
Értelmiség
„Annyira bonyolulttá lett minden, hogy csak

kivételes értelem képes úrrá lenni rajta.
Mert immár nem elég jól játszani a játékot;

hanem minduntalan fölmerül a kérdés:
ezt a játékot kell-e egyáltalában játszani,

s melyik a helyes játék?” (Ludwig Wittgenstein)

Magyarországon ma válságban van az értelmiség, és válságban van
a kereszténység. Ez utóbbi nem szokatlan, hiszen lényegéhez tarto-
zik a krízis — eleve ezzel indult —, és kitartó társa a külső és belső
értetlenség, melyről már forrásai is beszámolnak: az apostolok zava-
rodottságától kezdve Péter tagadásán, Tamás kishitűségén keresztül
a minden keresztényt mindenkor kísértő külső és belső bizonytalan-
ságig. A kereszténység állandó és lényegi jellemzője bi zonyos mértékű
korszerűtlenség, végtére is nem a korhoz méri magát, hanem koro-
kat meghaladó normát jelenít meg.

Az értelmiségi lét válsága fiatalabb jelenség és kevésbé üdvös.
A fran cia Julien Benda híres esszéjében a 18–19. századtól diagnoszti -
zálja, s egyenesen az „írástudók árulásának” nevezi.1 Érvelése sze-
rint a Szellem emberének feladata az egyes helyett az általános vizs-
gálata, ezért felülemelkedik a tények és esetlegességek hálóján, túllát
az ösztönökön, s ha nem is képes legyőzni őket, de — Babitsnak a
mű magyar kiadásához írt előszavát idézve — „képes kritizálni: azaz
ké pes normákat alkotni, melyek függetlenek maguktól az ösztö-
nöktől”.2 Ezáltal a Szellemet jeleníti meg, avagy a Szellem felé nyit
utat, és amíg a Szellem princípiuma eleven az emberek között, „ad-
dig nyílt kapu van, ígéret, út és lehetőség; égő fény van, amely, ha
kialszik — mint egy gyönge lámpa, amit még el is fújtunk, miután
részegségünkben úgyse vettük hasznát —, az emberi világ, mintegy
eldobva valami utolsó reménységét, úttalan tántorog bele egy ku-
sza és végképp elborult erdőbe”.3 A 19. századtól kezdődik az „áru-
lás” folyamata, amikor a Szellem embere leborul a Tények előtt, s
rohamosan kialakul a mai helyzet: „Mindenütt ugyanaz a látvány;
mindenütt — ’szellemi életünk egész terén’, ahogy mondani szokás
— elhagyták az írástudók földi harcok fölött álló magasságukat, s
leszálltak a harcba vagy — saját kifejezésük szerint — az ’életbe’; le-
szálltak, nem személyükkel, hanem doktrínájukkal, ami eddig
egyetlen bíró volt itt, az Ész levetette bírói palástját, a harc megva-
kul, nemsokára nincs bíró, csak harcos: az írástudó éppoly harcos lé-
vén, mint a többiek. — Ez az, amiben korunk szelleme lényegileg kü-
lönbözik elmúlt korok szellemétől.”4
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Bár a francia gondolkodó és a magyar költő saját koráról beszélt,
aligha lehet kétséges előttünk, hogy helyzetértékelésük tökéletesen
megfelel a mai állapotoknak azzal a sajátos és sajnálatos különbséggel,
hogy a Szellem helyzete ma sokkal kilátástalanabb, mint az ő ide-
jükben volt. Az írástudó lassan elfelejti az árulás tényét, megfeled-
kezik arról, amit elárult. Most már egyszerűen csak árul…

Mit tehet egy magát értelmiséginek valló ember ebben a hely-
zetben? Azt, amire értelmiségiként hivatott: elgondolkodik — a je-
len esetben önmaga hivatásán, tudatosítja feladatát és szerepét. Eh-
hez kínálok néhány szempontot a kereszténység kontextusában.

