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Az értelem keresése 

Mióta az ember a paradicsomi békés kertet bűne 
miatt elhagyta, azóta jellemző ránk a vitatkozás, a 
meg nem értés, az eltérő vélemények ütközése és 
egyúttal a régi békés, harmonikus élet utáni vágy. 
Ha megfontoljuk, az emberiség története is szem-
benállások sorozata, és néha egy szó, egy mon dat 
vagy egy félreérthető magatartás váltott ki évez-
redes kibékíthetetlen ellentéteket. Isten Fia meg-
testesülése az egység „megszületését” is jelentet-
te, aki az emberek közötti „válaszfalakat ledöntötte 
és az ellenségeskedést kiküszöbölte” (Ef 2,24). 
Akik távol voltak, az egyetlen Megváltóban, Jézus 
Krisztusban most közel kerültek (Ef 2,13), és az em-
beriség egésze kapott meghívást az összefogásra és 
az egységre: „Legyenek mindnyá jan egy!” — 
imádkozta Jézus az utolsó vacsorán (Jn 17,21). Ezért 
azonban már a kezdetek ben is meg kellett küz deni, 
amint ezt jól mutatja Pál apostol élete és közössé-
geket alapító buzgósága. Ellenfelei kételkedtek Jé-
zus istenségében, bölcs hallgatói pedig gúnyos cso-
dálkozásuknak adtak hangot a feltámadás 
említésekor (ApCsel 17,32). Szent János apostol le-
veleiben is találunk utalást a gnosztikus és doke-
tista tanok terjedésére, melyek az egyháztól eltérően 
értelmezték Krisztus személyét és a keresztény éle -
tet (1Jn 2,22; 2Jn 7).1 

A tudás eltévelyedése 

A posztmodern kor általános tapasztalata, hogy 
a nagy narratívák, „elbeszélések” kora lejárt. A val-
lások és a „hitek” folyamatosan a privát szférába 
szorulnak. Valami okosat még mondhatnak, de az 
csak a kultúra sokszínűségéhez járul hozzá — mint 
a meglévő nagy vagy kisebb vallások esetében —, 
érdemi súlyuk már nincs a nagy társadalmi, tehát 
az emberiséget érintő kérdésekben. Valami újnak 
kell jönnie. Ez az új azonban nem jöhet a régiből, 
a múltból, mert annak bár tisztelete lehet, hitele 
nincs. Ma olyannyira a jelenben élünk, hogy az 
egyetlen bátorító és — éppen a koro navírus idejé-
ben — vigasztaló alap csak a jövő lehet. 

Ezt a folyamatosan alakuló szellem- és élet ál-
lapotot világítja meg Maximilian Probst neves né-
met újságíró-elemző a Die Zeit karácsonyi számá -
ban.2 Nézete szerint, míg korábban a történelem 
volt az élet tanítómestere, mára a járvány és az ég-
haj latváltozás megmutatta, hogy a tudo mány 
pon tosan megjósolja a jövőt.3 Tájékozódnunk kel-
lene erről, vagy más szóval hinnünk kellene ben-
ne. Minél idősebbek az emberek, annál többet „él-

nek” a múltban. Ma viszont fordítva van, az új 
nemzedékek jobban gondolnak a jövőre. Bár — 
állapítja meg Probst — még mindig ott van a tu-
domány jóslataival szemben a jól kipróbált szkep-
 ticizmus, vagy az abszurd hit, hogy az éghajlat-
 előrejelzések végül is helytelenek lehetnek, hogy 
talán minden csak félig igaz. Probst kijelenti, hogy 
ennek a hitnek történelmi alapja van: a credo quia 
absurdum, és ezt tanítják a teológusok és a keresz -
tény ihletésű filozófusok évszázadok óta. 

