
Gál Ferenc

AZ EMBERI ÉSZ ÉS AZ ELREJTETT ISTEN

A vallások egymás közöttí különbsége ma kétségtelenül eltörpül az
alapvető kérdés mellett, hogy egyáltalán igazolható-e a vallás jogosult
sága. Van-e olyan világfeletti, személyes szellemi létező, akit Istennek
nevezünk, s akitől függ az ember élete, mint teremtőjétől és végső cél
jától? Isten létét el lehet fogadni a hit alapján és az igazságot kutató elme
megállapításai alapján. A kutató ész szerepe megvan a hitben is, de csak
odáig mehet, hogy megállapítja: szólt-e Isten, elfogadhatom-e kijelen
tését? Biztos, hogy a hit alapján sokkal többen vallják Isten Iétét, mint
gondoljuk, de ma mindenütt a tudományos jelszó a divat. Hívő és nem
hivő egyaránt kérdezi: lehet-e Istent tudományos módszerrel megismerni,
illetőleg létét igazolni? Istennek azt mondjuk, aki minden más létező szá
mára a végső magyarázat. Ö a magától való, szükségszerű, örök lét, rajta
kívül minden az ő teremtő tevékenységének az eredménye. Egyben ő a
magyarázata az élet értelmének és az erkölcsi kötelességeknek is.

Ha Isten létezik, akkor a vallás mint történeti jelenség igazolható.
A keresztény filozófia még egy lépéssel tovább megy. Azt kérdezi, le
hetséges-e és létezik-e az az Isten, akit a kereszténység hirdet. Neveze
tesen olyan Isten, aki nemcsak örök szellem, hanem személyes tevékeny
séggel beleszólhat az ember életébe, kinyilatkoztatást adhat magáról. A
kritikai eszmefuttatást azért is el kell végeznünk, mivel Isten létének két
ségbevonása ma nem egyszerű nemtörődés, hanem szintén a tudományos
kövétkeztetés igényével léphet fel.

Isten léte, mint bölcseleti probléma.

A bölcselet arra vállalkozik, hogy végső magyarázatot adjon a dol
gokról: a lét összetevőiről, az egységről és sokféleségről. anyagról és szel
lemről, jóról és rosszról, az erkölcsi rendről és az ember céljáról. Ha ezek
nek a problémáknak a magyarázatát nem találja meg a világ belső keretei
között, akkor következtetnie kell egy kívülálló okra. Itt aztán meg kell
állapítani, hogy jogos-e a következtetés és pontosan mit tartalmaz.

Az Isten név tehát kettős jelentést takar: egyfelől a míndenség ma
gyarázatának végső elvét, másfelől azt a végtelen személyes cselekvőt,

aki mindent kigondol, létrehoz, fenntart és maga felé irányít. A tudo
mányos igazolás csak akkor ér valamit. ha eljut ehhez a személyes cse
lekvő Istenhez, aki mindenütt jelen van és abszolút módon érvényesíti
akaratát.

A filozófiai kutatás feltételezi a pártatlanságot, hiszen egyetlen ve
zérelve az igazság keresése. De lehet-e a konkrét ember pártatlan a lét,
az erkölcsi rend és a végső cél követelményeivel szemben? Főleg- akkor,
amikor az istenfogalom már a tudományos kutatást megelőzően ott van
minden emberi közösségben s az emberek tudatosan vagy gyakorlati ma
gatartásukkal megoszlanak hívőkre és nemhívőkre. Nem fenyeget-e az a
veszély, hogy a bölcseleti okoskodás csak az eleve elfogadott álláspont
igazolása lesz?

A kérdés tehát bonyolult. Még bonyoluItabbá válik, ha megfontoljuk,
hogy Isten léte nélkül az erkölcsi rendnek nincs biztos alapja. Rajta kí
yül más forrásból nem tudjuk levezetni a jó és rossz különbségét, a lelki
Ismeret kötelező erejét és az erkölcsi szankciót. Nem találunk kellő ma-
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~yarázatot a változatlan természettörvényre, az emberi méltóság követel
ményeire és a bennünk levő vágyra a végleges igazságszolgáltatás és bol
dogság után. Ezek a kérdések már személyes létünket érintik, nem ma
radnak az elméleti tudomány síkján. De ha egy kérdés belevág a szemé
lyes érdekbe, akkor az ember különleges érdeklődést mutathat iránta,
vagy éppen ellenkezőleg: eleve igyekszik kitérni a felelet elől. Hiszen a
megoldás esetleg újabb követelményeket jelentene számára.

