
Vallás és tudomány
„A tudomány oly szorosan kapcsolódik a valláshoz, 

különösen a keresztény valláshoz, 
miként a magzat az anyaméhhez, 

amelyből teljes elevenséggel a világra jött.”1

Tudomány és teológia

Ha tág értelemben vesszük a tudomány jelentését, a teológia tudo-
mányossága nehezen vonható kétségbe. Minden tudomány alapjel-
lemzője a reflexivitás. A tudomány nem elsődleges valóság, hanem a
valóság valamilyen reflexiója, mégpedig szoros értelemben elméleti
leképezése, ahol az elmélet rendszerességet, a leképezés pedig az el-
sődleges valósággal való kapcsolatot jelenti. A tudomány rendsze-
res, mivel ésszerű, logikus és átfogó. S a valóság reflexiója, mivel tá-
maszkodik a valóság adataira, és azzal szembesíthető, annak alapján
megerősíthető, korrigálható, bővíthető, átalakítható. Mindezen túl-
menően a tudomány sokféle: specifikus alakjaiban alapelveken nyug-
szik, amelyek vizsgálata az adott rendszeren belül nem végezhető el.
A tudomány tehát axiómarendszer, amely saját axiómáit feltételezi.2

Ez érvényes a teológiára is. A teológia axiómái a kinyilatkozta-
tásból erednek, megállapításuk nem a teológia mint tudományos
rendszer feladata, hanem az erre hivatott szervezeté, amely az egy-
házban jelentkezik. Továbbá a teológia rendszeres, ésszerű, logikus
és átfogó elmélet a valóság egészéről. A teológia reflektál a vallási
tapasztalat tartalmaira — például a történeti változásokra — és azt
beépíti kifejtéseibe. Alapvető a teológiában mint tudományban,
hogy a valóság egésze nem meríthető ki, mivel Isten végeredmény -
ben megismerhetetlen, s ami belőle a természetet meghaladóan
megismerhető, az a teológiai rendszernek a kinyilatkoztatásban
adott axiómái.

Tudományos szerepét a teológia oly módon is felhasználta, hogy
a természettudomány bizonyos, teológiailag relevánsnak tekintett
vonatkozásait olykor felülbírálta. A legismertebb esetek Galilei és
Kopernikusz nevéhez kötődnek, akiknek kozmológiai feltevéseit
az egyház a teológia tudományos szerepének túlhangsúlyozása kö-
vetkeztében elvetette. Legyen itt elegendő annak megállapítása,
hogy a teológia ezekben az esetekben egyfelől túlértékelte saját tu-
dományos szerepét, másfelől emiatt tudományos jellege mégsem
tekinthető érvénytelennek. Sokan hivatkoznának ezen a ponton az
asztrológiára: vajon az asztrológiát is tudománynak kell nevez-
nünk, mivel bizonyos áttekinthetőség, logikusság, racionalitás és
átfogóság jellemzi? A kérdést könnyebben megválaszolhatjuk, ha
tudatosítjuk, hogy az asztrológia lényegében a ptolemaioszi koz-
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mológián alapul, és maguk az ókori szerzők is ebben a világkép-
ben éltek, miközben a népszerű asztrológiát elvetették. A ptole-
maioszi rendszer tudományosságához nem férhet kétség — min-
den tévedésével együtt a tudományosság mintaképeként szolgált
másfél évezreden keresztül.

Másfelől megállapítható, hogy a ptolemaioszi világkép története
nélkül a modern tudomány sem bontakozhatott volna ki. Az a ma-
tematikai apparátus, amely Kopernikusz rendelkezésére állt, ebben
a történetben kristályosodott ki. A ptolemaioszi rendszer megol-
datlan problémái, illetve egyes új felfedezések vezettek el kiindu-
lópontjainak felülbírálatához. Ez a kritikai munka egyfelől hosszú
időt vett igénybe, másfelől fokozatosan vált lehetségessé; s ez a le-
hetőség évszázadokon át a régi felfogás keretei között valósult meg.
A rendszer tudományosságát nem egyszerűen a matematikai ap-
parátus vagy az epiciklusok hipotéziseinek zsenialitása adta, ha -
nem az a hozzáállás, amely lehetővé tette a tudományosság egyre
szigorúbb fogalmának meghatározását.