A hittől és a vallásoktól is eltérő általános lét -
értelmezés számára a jövő minden eddiginél nyi-
tottabbnak tűnik, amelyet cselekvő emberek ala-
kíthatnak. A tudás megszerzése azt jelenti, hogy 
tudjuk, hogyan lett valami olyanná, amilyen. Itt 
már nincs vita az igazságról, mert maga az el-
jövendő, a bizonytalanság miatt vérszegény — 
állapítja meg Probst —, hozzátéve, hogy a hit az 
álmodozók, a papok, a guruk számára van fenn-
tartva, de nem a trendkutatók témája. 

Az igazság megismerése a hit által 

A hívő megismerés kezdettől fogva jellemezte a ke-
reszténységet, melytől soha nem állt távol a hittől 
megvilágított emberi értelem képességének fel-
használása az Istenhez való eljutásban. Természe-
tesen nem az ész vezet el Isten titkának a felisme-
résére, hanem a hit által támogatott értelem tud 
szabadon ráhagyatkozni a kinyilatkoztatás vég-
ső igazságának felismerésére. A megismerés ké-
pessége Isten misztériumára utal, amit az ész nem 
tud kimerítően átlátni, hanem csakis a hitben ké-
pes azt befogadni és elfogadni. Így a hit és az ér-
te lem együtt tud Isten felé fordulni, és róla hiteles 
módon beszélni.4 

Az első „tudós” keresztények felhasználták a 
kortárs filozófia szókészletét és gondolkodási 
rendszerét a keresztény igazság kifejtésére. Tulaj -
donképpen már az apostolok idejében szüksé-
gessé vált a hit terjesztése következtében Péter 
apostol felszólítása: „Legyetek mindig készen, hogy 
mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi 
az alapja reményeteknek!” (1Pét 3,15). A meg fe-
lelés, vagyis a válaszadás, az apologian panti, a min-
denkinek rendelkezésre állás, a remény az igaz-
 ság keresésében kezdettől fogva jellemző volt a 
hívő keresztény magatartására. 

A keresztény középkor pedig oly nagy hittu-
dó sokat mutatott fel, mint Szent Anzelm és Aqui-
nói Szent Tamás, akik műveikben kimutatták: a hit 
igényli, hogy „tárgyát” az ész segítségével ragad -
juk meg, viszont az ész keresésének csúcspontján 
eljuthat Istenhez, akit a hit tár elébe. A reformá-
ció ellenben egyesekben felerősítette a skolaszti-
kus teológia által kiváltott ellenszenvet és bizal-
matlanságot az ésszel szemben.5 
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A hittől elszakított filozófia azonban tovább jár-
ta a maga útját, és az újkor, főként a nyugati gon-
dolkodás filozófiája fokozatosan elszakadt és 
nyílt ellentétbe került a kinyilatkoztatással. En-
nek egyik szélsőséges megnyilvánulása az ateista 
humanizmus, melynek filozófiailag kidolgozott 
formái a hitet károsnak állították be, az értelem 
fejlődésére nézve pedig elidegenítőnek.6 

A hit és az ész kapcsolata 

Korunkat a hit és a tudás között egyre mélyülő 
szakadék jellemzi, de az a kihívás is, melyet ép-
pen a teológusoknak kell képviselniük, hogy a hit 
és az értelem mégiscsak összetartozik. Fontos, 
hogy a hívőben legyen meg az a bátorság, hogy 
az emberrel kapcsolatos kinyilatkoztatott igaz-
ságokat és végső soron Isten létét az értelem és a 
nyelv képességei alapján ki tudja fejezni, és a gon-
dolkodó ember számára is világosan tudjon szól-
ni a minden emberi tapasz talatot meghaladó va-
lóságról. Teológiai kifejezés sel ez az intellectus fidei, 
a hívő megértés magatartása, mely utat tud mu-
tatni annak az észnek, amely figyelmesen kere-
si az igazságot.7 

