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ATEIZMUS ÉS KERESZTÉNY VÁLASZ

Nietzsche, a modern ateizmus atyja Diefröhliche Wissenschaft cimű művében így ír: "Hol van az
Isten? Megmondom nektek. Megöltük őt, ti és én. Mindnyájan Isten-gyilkosok vagyunk, ( ... )
gyilkosok között a legnagyobb gyilkosok." "Isten halott, és holt is marad."

Nietzsche szavai Isten haláláról félelmetes visszhangra találtak korunkban. Abban a korban,
melyben az ateizmus már nem elméleti kérdés csupán, hanem elterjedt világnézet. Napjainkban
olyan attitűd, melybe az új nemzedék már beleszületett. Nietzsche szavai Isten haláláról találóan
érzékeltetik a mai világ viszonyát Istenhez. Mégis vigyáznunk kell, miképpen értelmezzük Nietz
sche szavait. Ő ugyanis nem azt mondja, nincs Isten, hanem azt hangsúlyozza, hogy megöltük az
Istent. Vagyis nem Istenről, hanem az emberről beszél, aki Istent megölte s ezzel bezárta magát
ebbe a világba, a "Földet elszakította éltető Napjától". Nietzsche az emberiség e hőstettét lelken
dezve magasztalja soraiban, jóllehet megengedi, hogy e tett végrehajtása fájdalmat is okozhat el
követőjének. Úgy véli, hogy ezt vállalni kell, mert az istenhit elvetése felszabadítja az embert.
Megszabadul Isten nyomasztó hatalmától és szabadon élhet tetszése szerint a maga teremtette
világban. Sok ügyes-bajos dolga mellett aligha akad ideje arra, hogy halottakkal foglalkozzék.
Találóan fejezi ki ezt a gyakorlati ateista attitűdöt Francoise Sagan, a neves francia írónő egy ri
porternek adott válaszában: "Isten? Arra sosem gondolok". De bizonyára az sem véletlen, hogy
regényeiben az embert az unalom és sivárság világában kínlódó lénynek festi le, aki minden élve
zet és szabadosság ellenére üres és kielégületlen marad. Nem kétséges, hogy Nietzsche felismerte:
Isten léte vagy Isten tagadása központi kérdés az ember számára, még akkor is, ha sokan elodáz
zák ezt a kérdést. Hogy .a halottakról nem illik beszélni, nehogy az élők .szokásos életmódját
megzavarjuk, még nem szünteti meg azt a tényt: az elhunythoz mégiscsak valami közünk van.

Az ateizmus és istenhit viszonya napjainkban gyökeresen megváltozott. A kérdés ma már el
sődlegesen nem az, hogy van-e Isten vagy nincs, hanem inkább így hangzik: Milyen az Isten? Ha
van Isten, akkor milyen hozzánk, emberekhez? Mert ha nem felel meg igényeinknek, akkor öl
jük meg, tagadjuk meg őt. Nietzsche még megborzadt attól az egzisztenciális űrtől, melyIsten .
halála után az emberre vár. Ma már ez az űr nem is olyan félelmetes. Sokan úgy vélik, hogy az
ember, emberiség, tudomány, társadalom s egyéb immanens abszolutumok kitölthetik azt az űrt,

melyet korábban a vallások istene töltött be. Különösen korunkban mégis úgy tűnik, hogy az
embert maradéktalanul nem elégíti ki az az .élet-értelmezési horizont, melyben abszolutumként
csupán kivetített önmagát találja meg. Nem mondhat le szellemének alapvető igényéről, mely