A bölcseleti és a természettudományos módszer

Könnyű belátni, hogy Isten léte nem lehet tudományos hipotézis a
természet jelenségeinek magyarázásában. Nem mondhatom például, hogy
a szerves és szervetlen anyag azért különbözik egymástól, mert Isten az
egyiket és a másikat ilyennek .teremtette. Hiszen ha ma még nem látjuk,
hogy az élő pontosan miben különbözik az élettelentől, a tudomány még
rájöhet és megállapíthatja, hogy a szerves anyag létrehozásához nem kell
közvetlen teremtő erő, hanem elég az anyagba beoltott képesség. A ter
mészettudomány tárgya az anyagi jelenség, amely mérhető és osztható.
A magyarázatot úgy adja, hogy a jelenségeket visszavezeti más alapvető,

de még mindig mérhető jelenségekre. Isten kívül áll az anyagi jelenségen.
O az egész lét végső oka, nem pedig egy-egy jelenség fizikai oka.

A természettudománynak tehát nem lehet feladata Isten létének iga
zolása, viszont Isten léte ellen sem hozhat fel érveket. A természettudo
mány körébe a látható világrend tartozik, nem a lét végső alapjának és
céljának tárgyalása. Minden eredménye ellenére nagyon messze van at
tól, hogy a létező valóságról teljes magyarázatot adjon, tehát nem állít
hatja Istenről, hogy fölösleges feltevés. A tudomány szerénysége ott kez
dődik, hogy sokkal több problémát vet föl, mint amit meg tud oldani.
Kétségtelen ugyan, hogy története folyamán egyre jobban meghódítja a
saját területét és biztosítja rajta a világosabb látást. Ezzel félretolja a
mitoszt, a babonát és elejét veszi a vallási igazságok helytelen alkalma
zásának, de nem oldja meg azokat a kérdéseket, amelyek megelőzik magát
a természettudományt vagy amelyek követik eredményeit. Semmit sem
mondhat például az anyagnak és a benne levő képességeknekaz eredeté
ről és a világ egészének céljáról. Ezek a problémák már más létsíkba tar
toznak és mint követelmények a tapasztalati világon kívülre mutatnak.
Ott pedig a pozitív tudomány nem illetékes, ezért nem kovácsolhat ér
veket, sem Isten léte mellett, sem ellene. Ha megteszi, hűtlen lesz mód
szeréhez.

Amennyiben azonban a természettudomány feltárja előttünk az anyag
benső kötöttségét és rámutat csodálatos törvényeire, ezzel az emberi szel
lemet arra képesíti, hogy a jelenségek magyarázásával kapcsolatban
fontos bölcseleti kérdéseket vessen fel. Ha pedig a személyes Isten létét
bölcseletileg már igazoltuk, a pozitív tudomány abban is segít bennünket,
hogy jobban értékeljük a Teremtő művét, hiszen elénk tárja nagyságát,
összefüggéseit, a benne rejlő erőket és képességeket. A természettudo
mány azért sem zárja el a bölcselet útját, mivel nem tud elfogadható ér
veket felmutatni sem amellett, hogy a világ vagy legalább valamilyen
anyag öröktől fogva megvan, sem amellett, hogy időben keletkezett. Az
ismert fizikai tétel, hogy az anyag nem vész el, csak átalakul, nem elfo
gadható érv. Csak azt mutatja, hogy a zárt fizikai rendszerben az anyag
így viselkedik. De akkor is viselkedhet így, ha teremtés útján kapta létét
és természetét.
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E megállapítások alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a természet
tudomány lélektanilag előkészíthet bennünket a bölcseleti bizonyításhoz.
Ilyen előkészítésre azért van szükség, mert a tapasztalati síkról át kell
nyúlnunk a metafizika síkjára. Ott már nem erről vagy arról a dologról
tárgyalunk, hanem magáról a létezésről, a dolgok természetéről, törvé
nyeiről, s azt keressük, mi felel meg az igazság abszolút követelményei
nek. Nem szabad eleve elutasítanunk a kísérletet, hogy a jelen valóságot
két síkon magyarázzuk : fizikai és metafizikai síkon. Az élet is elénk dob
olyan eseteket, amikor az anyagi összefüggések síkjáról át kell nyúlnunk
a jogi vagy erkölcsi rendbe. Ha például a víhar letépi a villanyvezetéket,
azt egyszerűen tudomásul veszik és igyekeznek a kárt kijavítani. De ha
a nyomok azt mutatják, hogy egy autó döntötte ki az oszlopot, akkor ke
resik a tettest, érvényesítik a felelősség követelményeit. A metafizikai lét
rend azonban elvontabb, mint a jog és az erkölcs rendje, ezért nehezebb
oda áthelyezni a követelményeket. Mégis a bölcseleti okoskodás nevében
állítjuk, hogy ha a világ létének, harmóniájának, célirányosságának ma
gyarázatát nem találjuk meg a tapasztalati valóság körében, akkor az
elégséges okot egy másik létrendben kell keresnünk. Metafizikai létrend
nek éppen azt nevezzük, ami végső értelmet és támaszt ad változó vilá
gunknak. Csak az értelemmel érhető el, nem a közvetlen tapasztalással.

