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Ókori nézetek

Viszonylagosságok
és abszolútum

Megismerés, vallás,
keresztyénség
A kultúrát az emberi szellem, a gondolkodás hozza létre. A gon-
dolkodás azonban újra meg újra szembetalálja magát olyan jelen-
ségekkel — legyenek azok természeti, társadalmi, lelki vagy egyéb
jelenségek —, melyek számára érthetetlenek, adott körülmények
között megmagyarázhatatlanok, de vannak. Jelképes jelentőségű is
a Hóreb hegyi esemény: a csipkebokor lángol, de nem ég el, ami
érthetetlen; Mózes közelebb megy, hogy megértse, de nem mehet
egészen oda, hanem megszólal a Hang: Vagyok. Az egészen fel nem
fogható és egészen nem érthető — van.

A megértés lehetőségének, az értelem korlátozottságának felis-
merésére különféle korokban különféle formákban jutott el az em-
beri gondolkodás. Az eleaták a mozgás problémáján való töprengés
útján: a mozgó tárgy sem ott nem mozog, ahol van (a kiterjedés nél-
küli pillanatban, idő-pontban) sem ott nem, ahol nincs. A mozgás
tehát valami ellentmondásos: a mozgó tárgy van is meg nincs is va-
lahol. Ami ellentmondásos, nem lehet igaz. Márpedig az eleaták
számos más fogalomról mutatták ki, hogy ellentmondás rejlik ben -
ne. Ez vezetett, mint Szabó Árpád valószínűsítette, a matematika
axiomatikus felépítéséhez: bizonyos dolgokat, mint tapasztalatilag
evidenseket elfogadtak, bár a gondolkodás számára, mint ellent-
mondást magukban rejtők, problematikusak („nem igazak”) vol-
tak. A szofisztika az etikai értékrendszerekben tájak szerint megfi-
gyel hető különbségek mellett ezt általánosította — mindenben
ellentmondás rejlik, mindenről kétféleképpen lehet beszélni — is-
me retelméleti és etikai vonatkozásban egyaránt, s idevonta — szin-
tén nem eleai előzmények nélkül — a beszéd, a közlés (kommuni-
káció) kérdését: Vajon a nyelv alkalmas eszköz-e a közlésre. Ha
azonban minden bizonytalan, minden viszonylagos, úgy kérdéses -
sé válik a tudomány, kérdésessé az erkölcs. Így látta Platón.

Hasonló gondolatok később sem, korunkban sem ismeretlenek.
Az a felfogás, mely szerint minden az értelmezéstől függ, s mely
ezért eleve kérdésesnek tartja a törekvést nagy összefüggések egy
meghatározott szempontból való feltárására, a „nagy elbeszélése-
ket”, ismeretelméletileg, a szituációs etikák etikai szempontból ro-
konai az említett ókori nézeteknek.

Annyi mindenesetre látható, hogy a nem-tudás tudása vagy még
inkább a nem-tudhatás tudása az emberi szellem, a gondolkodás
munkájának eredménye, s mint ilyen a kultúra része. A kérdés most
már az, hogy e viszonylagosságok, rész szerint való ismeretek tu-
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Indukció és dedukció

Axióma és
kijelentés-vallások

dásával be kell-e érnünk, vagy létezik-e valamilyen abszolútum, és
az megismerhető-e. Az abszolútum létezését, de legalábbis megis-
merhetőségét a szofisták tagadták vagy kétségesnek tartották. Az
atomisták az atomban látták az abszolútat, a „szétvághatatlan”-ban
(ezt jelenti a görög atomosz szó), melynek mégis kiterjedése van. Ez
tisztára gondolati, logikai konstrukció volt, s az érzéki megismerés
számára megközelíthetetlen. Platón a tökéletes, örök és változatlan
formában, az ideában látta az abszolútumot, melynek számunkra
való hozzáférhetőségét kései dialógusaiban problematikusnak látta,
s mintha már a koraiakban is annak sejtette volna, csak erről nem
beszélt. Az idea (az abszolút) a tapasztalati világ dolgaiban (a vi-
szony lagosságokban) jelenik meg, többé vagy kevésbé tökéletlenül.

A megismerésnek, az idea, az abszolútum megismerésére való tö-
rekvésnek Platón két lehetséges modelljét vázolja, melyeket leegy-
szerűsítve és köznapian úgy lehet jellemezni: alulról felfele, illetve
felülről lefele. Az előbbi jelenik meg a barlang hasonlatban (az Állam
7. könyvében) vagy a Lakoma Szókratész beszédében, az utóbbi a
Phaidroszban. Indukciónak és dedukciónak is nevezhető a kettő.