Az értelmiségi létről különböző nézőpontból lehet beszélni a sok né-
zőpontú európai gondolkodás szerint. A tárgyilagos vizsgálódás nap-
nyugati hagyománya egy és ugyanazon tárgy sokrétű megközelítésében
látja az objektum átfogó megismerésének a garanciáját. A különböző
megközelítések nem önkényesek, hanem azokat a perspektívákat kö-
vetik, amelyekben a tárgy a kutató ember számára megjelenik. Mi-
vel az emberi megismerés perspektivisztikus avagy részleges — vagy
újabb filozófiai kifejezéssel: történeti —, ezért csak az összes lehet-
séges perspektíva szigorú végigkövetése eredményezi a tárgy teljes
ismeretét (ha a történetiséget komolyan vesszük, akkor nyilvánva-
lóan semmiről nem lehet lezárt és teljes ismeretünk). Egy és ugyan-
azon tárgy különböző megközelítései idővel tudományokká —
„lógiák”-ká — rendeződtek, s elvileg majd együtt fogják kiadni a szó-
ban forgó tárgy lényegét, azaz „logosz”-át. Európa szellemi öröksége
szerint a tárgyilagosság biztosítéka a sokrétűség: a tárgy egyetlen lo-
gosza dia-logosz érhető el.

Célom értelmében arról kell szólnom, hogy mi mutatkozik az ér-
telmiségi lét logoszának a teológia perspektívájából. Mivel teológiánk
is „lógia”, vagyis görög, tehát európai, következésképpen sokrétű
— dia-logikus —, ezért úgyszólván természetes, hogy az értelmiségi
lét teológiája is több megközelítést kínál fel. Alapvetően két eljárás
között választhatunk, stílszerűen fogalmazva: az alexandriai és az
antiochiai modell között.

1. Alexandriai: a teológiából kiindulva, fölülről lefelé határozzuk
meg az értelmiségi lét lényegét.

2. Antiochiai: alulról fölfelé haladva, előbb az értelmiségi lét immanens
logoszát határozzuk meg, majd viszonyba állítjuk a teológiával.

Az első esetben a teológia válik értelmiségi létté, mintegy meg-
testesül, azaz valamely tényleges társadalmi-történelmi helyzetnek
megfelelően konkretizálódik, a másodikban az értelmiségi lét válik
teológiaivá. Az antropológiai kiindulást kedvelő korunk ez utóbbit
részesíti előnyben, válasszuk tehát mi is az antiochiai modellt. Ek-
kor a feladat az értelmiségi lét antropológiai alapjainak meghatá-
rozása, majd annak vizsgálata, miképpen emelődik fel ez a struktúra,
vagy — elszakadva a kétlépcsős antik világkép mitikus logikájától
— miképpen válik teológiaivá.

A tárgyilagosság a
sokrétűségben van
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Antropológiailag az értelmiségi lét az ember gondolkodó egzisztenciáját
jelenti. A természeti létező szubsztanciális rendezettségével és az eb-
ből következő stabil létezési módjával ellentétben az embert szubsz-
tancia-hiányos lénynek tekinthetjük, aki nem egy eleve adott zárt lé-
nyeg szerint létezik, hanem éppen létezése folyamán tesz szert
lényegre, mégpedig minden individuum a maga sajátos módján és
gondolkodva, melynek eredményeképpen minden egyes ember gon-
dolkodó individuális szubsztancia, azaz személy.

A szubsztancia-nyeréssel azonos személlyé válás egy összetett, de
mégis egységes egészt alkotó aktivitásban, a cselekvő gondolkodás for-
májában megy végbe. Antropológiai értelemben gondolkodáson nem
egy különleges intellektuális tevékenységet értünk, melyet szem-
beállíthatnánk a fizikai munkával, hanem az ember mint ember sa-
játos létmódját: a személyes önazonosság kialakítására rendelt
vagy felszabadított, kötelezett vagy meghívott — mindenesetre: ké-
 pes — létező megismerő-önalakító cselekvését. A gondolkodás tehát eg-
zisztencia-teremtés, következésképpen a legnemesebb értelemben
vett gyakorlat, illetve a gyakorlat, ha szubsztancia-alkotásról van szó,
egyszersmind gondolkodás. Az emberi létezés mélyén nem lehet el-
különíteni egymástól a gondolkodást és a praxist, mondjuk az elmélet
és a gyakorlat különbségeként. Mert nem úgy áll a dolog, hogy ked-
vünk szerint gondolkodunk vagy nem; létmódunkból következően
mindig is az egzisztenciális gondolkodás állapotában vagyunk.