A bölcseleti bizonyitás

Fogalom alatt olyan elvont dolgot értünk, ami valaminek a lényegét
fejezi ki s a maga elvontságában nem létezik, hanem benne van a konkrét
egyedekben. "Ember" például nem létezik, csak konkrét személyek létez
nek, akikről állítom, hogy emberek. Isten fogalmán nem ilyen "fogalmat"
értünk, hanem azt a végtelen, egyedi létezőt, aki maga a lét. Olyan való
ság, aki saját erejéből létezik, aki magában hordozza létének magyará
zatát, vagyis aki szükségszerűen létezik.

Éppen az a "fogalom" adta egyeseknek az indítást arra, hogy Isten
Iétét magából a fogalomból próbálják igazolni. Szent Anzelm szerint a
legnagyobb elgondolható eszmének léteznie is kell, mert ha nem léteznék,
akkor nálánál nagyobbat is gondolhatnánk. Descartesnak és Leíbníznek
pedig az az álláspontja, hogy ha a gondolkodás számára lehetséges az is
tenfogalom. akkor annak léteznie is kell. A nehézség itt az, hogy az eszme,
mégha a legnagyobb is, mindaddig csupán az értelem terméke marad,
amíg más úton nem bizonyítjuk, hogy valóban léteznie kell annak a leg
tökéletesebb létnek, ami egyáltalán lehetséges. Ezt a szükségszerűséget

pedig csak a tapasztalati világból kiindulva igazolhatjuk.
Nagyobb ereje van annak az érvelésnek, amely azt kérdezi: miért

keresi értelmünk a legmagasabb és legtökéletesebb eszmét? Marechal és
az ő nyomán Gregoíre így próbál érvelni: Az emberi szellem objektív fel
fogó képessége határtalan, az értelem nyitva áll minden létező megisme
résére, az akarat pedig minden érték elismerésére és befogadására, s ez
nemcsak passzív viselkedés, hanem valóságos ráírányulás: érezzük, hogy
az értelemnek és az akaratnak ez a természete, kell tehát léteznie olyan
végtelen valóságnak, ami az értelem és akarat határtalan befogadóké
pességét kielégíti. Am ez az érvelés nem visz tovább enyhe követelmény
nél. Az értelem és akarat igénye nem azonosítható sem a logikai sem a
metafizikai szükségszerüséggel.