Ha ezt a beosztást elfogadjuk, úgy — most már Platóntól függet -
lenül — talán azt mondhatjuk: az első úton járnak általában az emberi
tapasztalásból kiindulva, módszeresen, a valamely szempontból
egyetemes rendszerben látás igényével dolgozó tudományok, melyek
a megismerésben mind előbb haladva, mégis mindig újra abba üt-
köznek, amit nem ismerni (gondoljunk Pascal gömb példájára: a tudás
gömb, mely minél nagyobb, annál nagyobb felületen érintkezik a
nem-tudással), de amely terület van, valamint többnyire esetlegesen,
a rendszeresség igénye nélkül a hiedelmek, és azok a vallások, me-
lyek szintén az emberi tapasztalásból kiindulva és valamelyes rend-
szerességgel a világ egyes területeit (jelenségcsoportjait) szemlélve
azokat különféle emberfeletti erőkre vezetik vissza. A másik úton jár
a tudományok közül a bizonyos tapasztalati evidenciákat mint axió-
mákat elfogadó, de azután ezekből deduktíve felépülő matematika, s
a vallások közül azok, melyek valamely szövegben az egyetlen ter-
mészetfeletti erő, az Abszolútum (Isten) kinyilatkoztatását látják, és
világképüket, értékrendjüket az egyetemes rendszerben látás igényé-
vel ebből vezetik le. Annak folytán azonban, hogy a kinyilatkoztatás
(kijelentés) térben és időben és valamely nyelvhez kötve hangzik el,
az Abszolútum szükségképpen viszonylagosságokban jelenik meg, s
az emberi gondolkodás (felfogóképesség) számára ennyiben hozzá-
férhető. Valahol itt meg is kell állni, bár az ezt az utat követők is meg
vannak győződve, hogy az, amit/akit a megismerés soha el nem ér,
létezik (vö. MTörv 29,28).

Az axióma szó, mint az Szabó Árpád matematikatörténeti vizs-
gálatai kimutatták, eredetileg kérést jelent, olyan állítást, melynek
elfogadását a dialektikus vitában az egyik fél a másiktól „kéri”,
mert igaz voltát (ellentmondás-mentességét) logikailag bizonyítani
nem tudja ugyan, de mint a tapasztalás számára nyilvánvalót elfo-
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Vallás és kultúra

A kereszténység
hatása a kultúrára

gadásra ajánlja. A kijelentés-vallások a szent iratokban megjelenő
Abszolútum létét, illetve azt, hogy a szent iratokban viszonylagos-
ságok között ő jelenik meg, bizonyítani nem tudják, de mint a hit
szá mára nyilvánvalót elfogadásra ajánlják. (További kérdés, hogy
hon nan van a hit — maga is kegyelmi ajándék, nem emberi „elhatá -
rozás”, akarat — de ezt most nem boncolgatom.)

Amit itt még meg kell jegyezni, az az, hogy az abszolútumhoz
való viszony, akár elfogadó, akár tagadó, akár kételkedő, vagy ko-
molyan nem vevő, az embereknek környezetéhez, a másik ember-
hez való viszonyát (magatartását), etikáját meghatározó tényező,
orientációs pont, olyan origó, melyet az ember talán maga választ,
de ebből következik az a koordinátarendszer, melyben élete lefo-
lyik. Ebből következőleg nem alaptalan azt gondolni, hogy a vallás
általában, így vagy úgy, szerves része a kultúrának.

Nem kétséges, hogy a történelem folyamán az európai kultúrában
a vallások közül elsősorban a keresztyénség szerepe volt nagy, bár
korok és területek szerint különböző mértékben a másik két kijelen-
tés-vallásé, a zsidóságé és az iszlámé sem hagyható figyelmen kívül.
(Itt hadd tegyek egy zárójeles megjegyzést. Szükségtelen udvarias-
kodásnak tartom a „keresztény/keresztyén” féle írásmódot. Törté-
netileg az utóbbi a régebbi, de a nyelvhasználat mára az előbbit tette
általánossá. Így ma ez egyszerűen nyelvi változatnak tekinthető.
Kétségtelen: protestáns, különösen református körökben a ‘keresz-
tyén’ változat a túlnyomó, de én ezt olyannak tekintem, mint egy táj-
nyelvi sajátosságot, magam is ezt használom, mert ebben nőttem fel,
s örülök, ha valakinek ajkáról ezt hallom, mint ahogyan egy szegedi
megörül, ha valaki kiejtésével elárulja, hogy földije, de nem tekintem
az egyiket helyesebbnek, „krisztusibbnak”, mint a másikat. A szó min-
denképpen christianust jelent. Zárójel bezárva.) A keresztyénség abban
különbözik a másik két kijelentés-vallástól, hogy hiszi: a kijelentés
nem maradt isteni szentszó, hanem az Ige testté lett, éspedig a názá-
reti Jézusban, aki által és akiben az Abszolútum megjelent a viszony-
lagosságban, a felfoghatatlan a megfoghatóban. Nem mint pusztán
az ismeret tárgya, hanem mint aki szeretettől indíttatva azért jött, hogy
megkeresse és megtartsa, ami elveszett: az Abszolútumtól elszakadt
állapotban levőt, s azt Ahhoz visszavezesse és Vele megbékéltesse.
Ez a keresztyénség „axiómája”, amelynek elfogadását „kéri” (vö.
2Kor 5,20–21). Ez a misszió. Ezt a keresztyénség, a keresztyének he-
lyett más nem végezi, nem is végezheti.

