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A KÉRÖIMA

"Két utazó pompás tisztásra bukkan az őserdőben. Valósággal káprázik a sze
mük a szebbnél szebb virágok remek látványától. Az egyik azt állítja, hogy egy
kertész gondozza a virágokat. A másik tagadja. Felverik sátrukat és éjjel-nappal
figyelik a tisztást, hogy eldönthessék vitájukat. Kertészt nem láttak. Erre az egyik
úgy módosítja véleményét, hogy van ugyan kertész, csak láthatatlan. Bekerítik a
tisztást, jelzőcsengőt szerelnek a szögesdrótra, még kutyákkal is őriztették. így sem
derül ki, hogy van-e kertész vagy nincs. Az egyik mégis kitart állítása mellett: van
kertész, de nemcsak láthatatlan, hanem semmilyen más érzékszervvel sem érzé
kelhető. Mire azt kérdi a másik, hogy a nem észlelhető kertész miben különbözik az
elképzelt kertésztől?"

Hogy mí köze ennek a nyelvlogikai példázatnak a kérőimához? Nagyon sok.
Régebben lépten-nyomon találkoztunk Istennel a világban. Majd bekövetkezett a
a nagy kiábrándulás. Kialakult a természettudományos világkép. A világ minden
egyes eseményét vissza lehet vezetni 'másík evilági eseményre vagy események so
rozatára. A repülőgép nem azért zuhan le, mert Isten határt szabott az embernek,
hanem azért, mert repedés támadt a gép szárnyán. Ez a tudat megbénítja a kérő

imát. Végül a hivő keresztények is azon a véleményen vannak, hogy a döntő

ütközetet a rákkal a klíníkákon és a laboratóriumokban vívják. Vannak, akik úgy
érzik, hogy őket meghallgatta Isten. Ami engem illet, nem tudok becsületesen imád
kozni azért, hogy Isten "hasson oda" és a dél-amerikai egyház ossza fel nagybirto
kát az indiánok között, hogy eleget teremjenek Azsia rizsföldjei, hogy megszűnjék

az afrikai száraz övezet. Isten olyan, mínt a "láthatatlan kertész", nem észlelern
működését a világban.

Ismerem a teológia válaszait. 'rudom, hogy az elsődleges ok, Isten nem tévesz
tendő össze a másodlagos okkal, a teremtményekkel. Azt is tudom,· hogy a teoló
gia nem ma találta ki ezt a megkülönböztetést, hanem mindíg azt tanította, hogy
Isten a világ oksági összefüggései (a másodlagos okok) által fejti ki hatását a vi
lágban. Tulajdonképpen be is látom, hogy nem húzhatom le Űt a teremtmény
színvonalára - csak nem tudok szabadulni kellemetlen közérzetemtől. Nem ép
pen ennek a magyarázatnak köszönhető-e,-hogyafféle"láthatatlan kertész" lett Is
tenből, akinek a működésében hihet is az ember, meg nem is? K. Rahnernél 01
vastam: "Eszembe jut egy jó gondolat, melynek e világon belül is kimutatható,
tárgyilagos, helyes és hasznos döntés a következménye. Szabad-e isteni megvilágosí
tásnak tekintenem?" Nemcsak jogom, hanem kötelességem is, hogy magyarázátot
keressek erre a gondolatra fiziológiai és pszichológiai tényezők, környezeti körül
mények stb. alapján - mondja Rahner. Szívesen egyetértek vele. De aztán tovább
megy, s váratlan fordulattal arra figyelmeztet, hogy Isten működését is észre kell
vennem, hogy jó gondolatomat "sugallatnak" is kell tartanom, amiben azért nincs
semmi rendkívüli, mert Isten szüntelenül munkálkodik, kint a világban és bent az
emberben. A tevékenységnek ezt a médját "transzcendentális működésnek" nevezik
a teológusok. Am éppen ez az egész magyarázat hátulütője. A "transzcendentális" 
közérthetően fogalmazva - érzékfeletti, az emberi tapasztaláson kívülí, Felsőbb

rendű, nem kézzelfogható, hanem kikövetkeztethetővalóságra utal.
Nincs okom, hogy kétségbe vonjam e tapasztalat feletti működés lehetőségét,

