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Európa átalakulása

A gondolkodás ereje
és erőtlensége

Az I. Vatikáni zsinat dogmaként mondta ki, hogy "Isten, minden
dolgok forrása és végcélja a teremtett dolgok szemléletébőlaz em
beri értelem természetes képessége által biztosan felismerhető".

Ugyanezen zsinat anatémával sújtja e kijelentés tagadóit.
A fenti dogma megfogalmazása óta eltelt mintegy százhar

minc év jelentősen megváltoztatta a világ arculatát, s e változá
sok bizonyos mértékig nyomot hagytak az egyházi felfogáson is.
A dogmaként előadott kijelentés merőben dogmatikai érvényes
sége az egyházi értelmezés szerint nem változhat meg; nem be
szélhetünk arról, hogy az, ami dogmatikailag igaz volt a Nikaiai
zsinaton, ugyanebben az értelemben ne lenne igaz ezer, kétezer
esztendő elteltével. S hasonlóképpen: amit az I. Vatikáni zsinat
dogmaként mondott ki, dogmatikailag nem veszíthet érvényéből

százharminc év elmúltával sem.
Valami azonban mégis megváltozott. Fogalmazzunk egyelőre

úgy, hogy megváltozott az emberiség, s különösképpen a nyu
gati ember. Amikor az I. Vatikáni zsinat kimondta a fenti tételt,
még "európai emberiségről" beszéltünk; időközben Európa
szinte teljes egészében átalakult. A két világháború rombolása,
majd a szovjetizmus európai befolyása következtében az egy
kor büszke "európai emberiség" nem kis részben elvallástala
nodott, kultúrája, tudománya és politikája korábban ismeretlen
irányt vett. Maga a kifejezés, az "európai emberiség" is eltűnt;

helyére a "nyugati", még inkább az amerikai ember lépett, aki
nek egész világa - gazdaságilag éppúgy, mint tudományos
szinten - ma már sok szempontból szorosabb kapcsolatban áll
a kelet-ázsiai emberiséggel, mint az európaival. Az európai em
ber, korábbi kultúráját fokozatosan elveszítvén, új helyét keresi
a megváltozott világban. S e helykeresés során semmi sem tű

nik számára oly feleslegesnek, mint a régi "európai emberiség"
vallása, e vallás tudományáról, dogmatikájáról, anatémáiról
nem is szólva. Miközben az egységes európai alkotmány szöve
ge hosszú vajúdás után talán véglegessé válhat, megformálói
- maguk még jócskán a régi Európa neveltjei - már nem tart
ják szükségesnek az olyan elavultnak tűnő kifejezések említését
e korszakosnak szánt dokumentumban, mint "Isten" vagy "ke
reszténység". Az "öreg Európa" - 2003 legfontosabb kifejezése
a németek szerint - minden tekintetben alámerülőben van.
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A formálisan
befejezetlen

I. Vatikáni zsinat

A dogmák érvényének
elhomályosulása

"Szaktudományos
ortodoxia"

Amikor egy dogma kimondásra kerül, forrása nem az emberi
értelem természetes képessége, hanem a kinyilatkoztatás és a ha
gyomány természetfeletti megértése az egyházi tanítóhivatal ál
tal/ különös tekintettel a kimondás korának egyes felfogásaira. Az
európai emberiség a 19. században egyre távolabb került attól a
világtól, amely meghallgathatónak, egyáltalán meghallhatónak
vélte a tanítóhivatal megnyilatkozásait. Az I. Vatikáni zsinat
több mint százharminc éve formálisan befejezetlen: amikor
Cadorna tábornok felkelői 1871-ben bevonultak a pápai városba,
a kilátásba helyezett s valóban foganatosított anatémánál világi
értelemben hatékonyabbnak tűnő haderő segítségével tették le
hetetlenné a zsinati munka folytatását; s miközben a pápai
infallibilitás kimondásra került, az Örök Város ismét egyszer
fallibilisnak bizonyult a kor hullámaival szemben.