A Templeton-díjas Jáki Szaniszló tézise szerint a modern tudo-
mány a teológiából lépett ki, ezen belül az univerzum azon fogal-
mából, amely a világot specifikusnak, tudományos vizsgálattal le-
írhatónak állította. Mindez nem lett volna lehetséges a semmiből
való teremtés teológiai fogalma nélkül. A nyugati teológiai gon-
dolkodás egyre specifikusabb tudományos jellege lehetővé tette a
modern tudomány kialakulását. Mi több, a teológiai gondolkodás
hosszú időn át fontos szerepet játszott a modern tudomány meg-
formálásában, továbbépítésében és elmélyítésében.

A kortárs tudomány és a teológia szerkezeti hasonlóságának a té-
zisét mások mellett John Polkinghorne mutatta be. Egyik könyvében
a jeles természettudós a következő formális szakaszokban foglalja
össze az elmúlt évszázad tudománytörténetét: 1. Gyökeres újragon-
dolások döntő felfedezések következtében (a Maxwell-féle fényel-
mélet meghaladása Einstein által a hullám/részecske kettősség fel-
fedezésében). 2. A régi és az új felfogás szembenállása, miközben az
új felfedezés már nem tagadható, de implikációi nem láthatók be (a
kvantumelmélet 1920 előtt). 3. Az új felfedezések kielégítő elméleti
feldolgozása, amelynek során a régi felfogás határesetté válik (a
kvantumelmélet kidolgozása 1920 után). 4. Az új elmélet által felve-
tett problémákkal való szembesülés (a kvantumelmélet különböző
értelmezéseinek vitája). 5. Annak fokozatos felismerése, hogy az új el-
mélet korábban nem látott, átfogó változásokat idéz elő a tudo-
mányban (az antianyag és a non-lokalitás felfedezése, következmé-
nyeik kutatása mind a mai napig).3

Polkinghorne összefoglalja annak a mintegy négy évszázadnak
a fejleményeit is, amelyek a krisztológia kalkedoni dogmájához ve-
zettek. Megállapítja, hogy e fejlemények formailag hasonlóak a
kvantumelmélet kialakulásának folyamatához. A krisztológiai viták
is egy eseményből indulnak ki, Krisztus földi működéséből és fel-
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támadásából, aminek több szintű reflexiója megtalálható a Szent-
 írásban. Ennek pontos tartalma azonban még sokáig vita tárgya,
mivel az „isten”, „isteni” szó jelentése többféle a görög nyelvi kör-
nyezetben. A hasonlóság vagy azonosság kérdésének a felvetésé-
vel a vita döntő szakaszba jut, aminek az eredménye a krisztológiai
alapdogma Krisztus isteni és emberi természetének kettősségéről
és egységéről.4 Polkinghorne megállapítása szerint a teológiai dog-
mafejlődés a későbbi tudományos fejlődés formáját mutatja, ami-
vel a szerző a teológiai és a tudományos gondolkodás szerkezeti
hasonlóságát kívánja bemutatni.5

A hasonlóságnak további területei is megmutathatók, ahol a nem
dogmatikus, spekulatív teológia újragondolása megy végbe. A pro-
testáns körben a filozófiával folytatott viták során már a 19. században
jelentős lépések történnek, míg a katolicizmusban az előrelépést —
a 19. század első felének kísérleteit követően — az újskolasztika és a
neotomizmus biztosítja. A protestáns teológia tudományos megújí-
tása oly szerzőknek köszönhető, mint Karl Barth, Paul Til lich, Rudolf
Bultmann vagy Wolfhart Pannenberg, míg a katolikus spekulatív teo-
lógia jelentős kibontakozása Erich Przywara, Jacques Maritain vagy
Étienne Gilson munkássága nélkül nem indult volna el. A skolaszti-
kus-tomista felfogások mellett kialakulnak az önálló törekvések, mint
Karl Rahneré vagy Hans Urs von Balthasaré, aminek nyomán a kriti-
kus teológiai gondolkodás erőteljesen láthatóvá válik Hans Küng
vagy Johann Baptist Metz munkáiban. A mai helyzetben a spekulatív
teológia mindkét nagy felekezeti körben élénk párbeszédet folytat
egyrészt egymással és más vallási felfogásokkal, másrészt a kortárs
szaktudományos és filozófiai elméletekkel. A nagy egyetemek vilá-
gában a teológia művelése fokozatosan átkerült azok kezébe, akik a
gondolkodást a papi-lelkipásztori szereptől elválasztva fejtik ki (pél-
dául Richard Swinburne, Keith Ward vagy John Milbank egymástól
eltérő törekvései). Ennek során a teológia igazodik a tudományosság,
a precizitás és az innováció követelményeihez.

