
Boda László

KERESZTÉNYSÉG ÉS EVILÁGI LÉT

Az elmúlt évek során a Vigilia többször adott tanulságos ízelítőt a
"belső díalógus't-ból. Ernesto Balducci tanulmánya is, amely a mostani
szeptemberi számbari jelent meg, olyan jellegű, hogy párbeszédre hív fel.
Ezúttal a keresztény bölcselet szempontjaiból kiindulva vennénk elő né
hány megfontolnivaló gondolatot, anélkül, hogy a "sértett céhbeliek"
szokásos fölszisszenéséröl volna csupán szó. Igaz, "a katolikus filozófu
sokat" érinti a tanulmányban néhány nem éppen kedvező megjegyzés.
Azt sem lehet azonban tagadni, hogy az elmarasztalás némely vonatko
zásában indokolt. A keresztény bölcseletnek tényleg vannak pótolnivaló
mulasztásai, és vannak bővebb kifejtésre váró témái. Ezek közé tartozik
a tanulmányban említett antropológiai kérdés, valamint a világban való
létünk problémája. Mégsem ez váltja' ki a dialógus ingerét. Balducci ta
nulmánya egyetemesebb érdeklődésre számot tartó problémákat is fölvet.

1. Azzal kezdeném, hogy teljes mértékben egyetérthetünk a neves
szerző alapgondolatával, amely a keresztény ember "evilágiságát" hang
súlyozza, s egyúttal biblikus alapon kívánja megmutatni, bár az "evilá
giság" szó ebben a pozitív értelmezésben nem ébreszt éppen biblikus
asszociációkat. Nem is mondható szerenesés kifejezésnek. Maga az alap
gondolat, a szándék azonban kétségtelenül időszerű, és sokoldalú megvi
lágitást igényel, hogy földi létünket helyesen értékeljük. A Szentírás
ugyan azt mondja, hogy "Nincs itt maradandó városunk" (Zsid 13, 14),
mégis igaz, hogya keresztény ember - mint a tanulmány leszögezi 
"mindenestül e világban van". Ezért sem a keresztény filozófia, sem a
teológia nem elégedhet meg a világontúli valóságok kutatásával. Már
Heidegger meggyőzőerr rámutat arra, hogy létünk nem valami elvont
lét. Egzisztenciánk lényeges vonása, hogy az "a világban való lét" (In
der-Welt-sein). Ennek részletes föltárása pedig napjaink keresztény
gondolkodásának egyik nélkülözhetetlen és ki nem kerülhető feladata. A
világ nem "siralom völgye" és nem "árnyékvi1ág", bár ilyen oldala is
van. A világban való lét pedig nem "büntetés", amelyből menekülni kell.

A keresztény egzisztencia mai fölmérőjének mégis alaposan meg kell
fontolnia álláspontját, amikor a teológia távlataiban keresi földi rendel
tetésünk válaszát. A hívő ember - bármily kevéssé tetszik is ez Bal
duccinak - átéli magában az immanens és a transzcendens, a földi és a
földöntúli rendeltetés feszültségét. Ebben igazán nincs semmi maradi
jelleg, semmi szégyellnivaló. Örök emberi feszültség-élmény ez, amely
értékes energiákat termel, amelyben többek között olyan társunk van,
mint Hamlet. Egyébként "profán" vonatkozásban sem ismeretlen nap
jainkban a "világban való lét" és a "világontúli rendeltetés" feszültsége.
A maga módján átéli ezt a problémát az űrkutatás is. Vele kapcsolatban
a szüntelenül kísértő emberi kishitűség éppúgy fölveti a kérdést: mért
nem maradunk meg a földön? "Mire való ez a vesződség?" Az ember
azonban sohasem fog tudni ellenállni "transzcendálo" hajlama visszatérő

igényeinek, melyek szüntelenül ébren tartják benne, hogy ő "valami ma
gasabbra rendeltetett". Részünkről tehát aligha volna fejlődés, ha lom
tárba helyeznők "az irnmanencia és a transzcendencia kategóriáit".