Bergson az ellenkező végletbe csap át. Elveti a fogalmi filozófiát s
azt vallja, hogy csak az intuició győz meg a dolgok természetéről. Isten
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létének felismerése ilyen intuició eredménye: az ember egyszerűen meg
tapasztalja az isteni dolgokat. Az ismeret - mondja Bergson - a misz
tikusokban éri el a legnagyobb világosságot és bizonyosságot ; a miszti
kusok tanúsítják, hogy Istennek szüksége van ránk, mint ahogy nekünk
is őrá; a teremtés Isten személyes vállalkozása: közösséget hoz létre olya
nokkal, akik méltók a szeretetére. Az igazság azonban az, hogy ha ezt
a gondolatot összhangba hozzuk Isten abszolút függetlenségével és sza
badságával, akkor szép és megnyugtató, de nem nyújt többet valamilyen
erkölcsi követelménynél és nem zárja ki a tévedés lehetőségét. ,

A keresztény filozófia mindig azokat az érveket tartotta döntőnek,

amelyek az okság elvére épülnek,S amelyek a tapasztalati létnek, e lét
rendjének és célirányosságának végső magyarázatát, illetőleg okát ke
resik. Klasszikus megfogalmazásukat megtaláljuk Szetit Tamás "öt útjá
ban". Kétségtelen, hogy Szent Tamás óta sokat gyarapodott a világra vo
natkozó fizikai ismeretünk, világképünk is más lett, tehát nem csoda, ha
újra meg újra felvetődik a kérdés, mennyiben bízhatjuk rá magunkat
gondolatmenetére? Nemcsak Kant tételére célzok, hogy az okság elve az
ész kategóriája, nem pedig a külső valóság törvénye, tehát nem alkal
mazható a tapasztalati jelenségeken túlra, még mint követelmény sem.
Szent Tamás régi magyarázói és a mostani keresztény bölcselők egy
aránt hangoztatják, hogy az "öt utat" helyesen kell értelmezni és bizo
nyos szempontból ki kell egészíteni. Utalok itt elsősorban Van Sieett
berghen (Ein verborgener Gott), Eduard Sillen (Ways of thinking abuut
God), Victor White (God the unknown) és Bednarek (Kierunki, 35, 43,
45, sz.) megállapításaira.

Az "öt út"

Az arisztoteleszi világkép nekünk már semmit sem mond, ezért nincs
értelme, hogy Szent Tamás érveit szószerint idézzük. De ha attesszük
azokat a mai nyelvre, megtaláljuk bennük a logikai erőt. Kiegészítésre
csak azért szorulnak, mert Szent Tamás nem akar velük bizonyítani. In
kább csak a rendszer teljességéért sorolja fel őket. Kimutatja, hogy az
Istenbe vetett keresztény hit ésszerű, hiszen létét eszünkkel is igazol
hatjuk. De megelégszik az igazolás gondolatmenetével. Érveit tehát nem
szabad filozófiai rendszeréből kiszakítva vizsgálnunk, hanem együtt kell
érteni azokat mindazzal, amit másutt Isten megismeréséről és felfogha
tatlanságáról mond.

A mozgásból vett érvet így adhatjuk elő: A létezők körében tapasz
lalunk bizonyos változást, tökéletesedést, bomlást. Minden változást va
lamilyen kívülálló tényező okoz. Még az anyag belső elemi részecskéi
is valamilyen határozott törvény szerint mozognak és változnak, egy
mással kölcsönhatásban vannak. Ha pedig minden változás mástól függ,
az egész jelenséget csak úgy értjük meg, ha felveszünk egy első mozga
tót, aki maga nem változik, ellenben oka minden változásnak. Nem fizikai
oka, hanem ok olyan értelemben, hogy ezt a változó létet egyáltalán el
indította útjára a teremtésben. Hangsúlyoznunk kell, hogy Isten nem az
első láncszem az okok sorozatában. Ö nem a múlt első pontja, nem egy
vonalban áll a többi hatóokkal, hanem mint teremtő más létrendben van.
Olyan értelemben oka a változásnak, hogy véges, változó világot teremt.
Az érvelés lénye az, hogy a változó világ nem lehet az abszolút kezdet.
A változó világ csak úgy érthető, ha van egy abszolút változatlan, szük
ségszerűen létező ős-ok. (Henri de Lubac: Über die Wege Gottes).
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Már ebből is látható, hogy az első érvet nem szemlélhetjük magában,
hanem össze kell kapcsomí a többivel. A második érv abból indul ki, hogy
az okok egymástól függenek, egymásnak alá vannak rendelve. Gondol
junk például az atomok keletkezésére vagy az élők egymástól való szár
mazására. Ha a sort a végtelenbe nyújtjuk, azzal magát a keletkezést nem
magyarázzuk meg, hiszen minden egyed mástól függ. Kell tehát léteznie
egy első oknak, amelytől az egész sor oksági hatása kiindul. De ez az
első ok ismételten nem lehet egyvonalban a többivel. Hanem olyannak
kell lennie, aki vagy ami önmagában hordozza létének magyarázatát.