Tudomány és vallás

Miközben a teológia (annak mind dogmatikus, mind spekulatív vo-
natkozásában) elmélet, addig a vallás a szó lényegi jelentésében: va-
lóság.6 Amikor a modern valláskritika kialakul, a vallás pontos jel-
legére nézve zavar keletkezik. A valláskritika olyan elmélet, amely
a vallással mint nem-elmélettel szemben fogalmaz meg elméleti bí-
rálatot, miközben nem észleli a kategorikus különbséget. A vallás-
kritika csak ritkán jelentkezik teológiakritika formájában; sokkal gya-
koribb a vallás egyes felfogásainak, állításainak és egyéni vagy
közösségi gyakorlatainak a bírálata, amit a kritika a vallásnak mint
vallásnak a bírálataként értelmez.

Eltérően a teológiától, a filozófiától, a tudománytól, az ideológiá -
tól, a vallás nem valaminek a bemutatása, leírása, reflexiója kíván
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lenni, nem olyan felfogás, aminek a célja valami másban van, hanem
valóság, vagyis az az átfogó és teljes fennállás, aminek a célja ön-
maga. A vallás nem „világmagyarázat”, hanem a valóság megalko-
tása, feltárása és beteljesítése. Schleiermacher közismerten a „füg-
gés érzete” kifejezést alkalmazta a vallásra, aminek tartalma az,
hogy a vallásban ember és Isten valós viszonya tárul fel. Rudolf
Otto a „szent” meghatározásában a valóságot konstituáló, végső
mozzanatot látta; Mircea Eliade pedig a vallásról mint „teofániáról”
beszélt, vagyis mint az istenség feltárulásáról. Amikor tehát azt állí-
tom, hogy a vallás: valóság, ezen azt értem, hogy a vallás egyfelől
valóságalkotó erő, másfelől a vallásban a valóság nyilatkozik meg.
A vallás mozzanatai között szerepel a vallás reflexiója vagy eidetikája,
amit a görögöktől kölcsönzött szóval teológiának nevezünk. A teo-
lógia mellett azonban a vallásnak van etikája, apologetikája, racio-
nális tudománya (ahogyan a világot és az embert látja), történeti ön-
reflexiója (keletkezés- és eszmetörténete), valamint apokaliptikája
(végső történeti kifutásának és értelmezésének elbeszélése), miszti-
kája (a vallás magvát adó istenséggel való legsajátabb viszony), szo-
ciológiája, pszichológiája, s még folytathatnánk. A vallás történelmi
(korszakokon átívelő, azokat értelmes egységben összefogó) valóság,
vagyis változásban van, saját valóságának kiteljesítését végzi. A ke-
reszténység az egyetlen olyan történelmi vallás, amely saját tartal-
mait valósítja meg történelme során egészen a legutóbbi időkig, és a
jövőre mint saját magát érintő változásra is nyitva áll.

A valláskritika közismert formája egy elméleti, filozófiai vagy tu-
dományos reflexió a vallás egyes tartalmaira, gyakorlataira vagy köz-
ponti magvára, az istenségre vonatkozóan. A nyugati valláskritika a
kereszténység legbenső felfogásait vette célba, például Krisztus is-
tenségét, vagy Isten keresztény tanítását. E támadások jelentősége,
mint ezt Jáki Szaniszló a panteizmus-kritika előzményei nyomán ki-
mutatta, nem annyira a végső mint ilyen tagadása, hanem a valóság
forrásaként felfogott, végtelen és transzcendens Isten fogalmának a
behelyettesítése egy immanens végsővel, az univerzummal. Minde-
közben a kritikák nem vették észre, hogy saját elméleti helyzetük
csak a vallásnak mint elméletnek a cáfolatára lenne alkalmas, de sem-
miképpen sem a vallásnak mint valóságnak az érvénytelenítésére.
Mint elméleti felvetések, a valláskritika egyes fejleményei híján van-
nak annak a valóságalapnak, amely a vallást mint valóságot képes
lenne kiütni a helyéről. Nem véletlen, hogy a vallásra nem is az el-
méleti bírálatok gyakorolták az igazi hatást, mint inkább valóságos
események, amelyek — mint egy történelmi változás vagy egy-egy
jelentősebb természeti átalakulás — a valóság erejével voltak képesek
fellépni. A vallási valóság mindeközben mégsem tűnt el, és a fenti
definíció szerint erre semmi esély sincs. Tartalmai, formái, egyes vo-
natkozásai változhatnak, a vallás azonban nem szűnik meg.