.folyvást tovább kérdez az élet értelmének teljesebb magyarázatáért. Vállalnunk kell a' Titok
nyugtalanító keresését, ami valóságos, transzcendens, abszolút élet-értelmezési horizont lehet a
számunkra. De vajon csak a felismerés segít-e rajtunk? A kérdés, ha megfogalmazatlanul is, me
gint csak igy hangzik: ki az Isten és milyen az Isten hozzánk? E kérdésre a hiteles választ - úgy
véljük - a keresztény üzenet és a hivő emberek élet-gyakorlata adhatja meg. Találóan jegyzi meg
Peter Wust, hogy nincsenek színtiszta ateista és színtiszta hivő emberek. E figyelemre méltó ész
revétellehetőséget nyújt a hivők és nem-hivők párbeszédének megalapozására, akik alázatosan
bevallják. hogy nem mindent tudó, hanem kutató-kereső emberek. A természet- és társadalomtu
dományok sem Isten létét, sem Isten nemlétét nem tudják kielégítően bizonyítani, még akkor
sem, ha munkahipotézisüket, módszerüket és eredményeiket illetéktelenül filozófiai síkra terjesz
tik ki a valóság totalitás értelmezésében. A tudományok, megmaradva saját kutatási területü
kön, mégis segítséget nyújthatnak az ember világának alaposabb megértéséhez és távlatokat
nyithatnak az élet értelmének keresésében. Kérdés azonban, hogy megelégedhetünk-e ezzel a vá
lasszal? Ne feledjük, az ateizmus nem egyszerűen istentagadást jelent, hanem egy történetileg
meghatározott istenfogalom és vallási élet-értelmezés tudatos tagadását, valamilyen más érték
nevében, melyet lsten és a vallás helyébe állít.

433



Az ateizmus forrásai. Az ateizmus az ókorban sem volt ismeretlen. De míg ez az ateizmus pogány
vallási miliőben született és relativizálta az istenek és a vallás tekintélyét, ezért pogány és relatív
ateizmusnak is nevezhetjük, szemben az újkori ateizmussal, mely keresztény környezetben jött
létre és abszolút értelemben tagadta á kereszténység transzcendens Istenének létezését. Az újkori
ateizmus tehát abszolút ateizmus, melynek közvetlen előkészítői a francia felvilágosodás gondol
kodói és az angol empiristák voltak. Kant metafizika-ellenessége is sokat lendített az ateizmus
ügyén anélkül, hogy a hagyományos istenérveket bíráló Kant ezt pozitive akarta volna.

Az újkori ateizmus jelentős alakja Feuerbach. akitől Marx is átvette az ateista szemléletet.
Feuerbach a vallások Istenét egyszerűenemberi kivetítésnek tekinti. Szerinte nem Isten teremtet
te az embert, hanem az ember teremt magának isteneket. Boldogsága és felszabadulása érdeké- .
ben azonban meg kell szabadulnia történelmi bálványaitól. A teológiát az antropológiának kell
helyettesítenie. Napjaink ateizmusának igazi megalapítói azonban - Paul Ricoeur megfogalma
zásával élve - a "gyanú mesterei": Marx, Nietzsche és Freud. Hatásukra az ateizmus korunkban
általánossá vált jelenség, pontosabban metafizikai lázadás Isten ellen, amely lázadás társadalmi
politikai kifejezést is kap. A felvilágosodás többnyire deista gondolkodóival szemben ők már ab-

. szolút értelemben vett ateisták. A marxi ateizmus lényegér a fiatal Marx így fogalmazta meg:
"Az ember alkotja vallását, és nem a vallás az embert. A vallás annak az embernek az öntudata
és érzelme, aki még nem hódította meg önmagát vagy aki már elveszítette (elidegenítette) önma
gát. A vallás a szívtelen világ szíve, a szellem nélküli világ szelleme ... Ezért a vallás eltűnése a
nép illuzórikus boldogságának eltűnése, igazi boldogságának követelménye ... A vallás valótlan
nap csupán, mely mindaddig az ember körűl kering, míg az ember nem kering önmaga kö
rűl. .. " Másutt Marx határozottan kimondja: "Az ember számára az ember a legfőbb lény".