Ebből következik a keresztyénség és kultúra kérdésének egy fon-
tos, talán a legfontosabb eleme. Kultúra a keresztyénség előtt is volt.
Tőle függetlenül is van. A keresztyénség a maga „axiómájának” a gya-
korlatban való megvalósításával hatol be (kell, hogy behatoljon) az
egyetemes kultúrába és alakítja azt. Hogyan? Mikor Jézust megkér-
dezték, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, mint ismeretes, az is-
tenszeretet és az emberszeretet parancsával válaszolt, melyek az
Ószövetségben olvashatók, de hozzáfűzi, hogy nincs más, ezeknél na-

3. Ritók Zsigmond:Layout 1  2010.02.15.  13:33  Page 175    (Black/Black plate)



A szeretet vezette
felelősségvállalás

etikája

176

gyobb parancsolat (Mk 12,31, hasonló értelemben Mt 22,40, Lukács
pedig az irgalmas szamaritánus példázatát fűzi hozzá). Ez azt jelenti,
hogy ez a két parancsolat együtt abszolút: nem lehet az egyiket ige-
nelni és a másikat figyelmen kívül hagyni, vagy az egyiket a másik-
kal szemben kijátszani, és minden más ehhez képest viszonylagos.
(De sokat vétkezett a történelem folyamán a keresztyénség ez ellen, és
vétkezünk ma is!) Jézus ezt az abszolút parancsolatot valósította meg
a viszonylagosságok világában minden következményével együtt, a
kereszthalálig menően. A keresztyénség, a keresztyének számára
a kultúra, a kultúrába való behatolás e kettős-egy abszolút parancso-
lat megvalósítása a korok, terek, közösségek, egyének viszonylagos-
ságának megfelelően. Mire van szükség egy adott helyzetben? Ke-
nyérre? Tudásra? Gyönyörködtetésre? Vigaszra? Dorgálásra? Ezt
minden helyzetben újra felmérni, és felelősen dönteni, hogy éppen
akkor, éppen ott, éppen nekem mit kell tennem az istenszeretet és az
emberszeretet parancsát együtt figyelembe véve, ez sokkal nehezebb,
mint a felelősséget törvényre és paragrafusokra hárítva, magamat a fe-
lelősség alól kihúzni. De a „felnőtt” keresztyénséget éppen ez jelent-
heti, ez a felelős éthosz, az isten- és emberszeretetben fogant, szeretet
vezette felelősségvállalás etikája. Ma ez az etika talán a keresztyén-
ség egyik különösen fontos hozzájárulása az egyetemes kultúrához.
Akkor is, ha mi, keresztyének sokszor nem eszerint járunk el.

Az egyház mindenkit arra emlékeztet, hogy a kultúrának a személyiség teljes tökéletesedését,
a közösség és az egész emberi nem javát kell szolgálnia. Éppen ezért úgy kell kiművelni a szel -
lemet, hogy fokozódjék benne a képesség a csodálatra, a lényeglátásra, a szemlélődésre, az önálló
ítéletalkotásra, továbbá a vallási, erkölcsi és szociális érzék kifejlesztésére.

A kultúra kibontakozásához ugyanis, mivel az ember értelmes és társas természetének köz -
vetlen következménye, mindig szükség van a neki kijáró szabadságra és a saját törvényei sze rint
való önálló cselekvés lehetőségére. Méltán követeli meg tehát, hogy megbecsüljék és joggal ör-
vend bizonyos sérthetetlenségnek, föltéve természetesen, hogy a közjó határain belül ügyel a sze -
mély, s a kisebb-nagyobb közösségek jogainak tiszteletben tartására.

E szent zsinat magáévá téve az I. Vatikáni zsinat tanítását kijelenti, hogy „a megismerésnek kettős
rendje van”, nevezetesen a hité és az értelemé, s az egyház nem tiltja, hogy „a művészetek és a tu-
 dományok a maguk határai közt a saját elveiket és módszerüket kövessék”; ezért „ezt a jogos sza -
badságot elismerve” állítja és helyesli a kultúra, s kiváltképp a tudományok jogos autonó mi áját.

Mindez megköveteli azt is, hogy tiszteletben tartva az erkölcsi rendet és a közösség érdekeit,
az ember az igazságot szabadon kutathassa, véleményét kinyilváníthassa és terjeszthesse, bár-
milyen szakmát választhasson, végül pedig, hogy az igazságnak megfelelő tájékoztatást kapjon
a közérdekű eseményekről.

A közhatalomnak nem az a feladata, hogy meghatározza, milyen legyen a kultúra, hanem a
föltételeket kell megteremtenie és segítenie kell, hogy mindenki, a nemzeti kisebbség is kulturált
életet élhessen. Ezért mindenekelőtt arra kell ügyelni, hogy a kultúra el ne térjen a maga céljától
és ne kényszerüljön politikai vagy gazdasági hatalmasságok szolgálatába szegődni.

(Gaudium et spes, 59)
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