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Ember és világmindenség

A természet, minden lenyűgöző szépsége ellenére aggodalmaink forrása is. Elődeink
valamikor úgy érezték. emberi sorsuk alakulása a természet ismeretlen erőinek van
kiszolgáltatva. Méltán rettegtek a számukra érthetetlen jelenségektöl. De tudatában
voltak annak is, hogy a természet valamiképpen rendelkezésükre áll. Az ősi vallások
mítoszai istenekkel népesítették be a természet világát. És az istenek emberszabá
súak voltak. Hozzáférhetők.Ha az ember engedelmeskedett, ha engesztelő imái és ál
dozatai meghallgatásra találtak, úrrá lehetett a természet rejtélyes erőin.

Az istenek legendái szinte egyidejűek az embereknek a világ keletkezéséről és a
természet kialakulásáról való gondolataival. Az istenek történetét. a teogóniát, ár
nyékként kísérték az őskori mesevilág kozmogóniái. Az ösrettegés a természet erőitől

az istenfélelem érzésével párosulva megszülte a primitív természettudományos ér
deklödést, Ez az őskori mitológiákból eredő emberi ismeretvágy manapság elérte a
természet feletti uralom végső határát. Akárcsak Prométheusz, aki ellopta az istenek
oltáráról a szent tüzet, úgy szerezte meg az ember az uralmat a természet erői felett.
Ebben a folyamatban az ember felnőtté vált és önálló lett. Ahogyan Laplace mondja,
a természettudománynak nincs szüksége, hogy feltételezze az isteni erőket.

Mégis, az első mondatunkban említett aggodalmat máig sem tudjuk kizárni. For
rása napjainkban nem ugyanaz, mint őseink idejében. Talán azt mondhatnók: a hu
manizált természet arcvonásaiban felismerjük a rabszolgává tett erők lázadásának
lehetöségét. Azok az erők, amelyeket agyafúrtságunk a természet rejtekéből kicsalt.
függetleníthetik magukat az emberi ellenőrzés uralma alól. Félelmünk azokra a rnel
lékhatásokra is vonatkozik, amelyek a technika előretörése révén elkerülhetetlenül
és visszavonhatatlanul keletkeznek. Ma az ökológiai válság mellett a fegyverkezési láz
katasztrofális kilátásai fenyegetnek. Így vált az uralmunkban tartott természet újfent
az emberiség aggodalmának forrásává. Nem kevesen a kereszténységet vádolják
ezért a válságért, amikor az antropocentrizmusra vezetik vissza korunk említett
problémáit. Ez a vád indított arra, hogy újra átgondoljam az ember helyét a ma is
mert világmindenségben. Meggondolásaim a természetbölcselet és a hit mezsgyéin
haladnak, és a ma mindinkább megújuló teológiai antropológiát kívánják szolgálni.

Az emberközpontú világszemlélet

Az antropocentrizmus elve szerint az ember a legfontosabb létező a teremtés rend
jében. Úgy érzi, hogy mindent, ami rajta kívül van, emberi céljainak érdekébe állít
hat. Mert a világmindenségben semmi más nem öncélú, mint ez az értelemmel és
szabad akarattal rendelkező lény. A világnak az ember adja meg értelmét. Az elv gya
korlati alkalmazása kétségtelenül kiélezte a jelen problémáit. Nemcsak a környezet
szennyezésre gondolok, hanem azokra a kozmikus következményekre is, amelyek
áthágják Földünk határait. A világűr általunk elérhető terébe exportáljuk emberi
kíváncsiságunkat, érdeklődésünket,és ezzel együtt talán fenyegetőnehézségeinket.

Honnan ered ez az elv és az ezt követő emberi magatartás? Egyértelműválasz nem
adható. Sokan elsősorban a nyugati világ természetbölcseletének kialakulásában
keresik a választ. Az ógörög bölcselet szerint mindenek mértéke az ember. Arisztote-
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lész szerint a nem emberi természetet is áthatja egy erő, s a különböző lényeket a
maguk célja felé vezérli. Arisztotelész feltételez egy általános célratörést. teleológiát,
amely a létezőket mozgatja. Entelechia működik bennük; valami módon "élnek".
Egyszerűbbenkifejezve: a természeti lényeket valamiképpen az állatokhoz hasonlóan
fogta fel az ókori természettudomány. Nem valószínű, hogy az ebből eredő magatar
tás hasonló lehetett a mai ember természeturalmi képzetéhez.

A természetbölcseletet vezérlő gondolat lényegesen megváltozott az újkor kezde
tén. Az akkor kialakuló természettudomány számára (gondoljunk Galileire vagy
Newtonra) a természet élettelen volt. Csupán az ember él, a természet halott. Olyan,
mint egy gépezet. A természetbölcselet a reneszánsz után a múlt század elejéig elké
pesztő sokrétűségben fogta fel az ember és a természet viszonyát. Említsünk két fő

irányt. Descartes szerint a valóságnak két összetevője van. A nem kiterjedt szellemi
világ és a kiterjedt anyag. Ez a kettő Isten összetartó erejéből lép szerves egységre az
emberben, aki test és szellemi lélek. Az idealizmus a szellemben látja világunk egysé
gét. Ennek a szellemnek megismerő tevékenysége ad formát, ez alakítja a természet
lényeit, amelyek önmagukban megismerhetetlenek. Ide sorolhatjuk az angol Ber
keley, a német Kant, Schelling és Hegel természetbölcseletét.