A harmadik érv alapja az, hogy a tapasztalati világ minden részében
esetleges, nem szükségszerű. Bármelyik rész hiányozhatnék vagy lehetne
másként: más törvényekkel, más megjelenési formában. Ha pedig minden
rész esetleges, akkor az egész világ esetleges. Vagyis ha elgondolom, hogy
egyáltalán nem létezik, ez a feltételezés nem ellentmondás. Tehát a világ
nem mondható szükségszerű létezőnek, nem hordja magában létének
magyarázatát. Ha mégis létezik, akkor következtetnünk kell egy terem
tőre, aki a maga erejéből létezik és mindent az ő erejével tart fenn.

Szent Tamás negyedik érve a tökéletesség fokozataiból következtet.
Ha a dolgokban különböző fokban találunk szépségetvjóságot, igazságot,
akkor kell lenni olyan valakinek, aki maga az igazság, jóság és szépség.
Ez a gondolatmenet azonban teljesen Platon idea-tanán nyugszik és mai
szemmel nem látunk benne bizonyító erőt.

Annál többet mond az ötödik érv. Lehetetlen észre nem venni va
lamilyen célirányosságot és rendet a természetben. Az anyagvilág 92
eleme szabályos struktúrával követi egymást. A növények, állatok szervei
úgy alakultak ki, hogy lehetővé teszik az egyed és a faj életét. Az ala
csonyabbrendű növények és állatok a magasabbrendűeknek szolgálnak,
és az egész anyagvilág együttesen az embernek ad lehetőséget a kibonta
kozásra. Ha elfogadjuk az általános evolúciót, a célirányosság még szem
betűnőbb. A fejlődés. határozott fajokat alakított ki s méghozzá olyan
csodálatos lépcsőzetes beosztában, hogy az ember nemcsak a táplálékát
találja meg bennük, hanem szellemi kultúrát is létrehozhat. Ahol azon
ban célratöréssel találkozunk, ott föl kell tételeznünk egy értelmes ren
dezőt. A célirányosság nem lehet az anyag saját eredeti törvénye, hiszen
a cél kijelöléséhez értelmes meglátás kell. Az értelem pedig csak az em
berben jelentkezik, a fejlődés végén. Ezért kell, hogy az anyagot meg
előzze egy értelmes lény, aki a törvényt és a célratörést beleteremtette.

A bizonyításhoz elég kimutatnunk valamilyen rendet és célirányos
ságot, ami már nem lehet a véletlen kombinációk eredménye. Ha az utó
lagos kölcsönhatásokat is bele akarnók magyarázni a célszerűségbe, furcsa
megállapításokhoz jutnánk; például a bolha azért fekete, hogy könnyeb
ben meglássuk a fehér lepedőn. Az anyagvilág törvénye a keletkezés,
bomlás és kölcsönhatás, ezért abszolút rendről nem beszélhetünk vele
kapcsolatban. Éppen mivel az anyag és a természet nem valami örök tör
vényekkel rendelkező ősIét, azért megvan benne a hely az ide-oda való
kilengésre, fejlődésre, kavarodásra. Vagyis a természet a benne található
renddel utal a fölötte álló rendezőre, a rendellenességgel pedig a saját
esetleges voltára. A rendellenesség és a rossz problémája kétségtelenül
ellenvetés lehet a világ teremtettsége ellen. Hiszen könnyen kimondjuk,
hogya jó és bölcs Isten jobban tette volna, ha olyan világot teremt, amely
ben nincs rossz és szenvedés. A bűn és a szenvedés kérdése azonban már
túlmegy a filozófián. Végleges magyarázatot csak az erkölcsi rend és a
túlvilági élet bevonásával adhatunk. Bölcseletileg viszont könnyebb be-
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látni azt, hogy a teremtett világban a rend mellett marad rendellenesség
is, mint azt, hogy ha az anyag örök és egyedüli létező, a végtelen hosszú
lét és fejlődés ellenére még mindig van benne tökéletlenség. Sőt, ha a
maga erejéből bírná a létét, akkor minden képességét végtelen fokban
kellene birtokolnia és így nem is lehetne benne fejlődés. Ezért mondjuk.,
hogya jelen világot nem tudjuk megérteni teremtő és rendező ős-ok
nélkül. '

Mit bizonyítanak az érvek?