Az elméleti kritika, főképpen a valós eseményekhez kapcsoló-
dóan, bizonyos jelentőséggel bír, amit érdemes megvizsgálni. Az
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evolúciós elmélet, ezen belül is a természetes szelekció és a véletlen
génmutáció kölcsönhatásának a felfogása sokak szerint feleslegessé
tette az istenség képzetét mint a világrend célját és értelmét, mivel
ez a szelekciós nyomás és a kaotikus génváltozás következtében,
nem pedig a priori áll fenn. Polkinghorne találóan jegyzi meg, hogy
a kortárs vitákban legélesebben jelentkező tudományos valláskri-
tika nem annyira a kozmológia és az alapvető fizika részéről, mint
inkább a fiatalabb tudomány, a genetikus biológia oldaláról jelent-
kezik: „A Newton utáni nemzedék megittasult az univerzális me-
chanizmus sikerétől és könyveket írt, amelyekben merészen kije-
lentette, hogy az ember nem más, mint gép. Úgy tűnik számomra,
hogy egy ehhez hasonló intellektuális ittasság befolyásolja korunk
néhány biológusát is, akik talán túl gyorsan jutnak arra, hogy az
ember nem más, mint genetikus túlélőgép. Ám minden szaktudo-
mányban az a helyzet, hogy először az óramű-problémát kell meg-
oldani (s ez a legkönnyebb), de amiképpen a fizikatörténet kimu-
tatta, minden dologban több rejlik, mint az óramű ketyegése. Biztos
vagyok abban, hogy hamarosan a biológia is hasonló belátásra jut,
noha jelenleg számos képviselője a rosszul értett diadalmámor
rabja. Ez az őrület mégsem általános, ezért remélhető, hogy egyre
több biológus kolléga fog részt venni a tudomány és a teológia pár-
beszédében.”7

Ám a biológia újabb, ugrásszerű fejlődése nagyjából egyidős a
fizikáéval, s noha a kvantumelmélet előbb öltött alakot, mint az em-
beri géntérkép megrajzolása, az eltérés időben nem jelentős. Sok-
kal jelentősebb az a körülmény, hogy a biológia jelenlegi — távol-
ról sem végérvényes — ismereteink szerint Föld-immanens, ezért a
biológus könnyebben részesíti előnyben a geocentrikus biológia kö-
vetkezményeit, például azt, hogy az élet formáinak kialakulása
döntő részben a földi tényezőktől függ. A fizikus a kozmosz egé-
szével foglalkozik, aminek implikációi sokkal világosabban utal-
nak a teisztikus felfogások lehetőségére.

Az evolúciós biológia eredményeire hivatkozva évek óta műkö-
dik egy csoport, amely a tagjait — Daniel Dennett javaslatát kö-
vetve — „ragyogónak” (bright) nevezi. A ragyogók mozgalmának
három alaptétele: 1. Ragyogó az a személy, aki naturalisztikus vi-
lágfelfogást követ. 2. E felfogás mentes a természetfeletti és miszti-
kus elemektől. 3. A ragyogók etikája és tettei a naturalisztikus vi-
lágfelfogásra épülnek. E program megfelel Richard Dawkins és
Dennett több könyvben kifejtett naturalisztikus álláspontjának,
amely szerint Darwin elgondolása a természetes szelekcióról „a leg-
nagyszerűbb, legegyszerűbb és a legelegánsabb logikai konstrukció,
amely valaha is a szemünk elé került a természeti világ működését
kutatva. Semmiféle érvelésre nem szorul és mindent megmagya-
ráz.”8 Aki ezt nem ismeri el, az Dawkins szerint „tudatlan, hülye
vagy bolond (vagy elvetemült, de ezt inkább kihagyom)”.9 E felfo-
gásból következett e kör több nevezetes állítása is, például az, hogy
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a vallásos emberek oly veszélyt jelentenek a társadalomra, hogy
„karanténba”, sőt „állatkertbe” kellene őket zárni.

