számomra mindenképpen. Baj, hogy sokan még mindig azt hiszik,
altematíváról van szó: vagy evolúció, vagy teremtés. Az evolúció
ilyen felfogása, ide tartozik a dialektikus materializmus nézete is,
abból indul ki, hogy a kevesebből. a saját aktivitásra képes lét alap
ján, azaz bizonyos értelemben csak úgy magától, több lehet. Van
ebben igazság is, a teremtett lét síkján csakugyan megtörténik, ám
ahhoz, hogy érthető legyen, mindenképpen szükséges az abszolút
lét elismerése, amely - ahogyan mondottam - a véges létezőkön

keresztül működik, úgy, hogy nem átveszi a véges létező önmeg
valósulását, hanem lehetövé teszi azt. Ennek háttere az az alapvető

metafizikai belátás, hogy az egység és a sokaság, azonosság és kű

lönbözőség nem kizárják, hanem feltételezik és átjárják egymást.
Egység nélküli sokaság még csak el sem gondolható. Isten és a
világ viszonyát helyesen úgy kell elgondolni - amire sokan kép
telenek, mert paradoxon -, hogy a teremtés azt jelenti: Isten önál
lóságot ad. Az adott önállóság teljesen Istentől függ, de az Istentől

való függés mértékében valódi önállóságról van szó. A perszona
lisztikus gondolkodás számára mindez jól ismert, mert a személyek
közötti kapcsolatban, a valódi szeretet mélységeiben megnyilvánul.
A technikai gondolkodás számára azonban teljesen idegen, nem
érthető jelenség, mely csupán metaforikus valóságként fogadható
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Mit jelent az evolúció
az emberre nézve?

el. A technikus gondolkodás a dologi valóságok vizsgálatából indul
ki, az ontológiai alapra való visszakérdezést nem tartja szükséges
nek, ezért a valóság egészének interpretációjára nem képes.

Bizonyos, hogy az első ember különbözött az állattól. A különbözés
nek abban kellett megnyilvánulnia, hogy eljutott az öntudat fokára,
képes volt reflektálni, ezáltal szabadon cselekedni, de azt nem jelenti,
hogy külső kinézetre megkülönböztethető módon más lett volna, mint
az az élő valóság, amelyből származott. Fenomenológiailag - ha
mondjuk lefényképezték volna az első embert - annak nem kellett
nagyon különböznie attól a hominidától, amelyikből egy elágazás
folytán kifejlődött. A paleontológusok poligenisták, szerintük az em
berré válásnak egy csoporton belül kellett megtörténnie, ezzel szem
ben egyes genetikusok meg vannak győződve arról, hogy az emberré
válás egyetlen emberben, esetleg emberpárban valósult meg. Ezek
már nem filozófiai kérdések, a pozitív tudományoknak kellene meg
oldaniuk, amennyiben ez egyáltalán lehetséges. Annyi világos, hogy
az öntudat megléte és meg nem léte között lényegi a különbség. De
itt is érvényesül az úgynevezett Dionüsziosz Areopagitész azon elve,
hogy a magasabbrendű legalacsonyabb foka és az alacsonyabbrendű

legmagasabb foka érintkezik.
Az evolúció emberre való alkalmazása, biológiai szempontból

számos, még tisztázatlan kérdés dacára, elvileg nem problemati
kus. Alkalmazása az emberi történelemre jóval nehezebb. Nagy
kérdés, hogy egy történelmen belüli evolúciónak mi a mértéke? A
mai ember fejlettebb-e, magasabbrendűbb-e, mint például az
egyiptomi kultúra embere? Technikailag sok szempontból fejlet
tebbek vagyunk, bár ha megnézzük a piramisokat, megdöbbentő.
mennyi mindent tudtak már akkor is az emberek. Manapság a
hírközlés kétségtelenül gyorsabb, mint akár kétszáz évvel ezelőtt,

de vajon van-e előrehaladás erkölcsi téren is? Ez nagyon kétséges.
Ahogyan mondottam, az evolúciót a valóság alapvető dimenzió
jának tartom, az önmagát megvalósító lét mutatkozik meg benne,
de ahol az erkölcsi értékek kérdése felmerül, az evolúció ambiva
lens lesz, mert a szabadsággal együttjár a rossz tudatos választá
sának a lehetősége, és ez azután igen nehézzé teszi, hogy ki
mondjuk, a későbbi magasabbrendű, mint az előbbi. Vagy ott van
a szent kategóriája. Vajon a szent az evolúció tereméke? Nem
merném mondani. A tudás, az intelligencia-hányados esetében
még lehet esetleg evolúcióról beszélni, de az erkölcsi magatartás
esetében mindez személyes síkra terelődik, és az mindenkinek a
benső, személyes ügye. Ez is hozzátartozik az evolúcióhoz..Vala
miként az is, hogy a világtörténelem végkifejlete nem értelmezhe
tő pusztán evolucionista módon. Az az isteni működés termé
szetfeletti, kegyelemszerű belenyúlása lesz a világba. Ez olyan ha
tár a filozófus számára, aki Isten kinyilatkoztatását mint hívő is
merheti, ahol mint filozófus már semmit sem tud mondani, át
kell adnia a stafétabotot a teológusnak.
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