A hit és a tudás összefüggésének felismerése 
lehetőséget ad a ma teológusának, hogy az Evan-
gélium által képviselt erkölcsi magatartást alkal -
mazni tudja az emberi élet konkrét körülményeire, 
és ennek érdekében a lelkiismeret és a gondolko -
dás erejét a végsőkig felhasználja.8 

A kereszténységet, az egyházat végső soron 
nem lehet megkerülni, s az ateisták is a hívő em-
berek miatt „létezhetnek”. Az ateizmus nem ősi 
jelen ség, hanem különböző okok származéka. Sok-
 szor a vallások, és maga a kereszténység hívják ki 
maguk ellen, s ennek létrejöttében a hívők nek is 
része van. Akár a töredékes hitélet, akár az elha-
nyagolt tanítás miatt.9 

A ma teológusának egyik feladata, hogy pár-
beszédet folytasson a kételkedőkkel, vagy a kife-
jezetten ateistákkal is. A jóléti társadalommal való 
filozofálás radikális ateizmushoz vezetett, melynek 
egyik jelensége a Richard Dawkins által képviselt 
nézet, a hit tudományos cáfolata, melyet Isteni tév-
eszme című művében fejt ki. Az Egyesült Államok -
ban 62 éves korában, tudatos ateistaként elhunyt 
Christopher Hitchens kemény kritikával fordult 
minden vallási megnyilvánulás felé. Richard Daw-
kins, az oxfordi fizikus a „Miért majdnem biztos, 
hogy nincs Isten?” teóriájával száll szembe harcos 
módon minden hitmegnyilvánulással, az újságíró 
Hitchens pedig a 2007-ben írt könyvének címe (God 
Is Not Great: How Religion Poisons Everything — Is-
ten nem nagy szerű. Hogyan mérgez meg mindent a val-
lás) által sugallt módon állítja, hogy a vallás min-
den rossz forrása. 

A régi eretnekségek mai formája 

Ferenc pápa a 2018-ban megjelent, Örüljetek és uj-
jongjatok kezdetű apostoli buzdításában felhívja 
a figyelmet egy az egyház hitétől eltávolító ve-
szélyre, az új gnoszticizmusra, mely az egyéni ér-
telmezés szintjére korlátozza és — a pápa sza-
vaival kifejezve — „szubjektivizmusba zárja a 
hitet”. Ez a gondolkodás végső soron nagymér-
tékben eltorzítja a keresztény tanítást.10 

Már az ősegyházban láthatjuk, hogy egyes ko-
rintusiak megtérésük után lenézték a keresztény 
testvéreiket, és alacsonyabb rendűnek tartották 
őket. Gyakran misztikus tapasztalatokkal dicse-
kedtek, és vallották, hogy a test nem használ sem-
mit, egyedül a lélek számít. Erkölcsi szempont-
ból romboló, teológiailag pedig helytelen tanokat 
hirdettek, és sokszor éppen Pál apostolra hivat-
koztak (vö. 1Kor 1–2. fejezet).11 

Tudjuk, hogy még a kolosszei keresztényeket 
is megtévesztette a gnózis, akik az Isten és a vi-
lág között lévő angyali erőket imádták, a zsidó 
naptárt használták, különleges szertartásokkal tet-
szelegtek. Felfogásukat egyszerűen akár „val-
lásismeretnek” is nevezhetnénk (vö. Kol 2,16–17). 
A gnoszticizmust ma inkább a New Age-hez vagy 
az agykontrollhoz lehetne hasonlítani, melyek 
igyekeznek az ember örök tudásvágyából eredő 
kérdésekre különleges válaszokat ígérni. 

A szinopei püspök fia, Markión (Kr. u. 85–160), 
akit tulajdon apja közösített ki, Rómában 144 kö-
rül gnosztikus egyházat hozott létre, és ott hirdette 
tanait, mely szerint a zsidók Istene nyomorúságos, 
nem azonos Jézus Krisztus irgalmas Atyjával, mert 
bosszúálló és nem a kegyelem Istene. Az igazi szel-
lemi evangélium a gnosztikusoknak Szent Pálé 
volt. Markión szeme előtt olyan újszövetségi Szent-
 írás lebegett, amely még nem is utal az Ószövet-
ségre. Az egyetlen hiteles evangélium pedig Luká -
csé, mert ő Szent Pál tanítványa volt, de az általa 
írt evangéliumot is meg kellett tisztítani. 