A mai ember gondolkodására erősen rányomta bélyegét a természet
tudományos módszer, ezért nem fölösleges, ha rámutatunk arra, hol kell
keresni a filozófiai érvek bizonyító erejét. Kétségtelen, hogy az okság
elvét nem alkalmazhatjuk a bölcseletben úgy, mint a természettudo
mányban. A tapasztalható jelenségeknél ugyanis az ok és az okozat egy
létsíkban van, s mindkettő elérhető. Ha egy könyvből következtetek a
szerzőjére, már eleve tudom, hogy a szerző ember s csak az összefüggést
teremtem meg köztük. Az istenérvek esetében azonban csak az okozat
esik tapasztalatunk alá, maga az ok és a létrehozó tett azonban ismeret
len, sőt felfoghatatlan. Itt tehát valóban az ismeretlenbe markoló kö
vetkeztetésre vagyunk utalva. A tapasztalatból kiindulva először meg
állapítjuk, hogy a világ léte és célirányossága nem magyarázza önmagát,
hanem rajta kívülálló okra szorul. Ezt nevezzük a világ esetlegességének.
Másodszor kimondjuk, hogy az elégséges ok csak a szükségszerű létező

lehet. Olyan valami vagy valaki, akire ha ránéznénk láthatnók, hogy ő

a lét teljessége, és az a lényege, hogy létezik. De mivel nem látjuk, mind
ezt csak követelményként állítjuk. A követelmény a világ elégtelenségé
ből, magyarázatra-szorulásából szükségszerűen folyik.

A filozófiai érvek tehát csak addig vezetnek el, hogy kell lenni egy
első oknak, egy rendezőnek. aki már nem szorul támaszra és magyará
zatra. De hogy ki és milyen ez az első ok, azt már nekünk kell meg
szerkesztenünk az összes érvek és a következtetés törvényei alapján.
Vzctor White megjegyzései a probléma lényegét tárják fel előttünk: A
sokszor talpasztalt várakozás ellenére sem várhatjuk, hogy az érvek
pontos magyarázatot adnak a világról vagy az Isten szellemi energiáinak
és az anyagi világ fizikai energiáinak érintkezéséről. Még kevésbé vár
hatjuk, hogy annak a létét mutatják ki, amit már az eleve meglévő "Is
ten" szó tartalmaz. Más itt a helyzet, mint amikor az órából következte
tek mesterére. Itt a tapasztalati lét szerzőjére következtetünk, de nem
tudjuk, mi az anyag, mi a lét, mi a teremtés, mi a szellem. Csak annyit
tudunk, hogy a tapasztalati világ nem ad feleletet a végső magyarázatot
kereső kérdéseinkre.

Ha megértjük Szent Tamás érveit, azt kell bennük meglátnunk. hogy
a kételkedő és elutasító értelmet elvezetik ehhez a megállapításhoz: lé
tezik az Ismeretlen, akit Istennek nevezünk. Az érvek arra jók, hogy le
döntsék a bálványokat és megtisztítsák az előre kigondolt istenfogalmat.
Ovatossá tesznek az Istenről való vélekedésben és segítenek annak a
megértésében, hogy ő világfeletti és felfoghatatlan.

Már előbb említettük, hogy Szent Tamás az, érvekkel nem a nem
hívőket akarta meggyőzni Isten létéről, hanem ki akarta mutatni, hogy
ésszerű dolog annak ill világfeletti titoknak az elfogadása, akit a hívő meg
vall és Istennek nevez. Mi, keresztények, az Istent a kinyilatkoztatás
alapján is világfeletti misztériumnak nevezzük. Erről a bölcseleti érvelés-
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ben sem szabad megfeledkeznünk. Tehát semmiféle érvekkel nem iga
zolhatjuk őt úgy, mintha nem lenne misztérium.