Hová tűnt tehát "az emberi értelem természetes képessé
gének" evidenciája? Hová tűnt az a világ, amelyben e képesség
megnevezése és működtetése még emberek százezreit mozgat
hatta meg egy magasztos cél, az egyházi igazság restaurációjá
nak érdekében? Hová tűnt az a lendület, amellyel az Aeterni
patris felhívása kezdeményezések, célkitűzések, intézmények, tu
dományos életpályák és kiadványok sokaságát volt képes moz
gásba hozni, és ezáltal jelentős hatást gyakorolni az "európai
emberiség" még oly hatalmas, noha egyre szűkülő köreiben? A
drasztikus politikai változások talán nem szolgálhatnak megfele
lő válasszal; világbíró hadegységei nemcsak Napóleon, hanem
Attila korában sem voltak a római pontifexnek. A tudomány
nemcsak a 19. és a 20. században fordult szembe számos, koráb
ban megkérdőjelezhetetlennekvélt vallási igazsággal, hanem a
13. és a 16. században is történt már hasonló fejlemény. S egy, a
kereszténységtől gyökeresen eltérő kultúra nemcsak a 19. és a
20. században szorította vissza saját köreibe a kereszténység erő

it/ hanem annak előtte is, például az iszlám robbanásszerű szét
terjedése idején. S mindehhez vegyük hozzá, hogy míg az euró
pai ember elvallástalanodik, az afrikai, az ázsiai, az amerikai
ember talán még vallásosabb, mint valaha. Vallása, nemcsak a
külső, hanem a belső, továbbra is világformáló erőnek tűnik; mi
közben a lelőtt iraki felkelő sírja fölött aKoránból recitálnak, az
elesett amerikai tengerészgyalogos koporsójába belekerül min
dennapi olvasmánya, legszentebb személyes tárgya: a Biblia.

Valami azonban mégis megváltozott. Az evidencia, amit az
egykori dogma magának igényel, hasonló megkérdőjelezhetet

lenséggel, sokak szemében hasonló "ortodoxiával" ma már a
szaktudományos gondolkodás néhányalaptételét illeti, amelyek
kétségbe vonása a mi időnkben ahhoz hasonló kiátkozáshoz ve
zethet/ mint valamely egyházi tan nyílt elvetése néhány évszá
zaddal ezelőtt. Ha a "kiátkozás" kifejezése ellen némelyek tilta
koznak/ mondván, a darwini evolúció elmélete vagy az emberi
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A természetes
istenismeret háttérbe

szorulása

A keresztény
gondolkodás

átalakulása

tudat merőben fizikalista felfogása nem teológiai dogmatika, ha
nem sokszorosan, szinte teljesen biztosan igazolt szaktudomá
nyos állítás, ez ellen nehéz lenne bármit is felhozni. Az Aeterni
patris, Szent Tamás rendszerét ajánlván, már nem ajánlhatta a ta
mási kozmológia néhány állítását; s a mai világban tevékenyke
dő pap és lelkész ugyanúgy a kor szaktudományainak eredmé
nyeit hasznosítja, mint milliónyi embertársa. Ám e milliók
számára az evidencia, amely szerint Isten létezése az emberi ér
telem természetes ereje által biztosan felismerhető, nehezen ér
telmeződik. Biztosan a közlekedési jeleket ismerjük fel autóveze
tés közben; biztos az amerikai elnök ünnepélyes bejelentése;
biztos a televízió hírműsorainak anyaga, az új fegyverek tűzereje,

a "gonosz tengelyének" elvetemültsége; és százmilliók számára
még ennél is biztosabb, hogy az Egyesült Államok a történelem
leggazdagabb, leghatalmasabb, legnagyszerűbb nemzete. Az
amerikai evangéliumi keresztények, Billy Graham egykori "ke
reszteshadjáratát" folytatva, nap mint nap az Egyesült Államok
katonai győzelméért imádkoznak, mivel ettől remélik a végidők

eljövetelét; s az amerikai katolikus templomok cizellált liturgiája
sokféleképpen mutatja a mai amerikai élet túlzóan technikai jel
lemzőit.