Nincs abban semmi képtelenség, hogy Isten számunkra felfoghatatlan módon mín
dig és mindenütt hatékonya világban, irányítja az emberi történelmet, jóra ősz

tönöz és erőt is ad hozzá. De ha már bizonyítéket nem is, legalább valami fogód
zópontot mutassanak. Mily kézzelfogható jelei vannak, hogy Isten működík a világ
ban? Hogy meghallgatja a kérőimát? Filozófiai-teológiai spekulációk aligha vezet
nek eredményre legalábbis azoknál biztosan nem, akiknek sem kedvük, sem idejük
nincs erre az eimélyülésre. Arra gondolok, hogy a "láthatatlan kertész" tevékeny
kedése ugyanolyan joggal tagadható, mint állítható. Érezni szerétném tehát, hogy
nem hiábavalók a vallási aktusok. Tapasztalatot keresek arra, hogy Isten - mind
egy, hogy hogyan, de - valahogyan ~ál~sz~l kérésemre..Azzal elő ne. hozakodjék
senki, hogy Isten míndíg meghallgatja imámat, akkor is, ha nem \Igy, ahogyan
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én szeretném, mert jobban tudja, hogy mi válik igazán javamra. Lehet, hogy ez az érv
minden támadással szemben védetté teszi az imát, de közömbössé is. Pedig az irha
a hit próbaköve. Ez nem elméleti érvekból és teológiai spekulációkból táplálkozik,
hanem az Istennel való személyes kapcsolatból. De ha nem érzem, hogy meghallgat?
Ha nem tapasztalom. hogy átalakítja életemet?

Mit lehet minderre válaszolni? A láthatatlan kertész példázata egyáltalán nem
eget rengető míndaddíg, amíg nem tudják tapasztalatilag megmagyarázni, hogy egy
általán honnan vette az egyik utazó, hogy kell lennie egy kertésznek. Fizikai és
biológiai tanulmányaim viszont egyértelműen meghatározták gondolkodásomat, A
természettudományos világkép jogosultságát nem tudom elvitatni. Ezen az okozati
összefüggésrendszeren belül sehol sem tudok rámutatni valamire: "nézd, ez itt
Isten műve". Persze jóval az újkori természettudomány kialakulása előtt tudta a
teológia, hogy hiába keresném Isten keze nyomát a világ bármely részén, mert Ö
nem egy ok a többi oksági tényező között és mellett. A múlttal szemben mindössze
annyi a különbség, hogy ma már nemcsak a teológia tudja ezt, hanem a közgondol
kodás is. Ha valami új jelenséget észlelünk, akkor magától értetődően vezetjük
vissza tapasztalásvilágunk más [elenségeíre, nem pedig Istenre.

Tagadhatatlan viszont, hogy a mai közfelfogás óriási nehézséget okoz a hagyo-
. mányos gondolkodásnak. Elgondolható-e még intellektuális becsületességgel a kérő

ima -=- mely a Miatyánkkal az élen akkora szerepet játszik keresztény életünkben-,
ha úgy látszik, hogy föltételezi Isten közvetlen beavatkozását a világ menetébe, hogy
olyasmire irányul, ami nem jönne létre, ha az ember nem kérné rá Istent? Am
mi jelentősége lenne Istennek az életünkben, ha nem számíthatnánk váratlan, va
donatúj, a téridőben pontosan lokalizálható beavatkozására, ha csak a világon fö
lüli vagy a világ mögött rejtőző, szótlan, ésszel föl nem érhető ősoknak szabadna Ot
tekintenünk, "kit a bölcs lángesze föl ném ér"? Ha igaza van Berzsenyinek, ha
Isten ily messze van tőlünk, akkor miben különbözík egy szerény, az élet kifür
készhetetlen titkait nem palástoló ateizmus az önmagát helyesen értelmező teizmus
tól ? Imádkozhatunk-e az első okhoz? Mutathatunk-e be neki áldozatot? Könyörög
hetünk-e hozzá?