A másik irányzat lassacskán megfordítja ezt a szemléletet. Az emberi vagy éppen az
isteni szellem egyeduralmát az anyagelvűség váltja fel. Az emberi lélek vagy szellem
csak ún. epifenomén, melléktermék; az anyagi világ kivetítődése. Ez az anyagivá leér
tékeIt jelenség mégis nagyon fontos. Amit az ember végső fokon isteni szellemnek
tulajdonított, most az emberben testesül meg (Feuerbach), vagy éppen az emberi tár
sadalomban, amelynek végső evilági célja megteremteni az ember és a természet tel
jes harmóniáját. A fiatal Marx az emberszabású természet és a természetes ember
egységébe vetítette a jövő utőpiáját.

A természetbölcselet mellett vagy éppen ennek hatására ugyanakkor kialakult a
természettudomány. A természet itt is halott; rnérni, elemezni lehet mechanikus tör
vényszerűségeit. A tudományos szellem, ha alaposan megismerte a természeti tár
gyak szerkezetét, pontosan meg tudja mondani várható viselkedésüket a jövőben.

Sőt, meg is tudja állítani vagy éppen megfordítani a természeti folyamatokat. Ez a
természettudomány párosul a millió éves emberi történelemben kialakult technika
val, amely találékonyságával lassan uralma alá hajtja a természetet. A technika a
természet minden rétegét eszköznek használja fel, hogy az ember életszínvonalát és
jólétét előmozdítsa, környezetünket lakható otthonná tegye, hogy az ember önma
gának, utódainak emberszabásúbb jövőt biztosítson. Ezt a technikai fejlődést forra
dalmasítják az újkor, majd az elmúlt századok természettudományának felfedezései.
A technika nem ugyanaz, mint a természettudomány. Bár a mérnök és a tudós szö
vetsége magától értetődő, a "házastársak" erőviszonyainem mindig kiegyensúlyozot
tak. Manapság úgy tetszik, hogy a természettudomány a technika szolgálatába szegő

dik, a mérnök diktálja a tudós kutatásának lépéseit.
Az újonnan felmerülő szükségleteket politikai tényezők is bonyolítják. Régen ezek

területhez kötöttek voltak. A kommunikációs technika előrehaladása folytán viszont
manapság globális jellegűek lettek. Ez a társadalmi és politikai szövevény áthatja
mindennapjainkat. Szükségleteink megsokszorozódnak, ami egyrészt újabb felada
tokat ad a mérnök és a természettudós szimbiózisának, másrészt egyre jobban veszé
lyezteti a globális emberi társadalom politikai egyensúlyát. Joggal merül fel a kérdés:
mit tartogat a jövő az így humanizált világ számára; nem értük-e el azt a határt, amit
általános hanyatlás vagy éppen végpusztulás követhet? Az ember szolgálatába állí
totta a világot, kí- vagy talán elhasználta a természetet, kimerítette a társadalmi
együttélés általános lehetőségeit. Mi, akiknek mindez sikerült, még jól élünk. De mi
lesz azokkal, akiket ilyen siker nem kísért, és mi lesz a bennünket követő nemzedé-
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kekkel? Sokak számára a világ kátyúba keveredésének végső előmozdítójaaz ember
központúság elve. Ezt az elvet vagy legalább meghonosodását kultúránk kialakulá
sában sokan a kereszténységnek róják fel.

Antropocentrlzmus és keresztény gondolkodás

Az említett vád meglepő. Különösen, ha végiggondoljuk. hogy eddig (és még ma is)
sokan a kereszténységet a haladás kerékkötőjénekvélték. Sok szempontból joggal:
mert ki akadékoskodott az újkor alapeszméinek teljes gyümölcsöztetésénél? Ki el
lenezte szinte napjainkig a már általánosan elfogadott fejlődéselmélethipotézisét? Ki
szólal fel a fogamzásgátlás technikai alkalmazása, a mai géntechnika akadály nélküli
kifejlesztése ellen - ha nem az egyházak? Bővíthetnénka példákat.