Az efféle megjegyzések ugyan fanatikusnak tűnnek, de tartal-
muk jól leírja e kör viszonyát az istenhithez, a vallás formáihoz.
Ezen a ponton követhetjük Polkinghorne és mások elegáns eljárá-
sát, melynek során egyszerre csitítanak és mutatnak rá más termé-
szettudományi ágaknak az evolúciós biológiáéitól eltérő következ-
tetéseire. A kortárs filozófia körében Alvin Plantinga legújabb
könyve jelent segítséget a fentiek leküzdésében, amelyben a neves
szerző, a Notre Dame Egyetem és a Calvin College tanára kijelenti:
„Felszínes ellentét, de mély rokonság van a tudomány és az isten-
hívő vallás között, de felszíni rokonság és mély ellentét a tudomány
és a naturalizmus között.” E könyv részletesen foglalkozik a mai szak-
tudomány nagy kihívásaival, például az univerzum finomhangoltsá-
gával, és fellép a leegyszerűsítő és önellentmondásos naturalizmussal
szemben, mivel — Plantinga régi érve szerint — amennyiben a natu-
ralizmus tagadja az igaz/hamis logikai megkülönböztetését, maga
sem léphet fel az igazság igényével.10

Plantinga nyomán körültekintő óvatossággal vizsgálhatók azok
a törekvések is, amelyek az „eredeti komplexitásra” hivatkozva a
tervezettség nyomait keresik a természetben. Nem azért említem
ezt, mintha laikusként ne csodálnám az evolúciós biológia teljesít-
ményét. Értem, hogy az eredeti komplexitás képviselői nem veszik
kellő mértékben tudomásul a genetika és a molekuláris világ hajlé-
konyságát, legfőképpen azt nem, hogy minden eredeti komplexi-
tásban fellelhető egy alrendszer, amelynek funkciója nem kell, hogy
megegyezzék a magasabb rendszer funkciójával.

A kifinomult evolúciós hajlékonyság elismerése mellett mégis van
egy fontos jelenség: az eredeti komplexitás-felfogás elméleti rokon-
sága azon megközelítésekkel, amelyek a véletlenszerű sokféleség-
ben a priori minták jelenlétét mutatják fel. Az „a priori” nem jelent itt
többet, mint a változatok sokféleségének logikai és matematikai elő-
zetességét. Ilyen előzetesség szinte mindenütt felbukkan a tudo-
mány körében. Elemzésük nem kell, hogy olyan polemikus formát
öltsön, mint a William Dembski nevéhez kapcsolódó intelligens ter-
vezettség-mozgalom, mivel ez a kérdéskör alapos tanulmányozását
nehezíti. Ám az előzetesség fogalmát Dennett is alkalmazza, terve-
zési térnek, design space-nek nevezi: az evolúció az élet kibontako-
zása a tervezési tér keretein belül.11 Itt ez morfológiai mátrixot je-
lent, amely az élőlények minden lehetséges formáját tartalmazza;
logikai tér, de keretet szab a határtalannak. A kérdés tehát nem az,
hogy létezik-e a priori összefüggés, amelyen belül történik meg az
élet kibontakozása, hanem az, hogy ez az egész a részek mely hal-
mazára nézve specifikálható. Az eredeti komplexitás felfogása döntő
részben mindenütt egészeket lát, és a részt mellékesnek tartja.

A kozmológusok körében ma már kevés vitát vált ki az ant ro pi kus
elv,12 amely szerint a világegyetem létrejötte, ezen belül az élet kiala-

10Alvin Plantinga: Where
the Conflict Really Lies:
Science, Religion, and

Naturalism. OUP,
Oxford, 2012, ix.

Az „eredeti komplexitás”
kérdése

11Daniel Dennett:
Darwin’s Dangerous Idea.
Simon and Schuster, New
York, 1995, 5–6. fejezetek.

12Lásd Székely László:
Az emberarcú kozmosz.