Mivel vannak bölcseleti érveink, magatartásunk nem az agnoszti
cizmus. Nem választjuk a kényelmesebb megoldást, hogy a tapasztalati
világon túl nincs jogunk elkalandozni, hanem azt állítjuk, hogy létezik az
Ismeretlen, aki a változó, esendő világgal szemben a szükségszerű, örök
létező. Ennek a titoknak az elfogadása nélkül nem találunk magyarázátot
a világra. Az Ismeretlen létének állítása az értelmes következtetés ered
ménye. Az ok és az okozat összefüggését nem személhetjük úgy, mint a
fizikai rendben, de mindenesetre tárgyi alapot kapunk ahhoz, hogy kilé
tét fogalomszerűen kimondjuk és mint végtelen, személyes szellemet Is
tennek nevezzük. A bizonyítás tehát beletorkollik a világfeletti miszté
riumba. Kimutatja, hogy a világ létét egy ismeretlen ős-ok hordozza,
akinek természetét és személyességét csak a világban, mint okozatban
található tökéletességek alapján tudjuk elgondolni. Okot kereső gondol
kodásunk és a lét támasza után való tapogatózásunk csak nála nyugszik
meg.

Itt egyúttal a bizonyítás nehézségei is kitárulnak előttünk. A gon
dolatmenet feltételez valamilyen filozófiai érzéket, belátást, amely meg
ragadja a véges dolgok létbeli viszonylagosságát. Vagyis azt, hogy alá
vannak vetve ilyen vagy olyan létezési módnak, ami mind lehetne más
képpen is. Ezért mondjuk, hogy létükben mástól függenek. Az érvelés
nem azt célozza, hogy az okok végén valahol a végtelen távolban meg
sejtsük a Teremtőt, hanem azt, hogy a tapasztalati dolgok lét-elégtelen
ségével szembe állítsuk a szükségszerű létet, mint abszolút kiindulást.
Mindig tudatában vagyunk annak, hogy a magától való ős-lét il mi vilá
gunkhoz mérten világfeletti, végtelen és felfoghatatlan, de létét az elég
séges okság"teljes érvényességével követeljük.

Filozófiai érzék kell ahhoz is, hogy az ember meglássa és kimondja
az abszolút lét változatIanságát és végtelenségét. Ami szükségszerűen

létezik, ami magát magyarázza, az minden képességét a maga erejéből

birja. Senkitől nem kapta, senki nem korlátozza, azért ő a lét teljessége.
Ő a magát valósító őserő, a kezdet nélküli befejezettség, benne nincs vál
tozás, fejlődés, és nem lehet alávetve a külső okok hatásának, hiszen
minden külső ok általa lett. Ezek a követelmények nyilvánvalóan nem
igazolódnak az anyag esetében, ezért nem mondjuk az anyagot szükség
szerű és első létezőnek. Az anyagnál azt látjuk, hogy ilyen vagy olyan
célra irányul. Nem magától irányul, hiszen nem látja a célt, azért felté
telez egy kívülálló, értelmes rendezőt. Ha pedig az első ok, a lét teljes
sége nem változhat, nem fejlődhet és nem állhat részekből, akkor az
anyaggal szemben csak szellem lehet. Értelmessége biztosítja személyes
ségét, végtelensége egyedüliségét.

Egzisztenciális döntés

Végül még egy nehézséget kell figyelembe vennünk, ami részben az
ember természetéből, részben az Istennel fennálló kapcsolatából adódik.
A gyakorlatban ugyanis azt látjuk, hogy az elméleti bizonyításnak nincs
meg a kellő hatása. Ezt csak úgy értjük meg, ha megkülönböztetjük az
értelem oksági követelményét és az egész ember állásfoglalását. Az Isten
léte nem olyan igazság, ami egyszerűen gyarapítja tudásunkat. Ö a világ
teremtője, az élet ura, az erkölcsi rend szankciója. Az istenfogalom benne
él az emberi közösségben és mindenki kialakít vele szemben valamilyen
nyílt vagy takargatott állásfoglalást. Amikor a bizonyításhoz fogunk,
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már ezzel az előzménnyel szemléljük a kérdést. Hogy az okság követel
ményét a tapasztalaton túlra is kiterjesztjük-e vagy sem, az nem csupán
az értelem kérdése, hanem az egész személy döntése. Ha az életben ta
pasztalt jót és rosszat, a gondviselés titokzatosságát vagy akárhányszor
az "istenhívők" következetlen viselkedését nem tudjuk összeegyeztetni
azzal az istenfogalommal, amit magunkban kiformáltunk, ez már eleve
leállíthatja a bölcseleti következtetést. Itt nemcsak Isten létének tudo
másulvételéről van szó, hanem az egzisztenciális kapcsolat felméréséről