Nem arról van szó, hogy ne létezne ma is olyan filozófia,
amely képes logikailag szigorúan érvelni Isten létezése mellett;
arról sincs szó, hogy ne érthetnénk meg e gondolatmeneteket, s
olykor ne értenénk egyet korábbi századok jeles gondolkodóival,
Ágostonnal, Tamással, Fénelonnal, Leibnizcel vagy akár Jacques
Maritainnel. Ám míg korábban is kétséges volt a filozófusok és
Pascal Istenének feltétlen azonossága, a mai, elektronikus civili
záció kialakításával elfoglalt gondolkodás egyáltalán nem tekinti
relevánsnak a természetes istenismeret kérdését. A Zsoltáros bo
londja, aki azt mondja szívében, nincs Isten, már a mai gondol
kodás átlagembere, aki - ha balesetet szenvedve egy lakatlan
szigetre kerül, mint a The Outcast című film főszereplője -,
hamarabb mutat be áldozatot a hullámok közül kimentett foot
ball-labdának, semmint hogy eszébe jutna az élő Istenhez fo
hászkodni. Ez a közember gyakran akkor is azt gondolja az ő szí
vében, hogy "nincs Isten", ha szájával ennek ellenkezőjét állítja.

A keresztény gondolkodás egésze mély, szerkezeti és tartalmi
átalakulást mutat. Egyfelől átfogóan érvényesül egy sajátos apo
lógia; az egyre individualizáltabb nyugati világban a keresztény
felekezetek úgy jelennek meg, mint egynehány a számtalan val
lási és polgári egyesület közül. S amiképpen ezen egyesületek is
nagy belső kohézióval, tagjaikban büszke öntudattal bírnak, már
szinte észre sem venni, hogy mindebben a kereszténység, az
"igaz és egyetemes vallás" gondolkodása sok helyütt még leg
univerzálisabb formájában is a fragmentálódás előrehaladott ál
lapotában leledzik. Másrészt a keresztény gondolkodás tartalmi-
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"Evilágban
berendezkedő

gondolkodás"

Az erőtlenségben

rejlő erő

lag is változásban van: Miközben a párizsi Gilbert Joseph
könyvesbolt kínálatából egyszerűen eltűntek .aktuálisnak és je
lentősnek mondható alkotásai, az anglikán teológia újabb kísér
letei - például Don Cuppit munkáiban - már a gyökeres át
alakítást tűzik ki célul. S mígaz apologetikus irodalom sokszor
megelégszik a szaktudományos világkép alaptételeinek ügyes vi
tatásával, újszerű gondolati szintézisek helyett csupán tradicionális
fundamentalizmussal képes szolgálni - legyen szó akár a "bibliai
tévedhetetlenség" újabb változatáról, akár a "radikális ortodoxia"
inkább művészetfilozófiának ható kísérletéről. S ha kiemelkedő

egyházi személyiségek állnak elő a hagyományos teológiai felfo
gás korszerű, intellektuálisan magas szintű szintézisével - mint
ez például Avery Dulles bíboros-teológus munkáira jellemző -,
e könyvek nem lépnek ki az egyházi közösség egyre inkább ma
gába záruló kultúrájából; gondolati tartalmasságuk ellenére is
észrevétlenek maradnak a tágabb akadémiai életben.

A mai gondolkodás mindenekelőtt otthon akar lenni a világ
ban. Itt akar berendezkedni, tartani magát az anyagi világot
meghódító tudományos ortodoxiához, megelégszik azzal a pers
pektívával, amely az evilág mellett már nem ismer és nem ismer
el semmiféle fölöttes vagy mögöttes világot, mert ez a világ, a
vallás túlvilága, már gyakran azok számára is illúzió csupán,
akik meróben logikai alapon soha nem fogadnák el Feuerbach
egykori érvelését. E gondolkodás egyre mélyebben hatol bele
abba a világba, amelynek teljes legyőzését a keresztény kinyilat
koztatás világosan kimondta; s e legyőzött világ, mintha csak a
legyőzöttek mindenkori sorsát akarná illusztrálni, a maga kiis
merhetetlen magnetizmusával egyre szorosabban vonja magához
az egykor győztes gondolkodást. E mai, evilágban-berendez
kedő-gondolkodás kissé ahhoz hasonlít, mint amikor a vemhes
állat - vagy akár az állapotos emberi lény - megfelelő körül
mények kialakítására törekszik annak érdekében, hogy a meg
születő új élet minden tekintetben biztonságban legyen. Miköz
ben a gondolkodás egyre inkább ezen immanencia átélésében
érdekelt, feledékenysége a túlnaniakat illetően szinte elkerülhe
tetlen feltétele az innenire irányuló különös éberségnek.