Áron Kiadó, Budapest,
1997.
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kulása és fennmaradása oly specifikus feltételek nagy számához kö-
tött, amelyek együttes és véletlenszerű előfordulásának valószínűsé-
ge közel áll a nullához. Noha egyesek az antropikus elvet tautológiá-
nak tartják — hiszen mi csodálni való van abban, hogy én, aki ebben
az univerzumban létezem, bizonyos feltételek alapján létezem? —, ám
a helyzet korántsem ennyire egyszerű. Ha a Rush more szikláiba faragott
elnöki portrék történetét nem ismernénk, csupán rábukkannánk a fa-
ragványokra utazásunk során, vajon racionális lenne arra gondolnunk,
hogy saját gondolkodásunkat látjuk itt viszont, vagy arra, hogy e for-
mák évmilliók alatt véletlenszerűen alakultak ki?

Ha a világ előzetesen megszabott minták keretei között áll fenn,
ebből még nem következik, hogy a véletlen, a szelekció, a versen-
gés ki lenne zárva belőle. A végső magyarázat talán nem is elvont
mintázatok felfedezésében keresendő, hanem inkább a mintáknak
a véletlennel és az esetlegessel való kölcsönhatásában. E minták
nemcsak a fizikai állandókra nézve irányadóak, hanem a biológiára
is, mint ezt Stuart Kaufmann bemutatta: „A káosz szélén oly tipi-
kus, általános, egyensúlyi rendszerek oly áramvonalas tulajdonságai
találhatók, amelyek a biológiában ahistorikus univerzálékként szere-
pelhetnek.”13 Az egész meghatározza a részt, és a részek semmilyen
kombinációja sem képes magát az egészet előállítani — de az egész
mégis a részekkel való kölcsönhatásban bontakozik ki. Ez a gon-
dolat már Platónnál is jelen van, de a 20. században ismét előtérbe
került.14 Polkinghorne fogalmazásában: „Annak elismerése szük-
séges, hogy a holisztikus és relációs fogalmak egyre jelentősebb sze-
repet játszanak a tudományban, ami szoros hasonlóságot mutat a
teológia azon alaptételéhez, mely szerint az ember a végsővel, Is-
tennel szoros kapcsolatban él.”15

A vallásról való gondolkodás

A vallási tapasztalat formái változatosak, és noha a valóság nem-
specifikus, közvetlen formája minden személy számára adott,
mégis vannak olyanok, akik a vallási tapasztalat konkrétabb for-
máit nem ismerik. Ám e személyek is rendelkeznek a valósághoz
való ragaszkodás alapkövetelményével, és csak a legritkább eset-
ben vannak híján a jó és a rossz, a helyes és a helytelen stb. fogal-
mai nak. A misztikusnak nevezett tapasztalat annak erős formájá-
ban csak kevesek kiváltsága, de általános értelemben minden
embernek osztályrészül juthat. Kiválthatja ezt a csillagos ég látvá-
nya, egy művészi alkotás, egy erkölcsi teljesítmény, vagy akár a sze-
relem és a család alaptapasztalatai. De előhívhatja valamilyen tár-
sadalmi igazságtalanság is, amire reakcióként egyszerre jelenik meg
sokakban a valósághoz való feltétlen ragaszkodás igénye.

Mindebben a valóság mutatkozik meg. De sokkal erősebb ez a hír-
adás a szent tapasztalatában, amelyet Rudolf Otto szerint csak nyo-
maiban élhetünk át, ám ezekben is észleljük végső hatalmát. Ez a va-

Megosztott minták és
esetlegesség

13Stuart Kauffmann: The
Origin of Order. OUP,

Oxford, 1993, xv. (Kieme-
lés tőlem – M. B.)

14Benoit Mandelbrot felfe-
dezéséről, a fraktálhalma-

zokról mondta Roger
Penrose, hogy „oly
valóságosak, mint

a Himalája”.

15John Polkinghorne:
i. m. 98.