De most éppen ellenkező jellegű váddal állunk szemben. A világ és az ember te
remtésébe vetett alapvető hitünket éri a vád. Miben áll ez pontosabban? Az árnyala
tok ismertetése helyett most nézzük a vád lényegét. Gyökere az Ószövetség első feje
zeteire nyúlik vissza, és az ebből kifejlődött szemléletre. Ezek a fejezetek a teremtés
ről és az emberi történelem kezdeteirőlszólnak. Mózes I. Könyvében rögzíti népének
alapvető meggyözödését: a világmindenséget. ennek minden rétegében, az egy és a
világot felülmúló isteni erő hozta létre. A Biblia első két versében kimondott alap
tétel, valamint a zsidó és keresztény hit két irányban fejlődött tovább. Az elsőt az ab
szolút monoteizmus tétele jelzi: Egy az Isten, aki mindeneket teremtett, és ez a Te
remtő nem tűr el maga mellett más isteneket. Ez a hit valóban aránylag kései fejle
mény az Ószövetség hitrendszerében. Másodszor: ez az egy Isten lényegesen más,
mint a teremtett világmindenség. Következésképpen minden, ami van, Tőle függ,
mert a kezdetet semmi sem előzte meg. Isten a semmiböl teremtette a világot. De
mivel teremt, joga és hatalma van a mindenség felett. Ebből következik, hogy a te
remtett világban nincsenek isteni erők: a természetet nem népesítik be a mítoszok
istenei. A világmindenségben valójában semmi sem "szent", csak maga a Teremtő. Az
első bibliai iratok szerzőjének,mai nyelven szólva, "szekularizációs" szándékai voltak.

Az első két vers után a szerzö egy lépéssel tovább megy. Olvasói elé vetíti, hogyan
hozta létre Isten a teremtés múvét, A mai szentírástudomány ki tudja mutatni, hogy a
szerző a környező népek mítoszainak felhasználásával éppen mítosztalanítani akarja
hittársainak elképzelését a kezdet kezdetéről. Minden, ami van, Isten szabad elhatá
rozásából, az Ő szavának parancsára áll elő, vagy - és itt szabadon kölcsönöz a míto
szok képzeteiből - az Isten munkálkodása "formálja" a világ rétegződésének minden
egyes lényét egy semleges ösanyagból, a káoszból. Hasonló stilisztikai elemnek tud
ható be a teremtés hat napja, amit a hetedik, a szabbat, koronáz.

Az irat szerzöje ezzel a látszólagos bibliai kozmogóniával nem kora természettu
dományos ismereteit akarja bővíteni. Az első két verset követő (mondjuk így) terem
téstörténet két további alapmeggyőződésttartalmaz. Először: a teremtett világ rendje
(és nem csak a világ léte) az isteni akarat rendeltetése. Nem vak szeszély hozta létre a
világot, hanem egy rendező akarat, amely minden műve után ki tudta mondani az ál
dást: "Isten látta, hogy ez jór Egy ős-igazságosságot oltott bele a teremtés sokfé
leségébe. Ezért a természet alapjában véve nem lehet az emberi rettegés forrása, hi
szen nemcsak az Isten kezén formáltatott minden, hanem az Ő mindenható erejétől
is függ. Minden valószínűségszerint ezt fejezi ki a hat nap stilizáltsága is, ha az akkori
zsidó társadalom vallásos életéből nézzük: ahogy az Isten hat napig "dolgozott" a te
remtés múvén, úgy dolgozzon az ember is, hogy aztán a hetedik nap nyugalmát az
Istennek szentelhesse. Az író minden valószínűségszerint akkor szerezte művét, ami
kor a zsidóság a babiloni száműzetés káoszából visszatérve újból elkezdte kultikus
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életét. A hat nap kemény munkájával és aszabbat megszentelésével újraélte a te
remtés történetét.

Van azonban a teremtéstörténet hátterében még egy vallási ideológiának látszó
felfogás is. Az isteni teremtés rendje hierarchikus. Miután a szerzö leírja a teremtett
lények kiáradását Istenből, megtorpan, és szinte új lélegzetet vesz, amikor az ember
teremtésére kerül sor. Isten, mintegy önmagával, tanácskozni kezd. "Alkossunk em
bert a MI képünkre és hasonlatosságunkra." Legyen olyan, mint MI, hogy uraIkod
hasson ezen a földön. Az isteni terv megvalósul. Létrejön az Isten képmása, az em
ber; férfi és nő, és az Isten nyomban megparancsolja, hogy szaporodjanak és hódítsák
meg a földet. Átadja az ember uralmára az összes többi teremtményt. A vízözön után
Isten új szövetséget köt Noé házával, és megismétli az eredeti teremtés rendelkezé
sét: immár minden, az állatok is az ember rendelkezésére álljanak. "Neked adok min
dent" - még az állatok is rettegni fognak tőled, nemcsak a növények - minden a tiéd,
mert egyedül te teremttettél Isten képmására (9, l-7). Az ember valóban birtokosa
környezetének. Ezt a tulajdonságot erősíti meg egy másik, régebben írt teremtéstör
ténet, amelynek elemeit kétségtelenül ismerte az előző fejezet írója, Isten az em
bert - és csak az embert - közvetlenül, saját kezűleg teremti. Ö gyúrja a föld sarából
és lehel lelket belé. És lám, minden más élőlényt elébe vezet, hogy az ember sorjában
megnevezze őket. A Biblia nyelvén a névadás azonos a birtokbavétellel. Nem csoda,
hogy az istenfélő zsoltáros tudatára ébred emberi fontosságának: "Olyanná tettél
engem, mint az isteneket" (Zs 8-6).