A gondolkodás az ember létének különös meghatározatlanságából
fakad. Az embernek ugyanis nem csupán biofizikai szubsztanciája
van — »mi«-sége, klasszikus fogalommal »teste« —, mely kellőképpen
meg van határozva, s ennek megfelelően determináltan működik is,
hanem van egy meghatározatlan alanyisága, »ki«-sége — klasszikus
fogalommal »lelke« — is, ami kezdetben tiszta potencialitás, s csak
szabadságban fogant döntések-választások történeti sorozata nyomán
realizálódik. Így áll elő fokozatosan a konkrét történeti individuum
személyes szubsztanciája, akinek azután, Pilinszky szavaival, táblá-
ra írva nyakába akasztható a története, mely őt és egyedül őt azonosítja.

Ámde hogyan zajlik ez a gondolkodás? Miképpen oldja meg a
szubsztancia-teremtés feladatát, s miként szolgálja az ember eg-
zisztenciáját? Egyáltalán mi a tárgya?

Az a gondolkodás, amelyről itt szó van, nem azonos a feladat-
megoldással, nincs köze a tudományos elemzéshez, és nem érinti a
köznapi problémakezelést.

A gondolkodás — figyelve az anyanyelvünkben lecsapódott kü-
lönleges tapasztalatot — a gonddal függ össze. Mi a kapcsolat a gon-
dolkodás és a gond között, melyre nyelvünk utal? Mi a gondolkodás
gondja? Miféle gondról gondolkodunk, vagy — feszesebben, de egy-
szersmind talányosabban — miféle gond gondolódik a gondolko-
dásban? Nos, mi más lehetne, mint az ember saját önmaga, az az ál-
lag-hiányos és kitöltésre, meghatározásra, konkretizálásra, kiteljesedésre

Antropológiai alapok

Gond-alkotás

5 A hernyótalp nem az állat
innovációja, hanem az ál-
lat maga, azaz olyan újí-

tás, melynek eredménye a
giliszta: a hernyótalp maga

a hernyó. Ezzel szemben
az ember nem a „termé-

szet” szóval jelölt anonim
újító evolutív működésé-

nek, hanem — legalábbis
egzisztenciáját tekintve —
saját újításainak az ered-

ménye. Közelebbről meg-
nézve azonban ez a tény-
állás szer fölött titokzatos,
és nem nélkülözi a tragi-

kus vonást. Arról van szó,
hogy az ember mindig tá-
volságban marad(hat) sa-
ját találmányaitól, alkotá-

saitól, illetve azok — nem
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— egyszóval: megvalósulásra — váró létcsíra, amit hagyományosan
»lélek«-nek, a jelen gondolatmenetben pedig »én«-nek hívunk.

Mi az »én« legfőbb gondja, ami miatt folytonosan gond(olkodó) -
ban van? Az »én« egyetlen lényegi gondja a létezés, az egzisztencia.
Az »én« ugyanazt akarja, amit minden létező: lenni. Mivel azonban
léte nincs szubsztanciálisan rögzítve, ezért saját magának kell meg-
határoznia létének tartalmát.