Miért nem tudunk imádkozni? Mert képmutatásnak érezzük. Mert a termé
szettudományos világkép emberének fejében meg sem fordul a gondolat, hogy Istent
át lehet hangolni, tervei felülvizsgálatára lehet bírni, hogy más időjárás lehetne a
Góbi sivatagbart, ha jótékony esőért könyörögnének az ott lakók vagy búzaszentelő
körmenetet tartanának.

De csakugyan így kell értelmeznünk a kérőimát? Valóban arra való, hogy áthan
golja Istent? S ha nem, akkor mí történik a valódi, tulajdonképpeni értelemben vett
kérőimában? Az ember szembesül saját létének felfoghatatlanságával, melyet fel
foghatatlansága ellenére is az isteni bölcsesség és jóság adományaként fogad el,
teljesen függetlenül attól, hogy mit hoz magával - mondja K. Rahner. Az imádkozó
ember úgy éli saját .élníakarását, mint amit Isten is akar, noha életígenlését nem
bírja összhangba hozni azzal, hogy nem rendelkezik egzísztencíájával, S így mond
egyszerre igent Isten kifürkészhetetlen akaratára és önnön életösztönére, bár nem
látja be, hogy miképpen egyeztethető össze a kettő. Az ember életigenlésének és
Isten megfellebbezhetetlen akaratának - nem általunk létrehozott - egysége a
kérőima. Egyrészt csak abban az esetben ima, ha fenntartás nélkül mondja: a Te
akaratod legyen meg és ne az enyém, másrészt nem lenne kérőima, ha nem meré
"zel ne olyasvalamit kérni Istentől, amit az ember maga talált ki. Csak akkor ima
az ima, ha mindkét akarat érvényesül benne, Istené is és az emberé is. Ilyenformán
a kérőima az emberi létezés kiismerhetetlen voltát aktualizálja, azt az egziszten
ciát, mely minden ízében Istentől származik és Oreá irányul, mely éppen ezért
Isten előtt is számít és az O színe előtt sem hull szét.

Miért kellene gyanúsítgatnunk a kérőimát, ha arra lyukadunk ki, hogy nem más,
mint a teremtmény teremtményiségének a kimondása? Talán azért, mert mi nem
tudunk teremteni, nem tudunk úgy alkotni, hogyalkotásunk teljességgel függ tő

lünk, ugyanakkor valóban önálló is, és szabad akarattal bír, mert valódi léttel
ajándékoztuk meg? Azért kezeljük fenntartással a kérőimát, mert az ember nem
Isten, s nincs tapasztalata az isteni teremtés mikéntjéről ? Vagy talán azért, mert
nem tudjuk Isten és ember viszonyát nyilvánvaló, pozitív módon belátható színté
zisre hozni? A modern természettudományos világképhez hozzátartozik az egyik je
lenség visszavezethetősége egy másik világon belüli jelenségre, de nem tartozik
hozzá az észlelt események szintézise. Gondolhatunk például a komplementaritás
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elvére, mely "a kvantumelmélet azon tétele, hogyamikrorészecskék mérésénél vagy
idő- és térbelíségük, vagy energíájuk és ímpulzusuk határozható meg, dea két el
járás egymást kölcsönösen kizárja". Akkor pedig miért volna oly nagy baj, hogy
vagy Isten világfelettiségét, örök akaratának feltétlen érvényesülését . tudom csak
megállapítani, vagy egy valóban önálló teremtmény vágyát és akaratát, de a -két
megismerés - Isten transzcendenciájának kikövetkeztetése és az emberi akarás
és vágy közvetlen átélése, tapasztalása - kölcsönösen kizárja egymást?