Ezeknek a Bibliából eredő meggyőződéseknekalapján az antropocentrizmus vádja
némileg érthető. Az isteni transzcendenciától eltekinve semmi más sem ön érvényű
- azaz a Biblia nyelvén "szent" -, mint az ember. aki Isten képmása és helytartója. Ez
cseng ki a Noéval kötött szövetség záró szavaiból: "Ha szükséged van rá, megölhetsz
mindent, kivéve a másik embert, mert ez is az Isten képmása" (Móz I. 9-6). Ebből az
értelmezésből kiindulva érthetővé válik a zsidó--keresztény gondolkodás. Eszerint a
földön vagy a világmindenségben semmi más nem lehet az ember életének és törté
nelmének célja, mint az ember és társadalmának rendje. Mind a két vallásban (még
ha másképpen is) az emberszeretet lesz az evilági törvény lényege. A rörzsi vagy
társadalmi közösség és ennek harmonikus rendje fontosabb. mint a nagyvilág érde
ke. Itt gyökerezik a zsidó vallás sokszor felhánytorgatott sovinizmusa és a kereszté
nyek sokszor túlhajtott egyház-ideológiája. A kívülálló sokszor csak feladatot, sőt esz
közt jelent egy magasabb rendű cél érdekében. A dogmatikus intolerancia - a vallá
son belül éppúgy, mint azon kívül - elkerülhetetlen ott, ahol ez az ideológia hat. És
ez az intolerancia mindenre kiterjed, még a rendelkezésünkre álló időre is.

A fent említett vád ugyanis ide vezeti vissza a nyugati civilizáció emberének törté
nelemhez való viszonyát. Ha az ember nem leli célját ebben a világban, akkor mindig
csak zarándok marad a földön. A tér, amelyben él - és amelynek tárgyai rendelkezé
sére állnak -, csak futólag van a birtokában. Az idő éppen úgy Isten teremtménye,
mint a világ. Kezdete és biztos vége van. Minden előrehalad és csak az emberi képze
lődés gondoltatja velünk, hogy az események megismétlödnek. Először a zsidó--ke
resztény gondolkodásban érlelődött az ún. lineáris idő felfogása. A keleti vallások
kultúrája a "ciklikus", ismétlődő időben fogta fel a történelmet: az elmúlt idők, mint
az év szakai, a jövőben újra megjelennek. Ez a felfogás részben tovább él a keresz
ténységben (gondoljunk a liturgikus évre). Másrészt a soha meg nem ismételhető

"volt", sőt az "itt és most" nem annyira lényeges, mint a közelgö vég, az eszkatológia
vagy apokaliptika - vagyis a történelem beteljesülése. Egyszóval a jövő határozza
meg a jelent és a múltat. A hívő ezt az abszolút jövőt Isten üdvözítő vagy kárhoztató
ítéletének fogta fel, ami nem az embertől függ. A szekularizált nyugati ember időfel

fogását - immár Isten nélkül - hasonló nyugtalan előretörtetés jellemzi: a végső be-
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teljesülés, a földi paradicsom utópiája él képzeletében. Még ha az egyed lemorzsoló
dik is, lehull az előrefutó történelem szekeréről, az emberiség egyszer el fog érni va
lamit, megvalósul valami, amiért most érdemes dolgozni.

Van ennek az idő- és történelemfelfogásnak még egy mozzanata, amit a mai ember
a teremtés hitére vezet vissza. Mózes I. Könyvének első kilenc fejezete - minden
ezekben leírt emberi gaztett és gyarlóság ellenére - optimista. Nem az idők ciklusai
ismétlődnek benne, hanem Izrael és Jézus Istenének hüségesen megismétlődő ál
dása. "Isten látta, hogy ez iot" Minden jó, ami megtörténik, mert Isten gondviselése a
végén mindent jóra tud fordítani. Ezt, az emberközpontúság elvével a háttérben, így
is fordíthatnánk: minden hasznos. Azaz mindennek helyes, Isten vélt akaratával
megegyező használata az ember számára üdvös lehet. Az ilyen értelemben felfogott
"üdvös" világ a jövőben természetesen fel fog oldódni az embernek Istentől származó
üdvösségében. E messiási optimizmus eredete az említett vád szerint a teremtésbe
vetett hit, amely nemcsak ténymegállapítás, hogy a világ létezik, hanem egyszer
smind ígéret is.

Hogy is alakult ki ez a meggyőződés? A mai szentírástudomány álláspontja szerint
a teremtés ténye egyszersmind Izrael Istenének, Jahvénak üdvözítő vagy felszabadító
tevékenysége is. Ahogyan ugyanis Jahve kiszabadította népét az egyiptomi fogság
jármából, ahogyan kivezette őket a babiloni számüzetés megaIázó szétszórtságából,
úgy "vezette ki" a kezdet kezdetén az egész világot a káosz semmijéból. Isten eredeti
teremtése a végkifejlet optimizmusát vetíti vissza a világ kezdetére. Ebbe az ígéretbe
vetett mámoros hit könnyen feledteti a hívőben evilág "üdvös" szelgálatát. szeme
átsiklik a természet fontosságán a túlnani "üdv" szemléletébe.