Amikor az »én« lenni akar, ugyanazt akarja, mint maga a lét. Ámde
micsoda a lét? Puszta fennállás? Akkor az elemi részektől az anyagi
univerzum egészéig terjedő lét a minden, minthogy fennáll, létezik,
van. De vajon nem lehetséges, hogy a lét több ennél, dinamikusabb?
Például akarat vagy gondolkodás, vagy — titokzatos feltevés: — sze-
retet? Mindenesetre az ember épp a lét e dinamikusabb formáját ta-
pasztalja saját magában. Ki kell tehát deríteni, hogy valóságos-e, amit
önmagában felfedezni vél, vagy csupán illúzió, elegánsabb kifejezéssel:
epifenomén. A lét értelmét kell megvizsgálni, hogy kiválaszthassuk
az »én« számára legértékesebb lét-tartalmat, megvalósulást. Ha az em-
ber nem a puszta fennállásban valóságos léthez méri magát, melynek
számtalan példamutató, többé kevésbé érdekes megvalósulása van az
ifjúkori, átmeneti pörsenéstől a számítások szerint tartósabbnak
ígérkező világegyetem egészéig, akkor saját gondja végett gondosan
végig kell gondolnia a lét összes lehetséges megnyilvánulását. Ezt
amúgy sem kerülheti el, hiszen a gondtalan fennállás nem adatott meg
neki. Az ember sorsa a gondolkodás, és ez a sors — kellő komolysággal
mérlegelve a szavak jelentését — a gondolkodásban dől el, abban, hogy
mit gondol a létről, vagy mit gondol létnek. És persze, hogy mit gon-
dol önmagáról. Az antropológia az ember legszemélyesebb tudománya.

Látható, a helyzet igen titokzatos és bonyolult. Nem könnyű em-
bernek lenni. Mert soha nem létezünk teljesen és kiforrottan. A szüle-
téssel még nincs elintézve semmi, mint az állat esetében. Világra jöt-
te után az állattal már semmi lényeges nem történik: táplálkozik,
szaporodik, elpusztul. Léte születésének pillanatában készen van, csu-
pán testileg gyarapszik. Ezzel szemben az ember soha nincs készen,
és ismerjük el, több ezer éves reflexió és kutatás után se tudjuk vilá-
gosan megmondani, milyen is a »teljes ember«. Ahány kultúra, annyi
elgondolás. Ezért minden újszülött elölről kezdi a kérdezést és a ku-
tatást, önmagán végzi az egyetlen kísérletet, melynek eredményét az-
után el is viszi magával, s a többiek nem tudják meg, vajon a kísérlet
érvényes volt-e, csupán reménykedhetnek és feltevéseik lehetnek. Így
viszont egy-egy, az utókor által sikeresnek-hitelesnek vélt emberi eg-
zisztencia is csak a vizsgálandó jelenségek számát szaporítja, de soha
nem áll előttünk tárgyi mintaként, amit egyszerűen csak lépésről lé-
pésre követni kellene. Az ember gondja soha nem szűnik meg.

A lét feltárása tehát az ember lét-érdeke. A kulturális folyamatban
— nevezzük egyszerűen így a lét elemeinek és törvényeinek évezre-
dek óta zajló megismerését — egyre több ismeretre tett szert az ember.
Antropológiai értelemben soha sem a puszta megélhetés forgott koc-

képezvén megváltoztatha-
tatlan létét (hiszen nem

válnak testi szubsztanciá-
jává, mint a hernyónak a

hernyótalp) — elidegened-
hetnek tőle, és esetleg

szembe is fordulhatnak
vele (ez utóbbi manapság

a technika veszélyeként
dereng föl). Az ember és

alkotásai közötti távolság-
nak ez a negatív következ-
ménye. A pozitív pedig az,