is, tehát a tételünkbe belejátszanak a lélektani, erkölcsi, társadalmí moz
zanatok is. Szívesebben elfogadjuk azt az igazságot, amely rokonszenves
összefüggésben jelentkezik, mint azt, amelyről feltételezzük, hogy kor
látozza öncélúságunkat.

Nem titkolhatjuk el, hogy pusztán filozófiai érvekből kiindulva nem
könnyű megszerkeszteni a személyes, gondviselő Isten képét. Nem köny
nyű felelni arra, miért engedi meg a rosszat, miért kötötte az ember tö
kéletesedését fáradságos önneveléshez, erkölcsi küzdelemhez és szenvedés
hez. Még nehezebb megérteni, miért tartogatja a teljes igazságszolgálta
tást a túlvilágra. Kinyilatkoztatás. nélkül az ember ezekben a kérdések
ben csak tapogatózik, ezért Isten a filozófia számára minden bizonyos
ság ellenére is "elrejtett Isten" marad, s minden tudásunk csak "docta
ignorantia", "belátott tudatlanság". A bölcselet nem tud megszabadítani
attól a tehertől, hogyamegtalálás ellenére is keressük az Istent, és nem
tudja úgy kitölteni a lelket, hogy ne maradjon hely a hit számára. A
bölcselet - éppen mert bölcselet - nem állíthatja elénk az Istent sem
a természettudományos kísérlet, sem a matematikai egyenlet világossá
gával, de megteszi a logikai következtetés erejével. Többet nem is vár
hatunk tőle. A dolgok azért megismerhetők, mert egy értelem gondolta
el őket, s azért jelentenek értéket, mert egy akarat hozta létre őket. A
teremtő ős-ok tehát értelmes és szabadakaratú személy, akiben meg kell
lenni a döntés szabadságának és a szeretet képességének. Ebből önként
adódik, hogy teremtményeit a magáénak vallja és célhoz vezeti őket.

Nem kétséges, hogy a hívőnek sokkal könnyebb a hit magaslatáról
visszatekintve átéreznie a bölcseleti érvek logikai erejét, mint a nem
hívőnek a teremtményekből kiindulva eljutnia Istenhez. De aki hajlandó
elindulni az úton és aki hajlandó az Isten elismeréséből fakadó szemé
lyes döntést meghozni, annak nem lehetetlen.

Tévedés lenne azonban azt gondolni, hogy az Istentől való függés
csak azokban jelentkezik, akiknek megvan róla a tudatos fogalmi isme
retük. Gondoljunk arra, hogy akárhány embernek a beszéde és viselke
dése lehet logikus anélkül, hogy képes lenne a gondolkodás alaptörvé
nyeit fogalmilag felismerni és kifejezni, sőt még akkor is, ha tévesen
fejezi ki ezeket az elméleti törvényeket. Az erkölcsi felelősséget; a lelki
ismeret szavát is sokkal többen hordozzák, mint ahánynak tisztult fo
galma van az erkölcsi rendről. Ha az ember viselkedésében átéli az er
kölcsi felelősséget s ahhoz méri tetteit, ezzel már kifejezi fj.iggését egy
felsőbbrendű hatalomtól, még akkor is, ha nem jut el a tudatos reflexióig.
A tárgyi értékek rendjének elismerésében burkoltan benne van az ab
szolút lét és az abszolút érték elismerése is, viszont azoknak visszauta
sítása egyben az utóbbiak visszautasítását is jelenti. Testi-lelki összetett
ségünkből következik, hogy a megismerés és akarás a félhomályból ki
indulva a reflexién át jut el a világosságig. Ez a sajátosan emberi adott
ság Isten megismerésében is jelentkezik. Ezért mondjuk a kegyelmi
megvilágosítást és a kinyilatkoztatást külőn adománynak.
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