A marxizmus klasszikusai a vallást az elnyomott tömegek illuzórikus boldogságának tartják.
"A dolgozó tömegek társadalmi elnyomása látszólag teljes tehetetlenségűk a kapitalizmus túlere
jévei szemben, amely az egyszerű munkásembernek naponta és óránként ezerszer több szenve
dést és kínokat okoz, mint akármilyen más rendkívüli esemény. .. ebben van a vallás legmé
lyebb gyökere" - hangoztatja Lenin. Az igazi humanizmus Isten létezésének megszüntetését kí
vánja tehát - az ember javára. Mert ha az ember rajta kívül álló lénytől függ, akkor a jelen élet"
ben is, a jövő életben is örök szolgaságra van ítélve. Ezért az Isten tagadása az ember ál1ítását je
lenti. A marxizmus tanítása szerint a vallás a társadalom életéből fokozatosan el fog tűnni, ha a
termelő eszközök társadalmi tulajdonba kerűlnek és a szolgaságból mindenkit félszabaditanak.
A vallás tehát az anyagi alaphoz viszonyítva felépítmény jellegű. Ezért gyakorlatilag szükséges
az ateista propaganda, a természettudományos világkép kialakítása, harc a politikai klerikaliz
mUS ellen és a kizsákmányolásból visszamaradt hamis vallási képzetek ellen.

A gyanú másik mestere Nietzsche volt, akinek befolyása egyre érezhetőbb napjainkban. Nietz
sche prófétaként meghirdette Isten halálát. Igyekezett leleplezni minden vallási illúziót, túlvilági
hitet. Zárathusztrája megfosztotta az embereket Istentől, s ezért most már .minden meg van en
gedve". Nietzsche új etikájának célja az, hogy megszabadítsa az embereket évezredeken beléjük
nevelt erkölcsi gátlásoktól. Nietzsche ateizmusa azonban a marxihoz viszonyítva reakciós jelle
gű, mert vallásellenes kirohanásaival is az emberek egyenlőségénekeszméjét igyekszik megveten
dőnek feltüntetni és megsemmisíteni. "A kereszténység minden földön-csúszónak felkelése az el
len, aminek magassága van: az alacsonyak evangéliuma alacsonnyá tesz" - írja az "érzület arisz
tokratizmusát" s az Emberfeletti ember jogait hirdető Nietzsche.

Végül a vallás harmadik "gyanúsitója": Freud. a pszichoanalízis mestere, aki szintén a vallás
illúzióját akarta leleplezni. Legfontosabb tanulmánya a vallásról az Egy illúzió jövője, melyben
meghirdeti a.régi vallás halálát és saját istenét, a Logoszt magasztalja: "Istenünk a Logosz min
den vágyunkat teljesíti, amit a külső természet megenged nekünk. EI kell vetni a vallási dogmá
kat. Jól tudjátok miért, mert végül is semmi sem állhat ellen az észnek és tapasztalatnak, és egé
szen kézenfekvő az, hogya vallás mindkettővel szemben áll" - írja. Későhh pedig hozzáfűzi:

"Egyedül a tudományos felfedezések nyitják meg számunkra az utat a rajtunk kívül létező való
ság megismeréséhez". "Minden más út - az intuíció és a filozófiai reflexió is csupán illúzió. Illú
zió a vallás is." Isten nem más, mint tudat alatti vágyaink vetülete.

A gyanú mesterei napjaink ateizmusában erősen éreztetik hatásukat. Hatásuk több kortárs
ateista teoretikus tanításán érezhető. így az ideológiailag el nem kötelezett egzisztencialista
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Camus lázadó embere egyfajta "Isten nélküli szent", aki Istent tagadva mégis eleven erkölcsi ér
zékkel vállal felelősséget az emberért. Azért lázad fel Isten ellen, mert csak így tud tiltakozni
minden ellen, amit külső beavatkozásnak tekint az élet emberi rendjébe. Amit követel, az "embe
ri, vagyis ésszerűen megfogalmazott válasz" minden kérdésre, amit egyéni vagy társas életünk
felvet. Ez az emberi válasz életformáló cselekvésre indít. Camus úgy véli, hogy a vallásos ember
nek úgy kell elfogadnia a világban mindent, amint van. Ezt emberhez méltatlannak tartja és ez
ellen lázad fel a racionális kritika jogán. A világot tehát meg kell változtatni, át kell alakítani,
emberibb világgá kell formálni. Ebben azonban ne kívülről vagy felülről várjuk az erőt. Magá
nak az embemek kell azt tulajdon erőivel végrehajtani.