hogy ilyenformán az em-
ber számára mindenkor

megmarad saját műveivel
szemben a kritika és a vál-

toztatás lehetősége (még
ha manapság félelmetes
kétely kezdi is hatalmába

keríteni e sorok íróját a
technika okozta emberi
metamorfózis — világo-

sabban: minőségi romlás
— láttán; a különös rom-

lásra csak még különö-
sebb remény lehet a vá-

lasz). Az ember foglya
lehet saját műveinek, de

szabadságát is megőrizhe-
ti velük szemben. Akár a

pozitív, akár a negatív
aspektusát nézzük e

különállásnak, mindene-
setre éppen ebben rejlik a
gondolkodás lehetősége,

illetve e különállás észlelé-
se a gondolkodás egyik

leglényegesebb eredmé-
nye. Azért tudjuk létezé-

sünk minden mozzanatát
gondolkodásba fogni, mert
képesek vagyunk minden-

től, legszemélyesebb ön-
magunktól is gondolkodón

elkülönböződni. Továbbá
ebben a tragikus hasadás-
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kán. Az erre vonatkozó ismereteknek manapság már amúgy is szin-
te fölös mértékben birtokában vagyunk. A természeti világot az élet-
ben maradásunkhoz szükséges mértékben ismerjük, és kellően ki-
aknázhatjuk biológiai céljainkra. Ez ugyan nem olyan nagy dolog, e
tekintetben a földi giliszta eredményei is magabiztos biofizikai „tudás”-
ról tanúskodnak, elvégre egészen jól elboldogul. Nekünk azonban van
technikánk is, és ilyetén tudásunk a lehetőségekhez képest módfelett
kényelmessé teheti mindennapi életünket. (Itt a földi giliszta előtt még
komoly innovációs lehetőségek állnak, bár a hernyótalp, ismerjük el,
ügyes fogás.)5 Ha csupán erről lenne szó, akár abba is hagyhatnánk a
további kutatást. Csakhogy a testi szükségletek, kényelmi igények op-
timális kielégítése még távolról sem oldja meg az ember különleges ant-
ropológiai gondját, az »én« gondját. Ezért az ember soha nem adta és
nem is adhatja fel annak kutatását, ami az »én« létét betöltheti, vagy-
is a létnek nem biofizikai, hanem »én«-szerű — nevezzük bátran a ha-
gyományos kifejezéssel: szellemi, vagy még bátrabban egy újabb ki-
fejezéssel: érték — mozzanata. Julien Benda és Babits Mihály ez utóbbi
kutatást tekinti az értelmiség hivatásának.

Amit eddig leírtunk, értelmezésünk szerint az az ember antropológiai
„természete”, melynek legfontosabb vonása a zárt szubsztan cia litású,
a fennállás, a meglét állapotában létező élő és élettelen valósággal szem-
ben a gonddal jellemzett, a gondolkodás folyamatában eleven dinamika,
a szubsztancia nyitottságából következő létvágy (desiderium naturale).

Nos, erre az „alap”-ra érkezik, ezt az állapotot éri a bibliai ki-
nyilatkoztatás, mely ígérete szerint stabilizálja az egzisztenciát, be-
tölti az ember létvágyát. De vajon ez egyben azt jelenti, hogy meg
is szünteti az ember gondját? A kinyilatkoztatással egyszersmind vé-
get ér a gond-szerű gondolkodás is? Okafogyottá válik a klasszikus
értelemben vett értelmiségi lét is, illetve kettéválik a kinyilatkozta-
tást őrző, a depositum fideit hirdető hittudományra és a világra kon-
centráló szaktudományra, amennyiben az antropológiai értelemben
vett gondolkodás részint átadja helyét az engedelmes hitnek, részint
pedig átalakul instrumentális-technikai intelligenciává? Ettől fogva
csakugyan elegendő a pusztán technikai leleményesség, amely az
immár megfelelő irányba beállt emberi létezés merőben világi ké-
nyelmének kimunkálását végzi?

Ez az emberi egzisztencia tragikus megkettőzését jelentené: az em-
beri »én« az isteni jelenléttől megfosztott világ és a világ nélküli Is-
ten végletei között feszülne. De hát nem így van? Vajon a bibliai ki-
nyilatkoztatás történelmének sokadik évezredében nincs fájdalmas
feszültség egyfelől a hétköznapi világ és tudománya, másfelől az ün-
nepnapi hit és Istene között? S nem éppen attól szenvedünk, hogy
a hétköznapjainkat az újkori racionalizálódás eredményeképpen ön-
állósodott legkülönbözőbb szaklogikák foglalják le és töltik ki, irá-
nyítják és szervezik, míg »én«-ünk gondja vasárnapra marad? Így
azonban hitünk is lassanként vasárnapivá válik, afféle kivételes élet-

ban, illetve különleges
szabadságban van a val-
lás egyik antropológiai le-

hetőségi föltétele: mivel az
ember nem talál megnyug-
vást semmilyen maga által

alkotott műben, a kultúra
egészében sem, ezért e

kínzó léthiányának betölté-
se végett olyan dimenziók

felkutatásába fog, amelyek
meghaladják önnön cse-
lekvőképességét: istenek

keresésére indul, illetve ez
a bizonyos léthiány teszi

képessé istenek észlelésé-
re. — A kereszténység

nem tragikus hasadást lát
ebben, hanem az ember

titkát pillantja meg: terem-
tés által meghatározott

odarendelődését a transz-
cendens Isten valóságá-
hoz. Értelmezése szerint
az ember csak akkor érzi
tragikusnak és szoronga-

tónak a közte és saját
művei között mindenkor

fennálló elkülönböződést,
ha nem észleli: e meg-

nyug vás nélküli elkülönbö-
ződés értelme és célja az,
hogy egyedül Istenben ta-
láljon önmagára és nyerje

el teljes önazonosságát.