2. Balducci tanulmánya joggal utasítja el a hamis spiritualizmust,
annak újplatonikus világellenességét és az anyag iránt érzett megvetését.
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Tény, hogya beszüremkedett újplatonikus eszmék nem éppen helyes
irányban befolyásolták a keresztény gondolkozást. , Ezt azonban aligha
lehet Szerit Agoston rovására írni. A nagy egyházdoktor kétségtelenül
korának embere volt. Az új platonizmus nyomot hagyott gondolkodásán.
Amikor azonban érdeklődésével Isten és a lélek felé fordult ("Deum et
animam scire cupio"), jogos egyéni hajlamát is követte. A test és a világ
megvetésének aszkézise inkább a középkori utódokat terheli. Másrészt
pedig az egyoldalú spiritualizmust mint korjelenséget meg kell értenünk,
s nem szabad szemet hunynunk értékei előtt. Meg kell látnunk benne a
testiség korának antitézisét. Ne mondjuk azt, hogy "nincs igaza" Kem
pis Tamásnak, legföljebb azt, hogy az ő gondolatait ma értőbben olvas
suk Thomas Merton megfogalmazásában, továbbá hogy ezek a gondola
tok elsősorban a szarzetesi életre vannak tekintettel.

"Kilép6ben vagyunk a kereszténység ágostoni korszakából ?" - A
tanulmány maga elismeri, hogy filozófiailag már Aquinói Szent Tamás
túllépett rajta, arnikor Arisztotelész nyomán fölismerte, hogy a test nem
,,]:>örtöne" a léleknek, hanem azzal állagi egységet alkot. Fölismerte eb
ben a belsóséges kapcsolatban s egymásrautaltságban a föltámadás hi
tének filozófiai alapjait is, egyben reális alapokra állította a keresztény
aszkézist. Igaz, ennek az elvnek gyakorlati következményeit sokáig nem
vonták még le teljes következetességgel, Ez - úgy látszik - napjaink
feladata. Alig érthető azonban, hogy Balducci itt szemet huny olyan
"katolikus filozófusok" döntő érdemei előtt, mint Mari/ain, Teilhard de
Chardin és Karl Rahner, akik pedig igen sokat tettek és" írtak azért, hogy
a Bibliával összhangban lévő antropológia körvonalai világosabban ki
bontakozzanak előttünk, s "a világban való létünk" kellő hangsúlyt kap
jon, az újplatonizmus eszmei maradványai pedig egészségesen átgondolva
felszívódjanak a "Titokzatos Testben".

Az újplatonizmusra egyébként érdemes még egy pillantást vetni.
Antropológiája valóban nem "bibliai" szemléletű, A testet, sőt az anya
gat mélyen megveti, s a rossz forrásának tekinti. A teológiai és kriszto
lógiai eretnekségek után megismertette a világot egy antropológiai eret
nekséggel. Legnevesebb filozófusa, Plotinosz, állítólag szégyellte saját
testét is. Jellemző azonban, hogy ez a hamis spiritualizmus mennyire
idegenül tekintett a keresztény hitre. Képtelen volt elfogadni Ll meg
testesülés titkát, mert előtte mindaz, ami test, egyben rossz és bűnös.

Viszont maga Szerit Agoston volt az, aki tisztázta az anyaget az új plato
nikus-manioheista vádak alól. MS\gányba vonulása sem egyszerűen új
platonikus menekülés a világtól. Az elmelyc-dni vágyó ember örök nosz
talgiája ez, és a szellemi alkatú munka kényszere. Világmegvetés? - A
nagy alkotó szellemeknek - mint Szerit Agostonnak is - rendszerint
megvolt a maguk világtól elvonuló remetei magánya. Ök azonban töb
bet tettek a világért, mint azok, akik túl önfeledten élnek a világban.

3. Balducci joggal mutat rá, hogy az ember Isten-rendelte feladata:
"uralkodni a földön" (Gen l, 26), gyakorolni hatalmát a teremtmények
fölött (Zsolt 8, 6). Henri de' LuLac':kal ö is "rehabilitálni" igyekszik Pro
méteuszt. Minthogy azonban a mítosztalanítás korát éljük, érdemes
volna már ettől a mítosztól is megtisztítani gondolkodásunkat. Promé
teusz mcsebeli hős, O az, aki lázadó merészségge! elragadja a tüzet az
"égiektől". Büntetésül egy sziklához láncolv '1. de az emberért vállalt hős