Amikor ezt a hagyományt a Krisztus igehirdetésébe és sorsába vetett hit formálja
át, újabb félreértésnek lesz kitéve. A zsidók messianizmusát a görög eszmevilág se
gítségével át lehetett értelmezni: a végkifejlet, amely ezen a világon túl van, termé
szetfeletti jellegü lett. A görög bölcselettől kölcsönzött szóval: átszellemült. Olyan,
mint Krisztus feltámadott teste, amely véglegesen felülmúlta a természet törvény
szerüségét. A keresztény meggyőződés szerint ennek az átszellemült világnak csíráját
az ember lelkének szellemi volta hordozza magában. Ezért a keresztény hagyomány
hamarosan az ember szellemiségében jelöli meg az ember fontosságát: az ember
mint szellem, vagyis öntudattal és szabad akarattal rendelkező létező, az Isten kép
mása. Immár az emberi szellemiség hatalmában van a nem emberi világ. Neki kell itt
megteremtenie az "üdvöset", hogy elérje a neki szánt végső "üdvöt". A végkifejletben
a világ, ahogyan most ismerjük, semleges tényező: ugródeszka a szelleminek felfogott
túlvilági felé, ahol az üdvösséget elért ember megtalálja teljes boldogságát.

A fent említett vád így vezeti vissza a teremtés hitére az emberközpontúság elvét.
Az ezen alapuló kultúra és civilizáció - még ha vallási eredetét elfelejtette is - áll ma
szemben az emberi környezet válságával és az ezzel kapcsolatos vagy épp ebből le
vezethető végső atomkataklizma fenyegetőveszélyével.

Nem szándékom e részleteiben nagyon is támadható vádat elutasítani. Írásom nem
apológiának készült. Alapjában jogos kihívásnak tekintem a végkövetkeztetést: az
emberközpontúság elve szoros kapcsolatban van a keresztény hagyomány teremtés
felfogásával. Ezzel a feltevéssel akarok párbeszédre lépni. Minden párbeszéd első

lépése, hogy a felek előbb önmaguk álláspontját vizsgálják meg a másik, a kihívó fél
szemszegéból. Ez szólít fel bennünket, hogya Biblián alapuló teremtéselképzelé
sünket újraértelmezzük. Nem reméljük, hogy a másik véleményét cáfolva a magunk
malmára hajtjuk a vizet. Inkább arról van szó, hogy véleményünk közösen alakuljon
olyan álláspont irányában, amely a jövőben a természet világával szembeni helye
sebb magatartásnak alapja lehet.
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Az ember a teremtés közösségében

Ebben a párbeszédben a teremtés lényegéről alkotott alapmeggyőződésemetnem
adom fel. Isten a Teremtő és senki más. De a teremtés mint emberi fogalom a gon
dolkodástörténet és a tudomány viszontagságainak van kitéve. Más szóval a hit lé
nyegét, amit változatlanul fenntartunk, szükségképpen ki is kell fejeznünk. Éppen ez
a kifejezés nem mentes a mindenkor rendelkezésünkre álló nyelv és gondolkodás
képzeteitől. Ezek pedig változóak. Alakítja őket kortársaink élet- és világszemlélete,
tudományos felismeréseinek nyelvezete. Kérdésünk az, hogy milyen a kölcsönhatás e
két tényező között? Mennyiben változik alapvető hitvallásunk, ha különbözö korsza
kok nyelvén fejezzük ki? De a kérdés fordítva is áll: mennyiben változnak a korszeru
kifejezésmódok s ezek felismerései, ha a hit meggyőződésébőlkerülnek kimondásra?

A világ teremtésébe vetett hit története erre a legjobb példa. Izrael megrendíthe
tetlen hite az egy Teremtőben (Móz I. 1, l-2) a mítoszok nyelvén fejezte ki önmagát.
A hit és ennek mitikus elképzelése mind a két tényezőre hatott. Mondjuk
ki egyszeruen: az egy transzcendens Tererntöbe vetett hit - az első versek után 
felvette a világot alakító, az embert földből gyúró istenség arculatát. A leírás mégis
élét vette a mítoszoknak. Ha például a nap és a csillagos égboltozat, a tenger és an
nak szörnyei az egy Isten teremtményei, vagyis éppolyanok, mint az ember, akkor
nem lehetnek az emberi áhítat tárgyai, nem lehetnek önálló istenségek.

Ez természetesen csak a kezdet volt. A Biblia első verseinek alapmeggyőződésepá
rosult a későbbi korok felfogásának nyelvezetével, és az emberi szavakkal kifejezett
hitvallás hittani értelmezése éppúgy alakult, mint a felhasznált nyelvezetek eszrnéi.
Ezt a közös fejlődést ábrázolhatnánk a bibliai irodalom kűlönbözö rétegeitől kezdve
az ókeresztény és a középkori teremtés-teológiák alakulásán át egészen az új és leg
újabb korig. Kétségtelenül van ebben a fejlődésben egy pont, ahol a hit meggyőző

dése látszólag elválik a világi tudomány értelrnezésétöl. Az elöbbi visszavonul bástyái
mögé (amelyek nem is olyan bevehetetlcnek), a másik a maga szekularizált útját jár
ja .. A kettő közti szakadást még ma is átélhetjük: ez a múlt öröksége. Mégis az a meg
győzödésünk. hogy ez az elválás az életközösségnek inkább csak időleges megszünte
tése és nem végleges szakítás. Erről tanúskodik az említett vád, amely éppen a te
remtésbe vetett hitünknek rója fel az utóbbi századok szekularizált életfelfogásának
bizarrságait. Ha a kettő közt nem lenne összefüggés, a vád teljesen alaptalan volna.