Gond-alkotás és
kinyilatkoztatás
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világgá a világi élet kivételeket nem ismerő, racionálisan szervezett
hétköznapjaival szemben.

Gratia supponit et perficit naturam — hangzik a keresztény teológia
egyik kegyelemtani alaptétele, melyet érthetünk ontológiai leírásként,
de programadó módon is. E szerint a kegyelem nem helyettesíti, ha-
nem platonista modellben: tökéletesíti, teleológiai modellben: beteljesíti
a természetet. Ha így van, akkor nem kettőzi meg az em ber létét im-
manenciára és transzcendenciára, s nem törli el az ember gondját, kö-
vetkezésképpen a gondolkodást sem, hanem… Hanem mit is csinál?
Mi a kinyilatkoztatás eredménye? Mit változtat az ember léthelyze-
tén? Miképpen módosítja az értelmiségi létet?

A kereszténység eddigi történelme alapján aligha állíthatjuk, hogy
egy csapásra mindent megoldott volna. Az imént vázolt szakadás tech-
nikailag éppenséggel kivitelezhető, társadalmilag több-kevesebb ideig
gyakorolható — ez lenne a privát religio, a magánéletbe parancsolt hit,
a merőben magánügyként kezelt vallás —, de az eleven emberi eg-
zisztencia felől nézve nyilvánvalóan tévút. Teológiailag úgy kell fo-
galmaznunk: a keresztény kinyilatkoztatás nem megoldást ad, hanem
megváltást. Ez a gondolatmenetünkben azt jelenti, hogy az »én« gond-
ja körül bonyolódó gondolkodást nem elcsitítja vagy lecsendesíti és va-
lamiféle steril hittel helyettesíti, hanem felszabadítja és lefoglalja ma-
gának: mintegy magához rántja, magára irányítja. Mindazonáltal az
új állapot nem valamiféle fogság. A kinyilatkoztatás nem igába hajt-
ja, hanem az Igébe hajlítja a gondolkodást — és ez nagy különbség
—, azaz megszólítja, konkrét perspektívába állítja az ember gondját.

A kinyilatkoztatás ajánlat: próbálná meg az ember a kegyelem ígé-
rete felől elgondolni önmaga gondját. Hogy ez mekkora ajándék, azt
mindenki tudja, aki valaha is megtapasztalta az iránytalan, önmaga
körül vergődő gondolkodás kegyetlen állapotát. A kegyelem a pers-
pektíva ajándékát adja a gondolkodásnak, de a tartalmi munkát, az
elfogadást és az egzisztencia gondjának tartós beállítását a felkínált
irányba — a gondolkodás munkáját —, mindezt már magának az em-
bernek kell elvégeznie.

Az antropológiai értelemben vett gondolkodásnak az eredménye
nem tudás — ilyesmit a szakismeretre törekvő kutató információ-
nyerés eredményez —, hanem egzisztencia. Létezésem mikéntjét,
»én«-emet nem határozza meg az a szakismeret, amellyel történe-
tesen rendelkezem. Nincs keresztény szakismeret, de még keresz-
tény tudás sem. Csak keresztény egzisztencia van. Mindaz, ami Is-
tenről tudható, nem egy különleges tudás korpuszává áll össze,
hanem egy sajátos beállítottságot alapoz meg a létezőkel, a világgal
szemben. A kereszténység nem tudás, hanem egy markáns viszo-
nyulás mindahhoz, ami azután tudás tárgyává tehető. Mivel pedig
csak a világot alkotó létezők és összefüggések tehetők megragadó
és birtokló tudás tárgyává, Isten nem — hiszen se nem létező a vi-
lági létezők módján, se nem tárgy a tudás objektumaként —, ezért
a kereszténységnek nincs a tudományoktól eltérő tartalmi kijelen-
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tése a világot alkotó létezők lényegi mibenlétét, ám annál több az em-
ber és a világ viszonyát illetően.