A kérőima nem akarja tehát áthangolnt Istent és mégis van értelme, S ezt az
értelmet' nem kell azzal az ál1itás&a1 megmentenem, hogy Isten előre látta kérésemet
és beleszámította terveibe. Hogy megmagyarázzam a kérőima értelmét, nem kell ok
vetlenül amikrovilág indeterminizmusára hivatkoznom, ami elegendő mozgásí teret
biztosít Istennek a természeti törvények megsértése nélkül is. Minek erre hívatkez
ni, mikor az ember is beavatkozhat a világ menetébe, átalakíthatja a természetet
és megváltoztathatja az események lefolyását? Indeterminizmus ide vagy oda, Isten
felfoghatatlan rendelkezését fejezi ki a világ egésze és minden egyes része, s a
kérőima éppen enaek a felfoghatatlan akaratnak az értelmes elfogadása. Ha nem
várom ís el Istentől, hogy érdek~mben térQen,..időben IQkaUzálh{ltó móqon avatkoz
zék közbe a világ menetébe, nagyon is van értelme bíznQUl ll-hban, 1).ogy a világ
folyamatának rejtett törvénye Jézus halála ~ feltárna!il~. :Ji4 mWVal r/lgadja
szabadságom történetét, és életem vNBó betelie&illését igéri, f.e1téVIi!, b.9gy a létezés
alapértslsaessége mellett döntve értelmesnek ,~~ élJ bi,zaJmwnil t(lj~Qomel

Istea felfoghatatlan akaratát.

NAPLÓ

HAYNALD LAJOS EMLÉKEZETE

100 éve jelent meg a Magyar Növénytani Lapokban dr. Haynald Lajos kalocsai
és bácsi érsek, MTA-i igazgató és tiszteletbeli tag tanulmánya. A szentírási méz
gák és gyanták termőnövényei című írás 48 oldalon, a mai kutatók kritikájával
mérve is, rendkívül alapos munka. 13 növényi terméket ismertet, melyhez 189
jegyzetet fűzött.

A cikket már korában nagyra értékelték, s megállapítható, hogy, jól látták a
munka [elentöségét. A legtöbb összefoglaló biblikus-botanikai szakkönyvben, ta
nulmányban gyakran találkozhatunk nevével. Korának népszerű és közismert em
bere, a mecénási és botanikai munkásságát az egykori botanikus kollégái a róla
elnevezett fajokkal is jelezték.

Kanitz Agost: Raynald Lajos mint botanikus című írása ez ideig a legbővebb

ismertetése rnunkásságának (1889), de írt róla P. Ascherson (1876), J. Kanpp (1891),
C. Roumequére (1891), A. Skofitz (1863) is. Az akadémiai emlékbeszédet halála
kor Fraknói Vilmos mondotta a sírjánál. mely : később nyomtatásban is megje
lent (Akadémiai Értesítő, 1894. 5:5-21).

A mű célkitűzését ekként adta meg: "Fejtegetésünk azon szent növények tö
kéletesb értelmezését segíti elő, melyeknek az emberiség történetébe mélyen be
nyúló, korunk szellemi,· erkölcsi, társadalmi kifejlődésével és több száz míllíók
lelki nyugalmával szoros összeköttetésben levő tartalma még a positív hit terén
kívül álló gondolkodó észtől is tiszteletet követel."

Tanulmányának felépítése az egyes mézgaféleségek szerínt szerepel a cikk
ben: ladanum (lot) - Capparis spínosa, tragant (nekót) - Astralagus creticus,
myrrha (mor) - Comrniphora myrrha, tömjén (lebona) - Boswellía thurífera,
bdellium (bdolah) - Balsamodendron africanum, balzsam (besam) 4_ Balsamoden
dron gileadense, mastix (ceri) - Pistaeia terebinthus, fenyőgyanta = fakátrány
(zefet) - Pinus halepensis, ~albanum (chelbena) - Galbanum officinale, Ferula
gummcsa, storax (nataí) - Styrax officinalis, pannag (pannag) - Pastinaca opo-
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