Sartre ugyancsak az ember érdekében látja szükségesnek Isten tagadását. Úgy véli, hogy az
emberi egzisztenciaalapproblémája a szabadság és önrendelkezés. Akkor idegenedünk el hiteles
egzisztenciánktól, amikor szabadságunkban korlátozva vagyunk és idegen erők hatalmasked
nak felettünk. Mivel Sartre rendszerében az egzisztencia nem más, mint az ember megvalósításra
váró dinamikus lényege, feladata sem lehet más, mint az önmegvalósítás. "Az ember szabad .és
arra van ítélve, hogy szabad legyen" - írja. Ez az ember, aki abszolút szabadságravan hivatva,
mégis szembetalálja magát a vallásban a tőle idegen törvénnyel, Istennel és parancsaival. A sza
badság érdekében tehát tagadnia kell Isten létét, mert ha ezt elmulasztja, akkor már nem lehet
szabad, hanem egyszeriíen semmi: egy dolog a többi dolog közt, tárgya tárgyak között. Sartre a
létezőket önmagában és önmagáért való létezőkreosztja. Az ember önmagáért létezik, míg a töb
bi dolgok csak önmagukban vannak. Isten létezése szerinte azért abszurd, mert Istennek egyszer
re kellene önmagáért és önmagában létező dolognak lennie, ez viszont ellentmondás. Sartre
ateizmusa a posztulatorikus ateizmus tipikus példája. Szüksége van Isten nemlétének hipotézisé
re ahhoz, hogy megalapozhassa sajátos ateista humanizmusát.

Az ateizmus leghatékonyabb képviselőinapjainkban a marxi örökségbő/táplálkoznak. A mar
xista ateizmus ma már széltében elterjedt világnézetté terebélyesedett a dialektikus és történelmi
materializmus formájában és a feltétlen tudományosság igényével lép fel. A jelenkori marxizmus
azonban - úgy tűnik - kevesebb jelentőséget tulajdonít a világnézeti érvelésben a természettudo
mányes bizonyítékoknak. Ateizmusát inkább az ember igényével igyekszik alátámasztani, és
akárhányszor a szocialista humanizmus formájában jelentkezik. A szocialista humanizmus nem
csak a társadalomnak, hanem ezen belül a konkrét embemek is a szebb jövő reményében kínál
fel emberhez méltó boldogságot. Lényeges tanítása az, hogy az ember mint a társadalom építő és
felelős tagja megtalálhatja élete értelmét itt ebben a világban is, s ezért nincs szüksége a vallási vi

.gasztalásra. Isten nélkül is boldog lehet. Ernst Bloch, a messianisztikus marxizmus jelentős kép
viselője úgy gondolja, először a múlt relikviáit kell felszámolnunk, hogy emberhez méltó jövőt

építhessünk magunknak. A vallás szentesíti az úr-szolga viszonyt, vagyis a társadalmi heteronó
miát, viszont a történelem épp az ember társadalmi felszabadulásával és teljes autonómiájának
megvalósulásával kezdődik. A vallás végeredményben az ember társadalmi heteronómiájából
eredő metafizikai heteronómia, s ez a társadalmi autonómia helyreállításával talaját veszti.
A boldog jövőt - Bloch szerint - a természet és a társadalom humanizálásával kell elérni, ami az
igazságosság, emberiesség és a nemzetközi béke rendjének megvalósulása. Ez a jövő a szekulari
zált ember nagyszerű eszméje és eszménye, létének értelme és célja: az egyetemes humanizmus
autonóm emberi világa. Megkérdezhetjük azonban Blochot: miért kell tagadni Isten létét ahhoz,
hogy humánusabb világot építsünk? A válasz - melyaz újkori szekularizálódott gondolkodás
ban érlelődöttmeg - így hangzik: azért, mert aki hisz Istenben, az tőle függő heteronónr lény, s
ezért nem képes arra, hogy maradéktalanul elkötelezze magát a világ autonóm emberi átformá
lása mellett. Az embemek tehát meg kell szabadulnia Istentől, hogy felépíthesse tulajdon emberi
világát. Íme a szekularizált gondolkodás istentagadásának gyökere.