A gnoszticizmus valamilyen formában utat is 
készített egy másik eretnekség számára, s ez a pe-
lagianizmus, mely Ferenc pápa szavaival élve ma 
is jelen van az egyházban, a keresztények között. 
Amint a régi, úgy az újpelagianizmus feléledése 
is rejtetten rombol az egyházban, a hívek köré-
ben.12 A 4–5. század fordulóján élt Pelagius nevé -
hez kapcsolódó tanítást a későbbi követők önál-
ló irányzatként terjesztették.13 

Pelagius nézete szerint Ádám bűn nélkül is 
meghalt volna. Sőt, Ádám bűne nem származott 
át senkire, az az ő személyes bűne volt. Minden 
gyermek, aki a világra jön, bűntelen, olyan, mint 
Ádám a bűnbeesés előtt, és ha jót tesz, akkor a 
mennyországba jut, nem kell ehhez külön kegye -
lem. Míg a gnosztikusok a tudásvágy alapján, a 
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pelagianusok szintén egy emberi adottságra, még-
pedig az emberi akaratra és a személyes erőfe-
szítésre hivatkoztak a hitre való eljutás során, és 
kizárták az isteni kegyelmet. 

Végül térjünk vissza Ferenc pápa figyelmez-
tetésére, mert láthatjuk, hogy ez a veszély folya-
matos. A pápa megnevezi és megbélyegzi az élet-
szentség ellenségét, az újpelagianizmust, amely, 
amint erről már szó volt, az eretnek gnoszticiz-
mus származéka, melyben nem az emberi elmét, 
hanem az emberi erőfeszítést imádják, egy alázat 
nélküli akaratot, mely „felsőbbrendűnek érzi 
magát” egyszerűen azért, mert „meghatározott 
normákat betart” és „hűséges bizonyos katolikus 
stílushoz”. Ennek jelei a pápa számára: „a törvény 
megszállott tisztelete; a liturgiának, a tanításnak 
és az egyház tiszteletének hivalkodó ápolása”, 
mely végül egy séma rabszolgáivá tesz.14 

A „saját” igazság keresésének és vélt megra-
gadásának illúziója a történelem folyamán oly sok-
szor szembeállította az egyéneket és a közös sé ge-
ket. Ennek meghaladására figyelmeztet ismételten 
Ferenc pápa, aki jól látja, hogy az eltéve lyedés egyet-
 len gyógyszere — kimondva vagy kimondatlanul 
— Krisztushoz, az egyetlen igazsághoz való oda-
fordulás.15 
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1Meglepő a jánosi hagyomány megnyilvánulása 

a tanítástól elhajlókkal szemben: „Aki ezen túlmegy, 
és nem marad meg Krisztus tanításában, nem mond-
 hatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, 
az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja. Ha va-
laki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak 
ne is köszönjetek neki. Mert aki köszön neki, részes 
gonosz tetteiben” (2Jn 9–10). 

2Vö. Maximilian Probst: Blick ins Morgenland. Die 
Zeit, 23. Dezember 2020 (N. 54), 29–30. 

3Zygmunt Bauman lengyel szociológus és filo-
zófus szerint éppen ellentétesen, korábban „a jövő 
felé való kivetítés irányította a jelent, de kortárs tár-
sadalmunk tagjai már ilyen jövő nélkül élnek”. Vö. 
Zygmunt Bauman: Futuro liquido. Società, uomo, po-
litica e filosofia. Albo Versorio, Milano, 2014, 44. 