Hogyan fejezzük ki ma a teremtésbe vetett hitünket? Mi az, amit a keresztény ha
gyományból újra kellene értelmeznünk, hogy megtaláljuk a kortársaink világfelfogá
sával a közős nyelvet? Indítványom a következőkben feltételes jellegű, és inkább vita
indítónak szánnám, mint végleges megoldásnak a mai teológia számára. Kísérletem
két irányban indul el: keresztény teológustársaim felé s a mai természettudomány
irányában, amelynek természetbölcselete még alakulófélben van.

Teológiai meggondolások

Amint mondtuk, a világmindenség kezdete a hit számára mindig a teremtő Isten ma
rad. De ezt a tételt nem elegendő kiegészítésként megfogalmaznunk a mai asztrofizi
ka elméletei előtt, amikor a világ keletkezéséről van szó. A teológusnak a maga nyel
vén kell átgondolnia, mit ért ő - szemben az asztrofizikussal - a "kezdet" fogalmán.
Ezt a szót ma nagyon nehéz az okság kategóriájának bűvkörébevonnunk, különösen,
ha kiegészítjük a transzcendens jelzővel. A transzcendens okság elve párbeszédünk
számára éppolyan rejtély marad, mint Isten mibenlétérdl való okoskodásunk. De hogy
van kezdet, amely a kezdet kezdetét megelőzi, mindig érvényes marad. Nem világos
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viszont, MI vagy KI ez a kezdet, és hogyan kezdeményezi mindazt, ami van. Ezt a bi
zonytalan bizonyosságot legjobb egy másik szóval kifejeznünk: A Teremtő lehetövé
teszi a világmindenség megjelenését.

Ez a kifejezési mód kettős előnyt jelent a teremtés teológiája számára. Először is
könnyebben elvisz oda, hogya "kezdetet" személyes tényezőként fogjuk fel. Az "ok"
és "okozat" szavai inkább mutatnak semleges erőre, mint az a körülmény, ami "meg
engedi" valaminek a kialakulását. De az így feltételezett körülmény alkalmazása Isten
teremtő cselekedetére önmagában még nem elegendő. Hiszen teremtői tettben hi
szünk, anélkül, hogy tudnánk, mi ez a tett. A .Jehetövé tenni" kifejezést aktív érte
lemben kell felfognunk: valamire irányul, valami szándéka van. Az így felfogott te
remtő tett személyes jelleggel ruházza fel a kezdetet. Ez az egyik előny a teremtő Is
ten fogalmának újraértelmezésében. A másik a fontosabb ma számunkra. .Lehetóvé
tenni" annyit is jelent, hogy a titokzatos Kezdet az így elöállottat a maga útjára enge
di. Hagyja és engedi, hogy Iejlódjek a magának kialakított törvényszerűségútján. Bi
zonyos autonómiát enged meg neki és tiszteli szabadságát.

A természettudomány új világképe - ahogyan a laikus látja

A mai természettudományban mindinkább tért hódít a felfogás, amely szerint az uni
verzum önmagát szervezi (őnorganizáció),és ez a fogalom - talán meggondolatlanul
- átcsúszik az önteremtés kifejezésébe. Az önteremtés értelmezése az első atom ki
alakulásától kezdve a mindinkább bonyolult rendszerek kölcsönösen egymásra ható
kibontakozásáig terjed. Ennek a mindent átölelő fejlődésneka menetébe nemcsak az
anyagi erők foglalhatók bele, hanem a szerves vegyületek, az élet, a szellemi erőkkel

bíró létezők valószínű kialakulása is. Az önorganizáció tudományos feltételezése nem
abból indul ki, hogy volt valamikor egy önmagában kaotikus kezdet, ami a jövő csí
ráit hordozta magában. A jövő létezőit semmilyen formában nem foglalja magába a
kezdeti stádium. Ezek valamiképp a semmiből, a véletlen gyözelrnéböl, a valószínű

ség ellenében lesznek. A kezdet sokrétű lehetoségei először egymástól független fo
lyamatokban önmagukat szervezik meg (időlegesen szükséges strukturák), és ezek az
önálló rendszerek vannak kitéve környezetük kölcsönhatásának. Az így alakuló ter
mészetes folyamatok nemcsak a mi megfigyelésünk számára, de önmagukban is meg
határozatlanok. Mintegy "szabad" választás lehetőségével állnak szemben fejlődésük

alternatíváival, és a tudomány csak sejti azt a törvényszerüséget, ami a következő lé
pés valószínűségétérthetővé teszi. De ez a törvényszerűség nem valamiféle általános
terv megvalósítására irányul. Azt mondhatjuk, inkább öntörvénykezés eredménye. A
természet - valamilyen formában - szabad és önálló.