De miféle tartalom miféle formálódása menne végbe ebben a
lázálomszerű éberségben? Miféle új életről lehet itt szó? Miféle
új gondolkodásról, észlelésről, tapasztalatról? Tudhatjuk egyálta
lán, hogy az innenire irányuló feszült figyelem mátrixában mi
készülődik? Birtokunkban van az a gondolkodás, amely nem
vész el valaminő szektáriánus ezotéria útvesztőiben, hanem ké
pes arra, hogya hajdani misztérium - mysterium stricte dictum 
igazságát új formában, egyre azonosabb tartalommal megsejtse,
kibontsa, kimondja, megfogalmazza? Vannak időszakok, amikor
a gondolkodásnak meg kell elégednie saját erőtlenségével; mert
ez az erőtlenség egy másféle erő előkészítése, amely nem formá-
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Szabadság

A gondolkodás ereje
és erótlensége

lódhat meg másképpen, mint ebben a befelé forduló, hallgatag
és makacs erőtlenségben. S vannak olyan időszakok is, amikor
már fölismerni, hogy ez az erőtlenség: méhe csupán egy olyan
erőnek, amely ismét képes a jelzésre, a rámutatásra, egyszer
akár a kimondásra is. Ha az igazság lényege a szabadság, mint
Martin Heidegger mondja, a szabadság az az erő, amely az erőt

lenségben is jelen van: éppen az erőtlenség módján.
Minden szabadság abból a szabadságból fakad, amely nem is

mer semmilyen korlátozást. E szabadságnak senki sem szabhat
határt, mert éppen e szabadság az, amely mindent megszab. Ek
ként ez a szabadság szabja meg a gondolkodás erejének és erőt

lenségének az idejét is, s ez az a szabadság, amelynek semmiféle
elgondolása sem lehet elég erős ahhoz, hogya szabadság örökös
mintázatát átszabja. S noha a gondolkodás nem lehet határa e
szabadságnak, mégis van arra mód, hogy kapcsolatba kerüljön
vele: hiszen szabadon vágyhat rá, szabadon kívánhatja; szaba
don hívhatja. A mai gondolkodás ereje talán abban az erőtlen

ségben van, amely, ha erőtlenségét valóban felismeri, képessé
válhat arra a hívásra, melyből hivés fakad. E hivés csak ebben
az erőtlenségben nem hívságos, hanem hű: ahhoz a valósághoz
és meggyőződéshez - ahogyan a Zsidókhoz írt levél szerzője

mondja -, amely elővételezése az erőtlenségben is biztosan fel
ismerhető szabadságnak.

Mit jelent tehát a hajdani tétel a mai kontextusban? A "biztos
felismerhetőség" a "teremtett dolgok szemlélésétől" függ. Ha a
teremtett dolgok helyén csak az önmagának elégséges anyagi
univerzumot látjuk, híján vagyunk a szükséges szemléletnek. A
szükséges szemlélet híján elvész a felismerhetőség és annak biz
tossága. Egy másféle felismerhetőség másféle biztossága kerűl

előtérbe, amely már régen megfeledkezett a dolgok túlnanijáról.
Ezt nevezem a gondolkodás erőtlenségének. S ha ezt belátjuk 
például a mai tudás statisztikai jellegének a kimutatása által -,
szinte lehetetlen lesz nem belátnunk erőtlenségünk ráutaltságát
arra az erőre, amely akkor is megszabja gondolkodásunkat, ha
ennek visszautasításához valahogyan soha nem vagyunk elég
erőtlenek.
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