Mai szóval élve a kinyilatkoztatás perspektivikus kutatási progra-
mot ad az értelmiségi létnek, az emberi »én« betöltést kereső aktivi-
tásának. Az embernek ugyanazt kell tennie, mint a kinyilatkozta tás nél-
kül — hiszen az emberi természet, az antropológiai szer kezet,
amelyből maga az értelmiségi lét fakad, nem változott meg —, de im-
már, kivált a Krisztus-esemény nyomán, egy történetileg konkrét ese-
mény alapján tájékozódhat. De nemcsak erről van szó, a kinyilatkoz-
tatás nem csupán konkrét történeti iránypontként szolgál a gondolkodás
számára, hanem a transzcendencia irányában tájékozódó Szellemet meg-
óvja a metafizikai elszakadástól, attól a kísértéstől, hogy az Igazat és
a Jót a világon túli létben keresse. A világot meghaladó Istent hirdető
kereszténység ugyanis nem hogy elszakítaná az embert a világtól, ha-
nem a kegyelemtani tétel értelmében egyenesen a világhoz utalja az
egzisztencia gondját Istenbe helyező gondolkodást, sőt megterméke-
nyíti a világ feltáró kutatását. Hiszen a tétel bennfoglaltan azt állítja,
hogy a természet kutatása egyben a kegyelemre rendelt valóságnak a
kutatása, vagyis teológiailag nem különül el egymástól az immanen-
cia és a transzcendencia. A keresztény tudóst nem a módszer, hanem
a perspektíva, a kegyelemtani szemlélet különbözteti meg nem hívő
kollégájától. S ezt a szemléletet neki kell képviselnie. Bár a bibliai val-
lások szerint Isten az ember gondjának igazi gazdája, de a lehetséges
utak egyike a „természetes” kinyilatkoztatáson, a teremtésen, vagyis
a világon keresztül vezet el hozzá.

Ennélfogva sem a hit nem különül el a tudástól, sem a vasárnap
nem válik el a hétköznaptól. A természet felől észlelhető a kegyelem
— és a kegyelem felől érthető a természet.6

A legtágabb értelemben vett természet kutatása tehát egyszersmind
a legszigorúbb értelemben vett kegyelem — az ajándékozó szeretet —
természetének a megismerése. A teológia nem áll szemben a szaktu-
dományokkal. A kinyilatkoztatás perspektívájában különböző, de ösz-
szetartozó mozzanatoknak mutatkoznak. Ugyanezt mondhatjuk a teo-
lógus és a világi értelmiségi viszonyáról, ezek is a természet és a
kegyelem egymáshoz rendelődésének relációjában különülnek el és kap-
csolódnak össze feladat és hivatás szerint: a teológus nem távolabbra
lát, hanem távolabbról néz. Ez a hivatása; a feladata pedig az, hogy el-
lásson egészen a világig: a kegyelem perspektívájában lássa a ter-
mészetet — világot, embert, társadalmat. A keresztény értelmiségi vi-
szont közelebbről néz, de távolabbra lát: feladata, hogy a világban állva
közelről vizsgálja a világot, embert, társadalmat, hivatása pedig az, hogy
ellásson egészen Istenig.

Mert Őbenne találkozik minden és mindenki.

6Maga a kegyelem — mint
az érthetőség alapja —

nem érthető a megértés
intellektuális módján.

A vele szembeni megfelelő
viszony nem a megértés,

hanem az engedelmes
befogadás. Ez a befoga-

dás azért „értelmes”, mert
a kereszténység a kegyel-
met szeretet-megnyilatko-
zásnak tekinti. A szeretet

nem kevesebb, hanem
több, mint érthetőség —

ingyenes létközlés, aminek
elfogadása léthez juttatja

az elfogadót. Az „ingye-
nesség” csupán az „érthe-

tetlenség” szalonképes
kifejezése.
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