A szent megtapaszta-
lása — vallásbölcselet
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lóság hatalmasabb, mint a matematikai igazságok élménye, az eszté-
tikai vagy a morális élmény, mivel a vallás magának a valóságnak a
feltárulása. S ahogyan létezik a szép és a csúf, a jó és a rossz, a helyes
és a helytelen stb. tapasztalatainak elsődleges fogalmi megragadása,
úgy létezik a vallási valóság felfogása is a fogalmiság, a történetiség
és a tudományosság különböző szintjein. A vallásbölcselet magas szin-
ten artikulált, a történeti és fogalmi kapcsolatot széles körben feltáró
és elemző eljárás, amely nem egyszerűen filozófia, hanem a vallási va-
lóságnak elgondolása magából a vallásból fakadóan. Ezért neveztem
a vallásról való gondolkodást vallásról valló gondolkodásnak.16

A vallásról való gondolkodás alkalmas arra, hogy fogalmainkat
visszakapcsolja a valóságos tartalmakhoz, és hogy az egymástól el-
különült területek egységes tárgyalását lehetővé tegye. A vallásböl-
cselet ilyen módon teszi lehetővé például a szaktudomány és a teo-
lógia összevetését, mivel az ilyen eljárás sem nem teológiai, sem nem
szaktudományos. Talán „filozófiainak” nevezhető, amennyiben ezt
a szót oly mértékben elmélyítjük, hogy elérje a vallásbölcseletben
adott valódi fogalmiságot. Erre a filozófia történelmi adottságai foly-
tán nehezen képes, mivel túl közel áll ahhoz a gondolkodáshoz,
amely a tudományt létrehozta. A tudomány lényege azonban — az
említett formális ismérveken túl — a valóság megismétlése. Ez az
ismétlés mutatkozik meg a reflexióban, de még világosabban a mo-
dern tudomány technológiai törekvésében, amely a valóság erőit,
folyamatait bizonyos funkciókra tekintettel megismétli. A tudomány
ennyiben a régi imitatio örököse. A vallásbölcselet ezen a ponton
megenged magának bizonyos kritikát, mivel rá kíván mutatni a va-
lóságfeltárás és a valóságismétlés különbségére. Ez utóbbi a modern
tudomány szülője, aminek technológiai szétaprózása egyben a va-
lóságismétlés kimerülését is hozza. Mindezzel párhuzamosan azon-
ban egy gazdagító folyamat is végbemegy: az ember a szép és a csúf,
a jó és a rossz, az igaz és a hamis újabb és konkrétabb tapasztalatai-
hoz jut. Ezzel lehetővé válik az emberi személy minden korábbinál
konkrétabb kialakulása. A személy e kibontakozása valamiképpen
a vallás jellegét mutatja: nemcsak azért, mert a modern személy fo-
galmi eredete a szentháromságtanban keresendő, hanem annyiban
is, amennyiben a személy mint személy önmaga szabad célja.

De épp ez a szabadság az, amelyben a személy lemondhat öncé-
lúságáról és átadhatja magát mások szolgálatára. Az önfeláldozás
soha nem múló üzenete a személy konkrét kialakulásával még erő-
teljesebb lehetőségként jelenik meg. A személy a szabadság e nagy-
szerű aktusában a vallási valóság egészleges lényegét fejezi ki, ami
mindig ez, és nem más: önmagát adja másokért, hogy teljességéből
(személyességéből, szabadságból) mások is részesülhessenek. A val-
lásbölcseleti perspektívában: a személy a jövő emberiségéért adja
önmagát, amely túllép a valóság és a reflexió kettősségén, egyálta-
lán a kettősségen mint korszakos mintán, és képessé válik arra, hogy
a vallás valóságát annak egységében szolgálja.

16E sorok szerzőjének
eszmélődését fiatalkorától
kezdve a vallás valóságá-

nak meggyőződése
mozgatta. Ám ha nem
megy keresztül azon a

bizonyos élményen,
amely 1998 telén történt

vele a szentföldi
Betlehemben, talán

a vallási valóság efféle
formulája sem ragadta

volna meg és nem
vezette volna el a vallás-
bölcselet kialakításához.

Ott értette meg igazán,
mit jelentenek Pál apostol

szavai: „Biztos vagyok
benne, hogy sem halál,

sem élet, sem angyalok,
sem fejedelemségek,

sem jelenvalók,
sem eljövendők, sem

hatalmasságok, sem ma-
 gasság, sem mélység,

sem egyéb teremtmény el
nem szakíthat bennünket
Isten szeretetétől, amely

Krisztus Jézusban,
a mi Urunkban van”

(Róm 8,38–39).

Szabadság és önátadás
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