A két világkép találkozása

Ha ez a világkép érvényes, mi sem valószínűbb a teremtés teológiáján gondolkodó
hívő számára, mint hogy önállónak, autonómnak értelmezze teremtett világunkat; a
világot, amelyet a Teremtő lehetövé tett és saját szabad útjára bocsátott. Ha így igaz,
akkor bizonyos mértékben helyes volt a 18. században kialakult deizmus felfogása.
De csak bizonyos szempontból! Mert az új világkép nézetei szerint kialakuló terem
tésfelfogás nem egy mechanikus pontossággal megszerkesztett óraműnek tekinti a
világot. amelyet a teremtő Orásmester húzott fel a kezdet kezdetén. Ezt csak az új
kori, reneszánsz természetbölcselet képzelte így - ma már túlhaladott. csak techni
kánkban él tovább. Felcseréltük egy másik szemlélettel: a természet független vagy
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éppen "szabad" folyamatokból áll - a természetnek történelme van. És ebben a fel
fogásban a világ éppen úgy önálló, sőt "szabad" tényező, ahogy az akkori deisták
a maguk módján feltételezték. A különbség abban áll, hogy az újraértelmezett terem
téstörténetben az isteni Órásmester. aki a világ autonóm létezését lehetővé teszi:
személyes valóság. Feltételezhetjük róla, hogy a kezdetben megadott lehetőségen túl
az a szándéka, hogy állandó párbeszédben legyen szabadon teremtett, emancipált vi
lágával.

Ami a hitnek e feltevésére feljogosít, már nem a kezdet kezdete, hanem ami utána
jön, s amit a zsidó-keresztény hagyomány gondviselésnek, szövetségnek, Isten "nagy
tetteinek" nevez az üdvtörténetben. Ezeket a hagyomány által megszentelt fogalma
kat próbáltuk egyensúlyba hozni a teremtő Isten és szabad világa között fennálló
történelmi párbeszéd gondolatában.

Az új emberkép felé

Éppen ez a gondolat értelmezheti újra az ember helyét a világmindenségben. So
kak számára talán merész tételünket így fogalmazhatnánk meg: a Teremtő az em
berben találja meg a világgal folytatandó párbeszédének letéteményesét. Másképp
kifejezve: az ember az isteni gondviselés hordozója ebben a világban. Vagyis az em
ber az a létező, akinek szabad történelmében Isten jelenléte érezhetővé válik a világ
számára: Isten "evilági" tette az ember és közössége.

Ennek értelmében Mózes I. Könyvének kifejezése: "alkossunk embert a MI kép
másunkra" - elsősorban nem az ember mibenlétét határozza meg, hanem annak az
isteni személynek a szándékát, aki ezt a világot lehetövé tette. A kijelentés a Teremtő

viszonyát mondja ki az emberhez, vagyis azt a szándékot, amely szerint Isten az em
ber és az emberiség sorsához kapcsolódik. Csak másodlagosan határozódik meg itt az
ember viszonya Istenével. Mert Isten feltételezett szándéka elsödlegesen nem az
emberre önmagára, hanem a világra vonatkozik. Nem az ember természetének ki
váltságát hangsúlyozza a többi létező felett, hanem felelősségünketa világ iránt. En
nek a felelősségnek "felelünk" meg Isten megbízásából. Isten képmásának lenni
annyi, mint felelősséggel tartozni Istennek evilági felelősségünkért.

Így értelmezhetjük azt a természeturalmat is, amit a Teremtő ránk bízott. Képlete
sen szólva: az embert a Teremtő helytartójának nevezte ki a szabadjára engedett vi
lágban; mint jó sáfárnak feladata lehetővé tenni a tőle független és mégis egymás
sal kölcsönösségben álló környezet szabad fejlödését: mint jó pásztornak gondos
kodnia kell a létezők nyájának harmonikus együttéléséről;mint jó papnak nem sza
bad önkényesen uralkodnia a hívek közösségében; engednie kell, lehetövé kell ten
nie a különböző karizmák összhangját. Az ember felelős az evilági felelősségért.

Ez a képletes beszéd (ember = helytartó. sáfár, pásztor, pap) félreérthető lenne. ha
ezzel eltúlozná az ember önmagában álló lényeges különbségét vagy a Teremtő al
kotta különleges méltóságát. Vallási hagyományunk talán éppen ezt a hibát követte
el. Ha szabad így mondanunk: bebeszélte az embemek felsőbbrendűségétés környe
zete fölé emelte. A teológus, ha óvatosan is, tanulhat a mai természettudománytól, és
végre elismerheti, hogy az ember keletkezésében bizonyos szempontból függvénye
környezetének. Ezzel a kijelentéssel nem akarjuk az emberi szellem felsőbbrendűsé