tett (tudatában viseli el a máját tépdeső keselyű okozta kínokat, Zeusz
bosszúját. De van köze ennek a mitológiai hősnek a Biblia antropológiá
jához? Nincs. Am azt sem rnondhatjuk, hogy ,,8 vallás elítéli Promé-
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teuszt", Csak olyan emberi rövidlátás ítélhetiel, amely olykor vallási
rnotívumokba is belekapaszkodik (Például: az Isten-alkotta természet
"érinthetetlensége"). Prométeusz mítosza nagyon messze van a keresz
tény antropológiátóL A Biblia Istene nem Zeusz, Ö olyan képességet ol
tott az emberbe, hogy teremtménye meg tudja találni az elrejtett tüzet,
és föl tudja azt használni. A keresztény értelmezésű "Prométeusz" (ha
mindenáron meg akarunk maradni a képnél) nem "lopta" a tüzet, ha
nem "kapta", ha meg is kellett fáradnia érte. A bűne sem abban van,
ahogy hozzájutott, hanem abban, ahogyan olykor használja. Gyújtott
már vele rossz emlékű máglyákat is, de az a "tűz", amely ma birtokában
van, az atomenergia, összehasonlíthatatlanul veszélyesebb, mint a régi.
Itt nem a "lázadáson" van a hangsúly, hanem a "felelősségen" .

Figyelemreméltó, amit Balducci az ember nagyságáról mond, bár
már eléggé közismert. Egy mondata azonban erősen megkérdőjelezhető:

"Szükség lesz arra is - írja -, hogy az ember leszokjék arról, hogy
mindenütt Isten nyomai után kutasson és belenyugodjék végre, hogy
Isten ő a világmindenségben." Mi ez? Elhibázott fogalmazás, vagy ke
vésbé sikerült fordítás?" - A szekularizálódó világ emberét aligha kell
az ilyesmiről leszoktatni. A teológus viszont saját természetét és hivatá
sát tagadná meg, ha erről leszoknék, minthogy minden igazi teológus Is
ten nyomainak detektívje. Különben maga a szerző nyilatkozik így:
"Igaza van a mísztikusnak, aki azt mondja, hogy minden dolog Istenről

beszél." A beavatott talán tudja, mit akar mondaní a neves szerző, de a
laikust csak megzavarja. S van-e egyáltalán értelme az ilyen sejtelmés
ségnek, amikor a megkörnyékezett mondanívalóról a tanulmány által
kevésre becsült "katolikus filozófusok" (főleg az említettek) jóval konkré
tebben, világosabban és meggyőzőbben írtak már?

4. "Alig, vagy semmit sem segit, ha a .katolikus filozóIusokra' bíz
zuk a feladatot, hogy kiokoskodják a keresztény tudat és a világ elméleti
kíbékülését" - olvassuk. Személy szerínt csak sajnálni tudom, hogy
Erneste Balduccinak ilyen elmarasztaló véleménye van a filozófi áról,
anélkül, hogy különbséget tenne, Annál is inkább, mivel megszívlelni
való gondolatai között mindössze két-három szeritírási idézetet találunk,
viszont annál több olyan modern eszmét, amelynek fölvetésében és ki
dolgozásában néhány neves "katolikus filozófus" döntő érdemeket szer
zett, gondoljunk csak a keresztény aszkézis kérdésében Maritainre, "a
világban való létünk." kérdésében pedig Teílhardra és Karl Rahnerre.
Sajnálatos ez az idegenkedés azért is, mert egy kicsit több filozófiai ér
zékkel talán a belső párbeszéd témájául szolgáló tanulmányba is keve
sebb ellentmondás és gyanús általánosítás kerülhetett volna. Ha Istent
a "teljes megismerhetetlenség fátylába" borítanók (teológus ezt aligha
teheti meg!), úgy nehezen állapíthatnők meg, hogy "Isten .Iátni akarja'
a magára hagyott ember szabadságát", minthogy nem vagyunk titkárai
Istennek (Róm 11, 24).

Balducci tanulmányának nagy pozitívuma, hogy díalógusra serkent.
Újra fölveti "a keresztény ember evilágiságának" problémáját, amely
nek tisztázása azonban - talán nem elfogult a kövétkeztetés - csak a
teológusok, a biblikusok ~ és a "katolikus filozófusok" együttes mun
kája által valósulhat meg.

OA fordítás a "végre" ezöcskatöt eltekintve híven adja vissza az eredetit, A vonatkozó
olasz szöveg ekként hangzik: "Bioognexá ene I'uomo sd sdívezzí dal rícercare per ogni

d(JlVe le vestigia eli Dio e che st rassegní ad essere Dio netl'uníverso." (A Szerk.)
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