4Erről szól II. János Pál pápa a Fides et ratio (1998) 
körlevelében: „A hit és az ész két szárny, melyekkel 
az emberi szellem felemelkedik az igazság szemlé-
lésére” (Bevezetés). 

5A 20. századi ökumenikus mozgalom feloldot-
ta a „félreértett” igazság kizárólagos voltát és az egy-
ség útját választotta: Vö. Simone Morandini: Il dia-
logo ecumenico: decostruire „eresia”? Credere Oggi 226 

(2018), 93–108. Ennek az iránynak szép példája az 
evangélikus–katolikus egységtörekvés összegzése a 
reformáció 500. évfordulóján: A szembenállástól a kö-
zösségig. Evangélikus–római katolikus közös megemlékezés 
a reformációról 2017-ben. (Ford. Pap Kinga Marjatta.) 
Luther Kiadó, Budapest, 2016. 

6Az ateizmus mai megközelítéséről lásd Gregor 
Maria Hoff: Ein anderer Atheismus. Spiritualität ohne 
Gott. Topos, Kevelaer, 2015; Gerhard Lohfink: Der 
neue Atheismus. Eine kritische Auseinandersetzung. Kat-
holisches Bibelwerk, Stuttgart, 2013; Wolfgang Kla-
usnitzer – Bernd Elmar Koziel: Atheismus — in ne-
uer Gestalt? Peter Lang, Frankfurt, 2012. 

7Fides et Ratio, 67. 
8A Hittani Kongregáció tíz éve kiadott doku-

mentuma, A teológia ma (2011) írja: „A teológiák sok-
félesége kétségtelenül szükséges és jogos. Elsősor-
ban az isteni igazság gazdagságának következménye, 
hogy az emberek csak sajátos szempontjaikkal tud-
ják felfogni, és soha nem a maga egészében, sőt soha 
nem végleges módon, de mindig, — úgy szólván — 
új szemmel” (77). 

9A Gaudium et spes 19-ben az ateizmus tizenegy 
válfajával találkozunk. A II. Vatikáni zsinat után a 
Hittani Kongregáció fontosnak tartotta, hogy a tév-
tanításokról és a teológusok „szabadságáról” is nyi-
 latkozzon, vö. Nyilatkozat az egyházról szóló, kato likus 
tanításnak néhány jelenkori tévedés elleni védelméről. 
Szent István Társulat, Budapest, 1973. 

10Ferenc pápa: Gaudete et exsultate, 36–46. (Ford. 
Diós István.) Szent István Társulat, Budapest, 2018. 

11Vö. Michel Theron: Petit lexique des hérésies chré-
 tiennes. Albin Michel, Paris, 2005, 179–186. 

12Ferenc pápa: Gaudete et exsultate, 47–62. 
13Vö. Michel Theron: i. m. 327–328. 
14Ferenc pápa: Gaudete et exsultate, 49. 
15„A bizonytalanság közepette az ideológia és a 

merev gondolkodásmód arra csábítanak, hogy álljunk 
ellen a változásoknak. A fundamentalizmus rögzült 
gondolkodási és viselkedési sémákat kínál me ne dékül 
a válság elől. Egyfajta passzív egzisztenciális meg-
 békélésért cserébe azt ígéri, megment az elbizony-
talanító helyzetektől. Egysíkú zárt világlátást kínál 
az igazságra nyitott gondolkodásmód helyett. Aki a 
fundamentalizmusba menekül, fél attól, hogy elin-
duljon az igazsághoz vezető úton. Úgy véli, már ‘bir-
tokában van’ az igazságnak, amit pajzsként használ, 
és amit ha bárki megkérdőjelez, a fundamentalista 
a gesztust a személye elleni támadásként értelmezi.” 
Ferenc pápa: Álmodjunk együtt. Út egy jobb jövő felé. 
(Ford. Simonyi Ágnes.) 21. Század Kiadó, Budapest, 
2020, 89.
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