gének tételét cáfolni. Láttuk, hogy erre is épült az emberközpontúság elve. Nem
akarjuk tagadni, hogy az emberi lélek lényegesen különbözik az anyagi világtól. Bár
ezek a fogalmak is újraértelmezésre szorulnak; akárhogy vesszük is, mind szellemi
képességünk, mind pedig ennek alapja, a lélek, nemcsak külsódlegesen tételezi fel
környezetét, hanem ezzel szoros összefüggésben áll. Ezért nem vethető el a mai neu-
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rológia kutatása, ha az agy működését a kommunikációs technikával magyarázza.
Minél többet tudunk ezen a téren, annál világosabb, hogy az ember mint természeti
lény a maga bonyolult rendszerével elsősorban a világ képmása - és mint ilyent bízta
meg Isten, hogy szabadságában az Ő képmása is legyen. Ez pedig nem kiváltságunk,
hanem sokszor terhes felelősségünk.Az ön organizáció nyelvén kifejezve: ha a világot
összetevő rendszerek mindegyikét bizonyos fokon szabadnak jellemezhetjük, akkor
az ember az a létező, akinek szabadsága olyan fokot ért el, hogy felelősségre vonható
nemcsak önmagáért, hanem azért a természetért is, amelynek képmására kifejlődött.

Éppen ezen a fokon válik lehetövé a megbízatás, amit a Biblia nyelvén így fejez
hetünk ki: az ember Isten képmása.

Ez nemcsak az ember állítólagos méltóságát, hanem kicsinységét is eszünkbe jut
tatja. Ez a kicsinység nemcsak az új világszemlélet tükrében érvényes, hanem kifeje
zésre jut a Biblia nyelvén is. Az elöbbire vonatkozólag érvényes Teilhard de Chardin
megjegyzése: az utóbbi századok természetszemléletéböl kitetszik, hogy az ember
jelentősége feloldódott az evilági dolgokban. Manapság még a Biblia nyelvén is in
kább azt kellene hangsúlyoznunk, hogy az ember az utolsó teremtmény az Isten által
lehetövé tett világmindenség kifejlödésében. Eredetünk, a mai tudomány fényében,
közel sem szükségszerű. Sőt, egyesek szerint az ember megjelenése a természet vi
lágában a véletlen játéka. A legvalószínűtlenebb valószínűség. Életünk minden moz
zanatában az előttünk létrejött világra szorulunk. Nem szabadna elfelejtenünk, hogy a
lélek, amelyet az Alkotó az ebből a földből vett teremtménybe, Ádámba lehelt, közös más
élőlényekkel. (Móz I. I-20). Akár az állatok, mi is a levegőre szorulunk és a Föld táplál
minket. Az emberi szaporodás éppen úgy a Teremtő áldásának örvend, akár az állatoké
(Móz I, 1-15, vö. I-22). Sőt, a második teremtéstörténet világosan kiemeli, hogy az ember
jobban rászorul társai segítségére, mint az állatok (Móz I, 2-20). Joggal mutatnak rá mai
antropológusaink, hogy az újonnan világra jött ember, az állatfajtákkal ellentétben, kora
szülött: az anyaméhen kívül egy évnél többre van szüksége, hogy valamelyest önállóvá
váljék. Nem nehéz megvallani emberi kicsínységünket.

És mégis, emberi kicsinységünk tudata számára meglepő az az isteni megbízás,
amely az evilági felelősség kettős alternatívája elé állítja létünket. Az ún. méltóság,
amely istenszerűvé teszi az ember életét: "Alig tettél kisebbnek az isteneknél, méltó
sággal és nagysággal koronáztál" (Zs 8-6) - s ugyanakkor a kicsinység tudata: "Igen,
csak egy lélegzet az ember, mint egy árnyék, vándorol ezen a földön" (Zs 39, 6-7);
olyan az ember, "mint egy álom, amelyet ébredéskor lerázunk - így fogod képmáso
dat, urunk, elfelejteni" (Zs 73-20); .rnert az ember olyan, mint egy lélegzet, napjai
futó árnyak" (Zs 144-4). A "lélegzet", az "álom" és főképp az "árnyék" kifejezései a
héber nyelvben rokonok azzal a szóval, amelyben a hagyomány az ember méltóságát
is felfedezni véli: "Teremtsünk embert a MI képmásunkra!"

Méltóságunk tudatát emberi kicsinységünk árnyéka követi. Ez a kettősség hatá
rozza meg az ember helyét a világmindenségben. Legalkalmasabb volna emberi hely
zetünket Jürgen Moltmann szavával kifejeznünk: az ember szervesen beleillik a
teremtmények közösségébe. A mai világ problémáiban ez a modern teológia állás
pontja az emberről.

Ha kortársaink megtorpantak e problémák előtt, csak ezt kérdezzük tőlük: van-e
ennek a felelősségnek értelme, ha nincs fórum, ahol felelnünk kell evilági sáfársá
gunkért? De ha léteznék is egy globális tekintéllyel felruházott emberi bíróság, akkor
is megmarad a kérdés: Ki az, aki minket mindannyiunkat és ezt a bíróságot is felelős

ségre vonhatja?
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