Az ateizmus ma már nem akadémikus vitatéma, amint az elmúlt két évszázadban lehetett, ha
nem mindenkit érintő attitűd, miliő, amelyben élünk. Ez annyit jelent, hogya hétköznapi ember
mindennapos világnézete lett, mely előítélet formájában eleve elzárkózik az emberi élet végső ér
telmének vallási magyarázatától. Vajon szükségszerű.iáltalánosjelenség-e ez? Vajon napjaink
gyakorlati ateizmusa boldoggá teszi-e az embert? Olyan kérdés, mellyel feltétlenül foglalkozni
kell, mert itt dől el a vallási válasz esélye is.
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Az ateizmus indítékai. A teoretikus ateizmus valamilyen feltétlennek tekintett érték jegyében ta
gadja lsten létét. Ez az Istent helyettesítő feltétlen érték számára az ember. De elsődlegesert még
sem az, hanem az emberrel kapcsolatos igazság és igazságosság. Az újkori ateizmus a tudomány
igazságát és a méltányos emberi jogokat kérte számon attól a történelmi egyháztól, mely - leg
alábbis a vallás kritikusainak megítélése szerint nem volt képes felmutatni a hiteles keresztény
tanítást és praxist.

Így éleződhetett ki lsten és világ kapcsolatában az a kérdés, hogy vajon szükség van-e Isten
"hézagpótló" fogalmára, a metafizika és teológia munkahipotézisére ahhoz, hogy megismerjük
világunkat? Az istenhit újkori kritikusai nem tudtak mit kezdeni a hagyományos metafizika
"summum ens" fogalmával, sem azzal az ontifikált, eltárgyiasított Istennel, aki általános és meg
határozatlan létező, amikor már Descartes a létezőt res-nek, dolognak, Hume érzékí adottság
nak, a pozitivisták pedig egyszerűen ténynek tekintik. ami természettudományos módszerrel ki
merítően megismerhető. Ha Isten ens, vagyis egy dolog, egy tárgy, akkor a tudomány nem tud
mit kezdeni vele, s mivel módszereivel nem közelítheti meg ezt az üres fogalmat, egyszerűen nem
létezőnek tekinti. A nagykorúvá lett tudomány így szakadt el Istentől, és Isten és a világ közt tá
tongó szakadék mind szélesebbre tágult. Az ateizmus motívuma ebben az összefüggésben a te
remtett világ igazságának és az értelem követelményének számonkérése lett a vallástól.

Az igazságosság összefüggésében az ateizmus azzal a történelmileg megalapozott kihivássallé
pett a kereszténység elé. hogy Isten és ember, Isten és a társadalom. Isten és az elrejtett én kap
csolatában számon kérje tőle az igazságosságban megalapozott emberi méltóságnak kijáró evilá
gi jogok érvényesitését.

lsten és ember viszonylatában az ateizmus indítéka az a felismerés, hogya vallás Istene illuzó
rikus támasz annak az embernek, aki a szabadságban nem meri vállalni önmagát. Gyáva ahhoz,
hogy egzisztenciájának elébe menjen (Sartre) ,.azért igényli a vallást. hogy mindent Istenre bízva
passzivitásba burkolódzék és ne vállalja evilági emberi feladatait, még akkor is, ha ez története
sen abszurd helyzetekbe állítja őt (Camus). Istent teremt magának a képzelet segítségével azért,
hogy Istent játszhasson embertársai fölött, és ezzel menlevelet szerezzen magának az embertelen
séghez (Feuerbach). Istennek meg kell halnia, hogy éljen az ember, a megalázott, gyengeségből

felszabadult Emberfeletti ember (Nietzsche).
lsten és a társadalom vonatkozásában élesen csattan a marxizmus történelmileg megalapozott

valláskritikája: a vallás elidegeníti az embert emberi lényegétől. társadalmi és történelmi felada
tától, mert a vallás valójában ideológia, vagyis olyan eszmerendszer, mely a "nép ópiurna", s ezt
használja fel az uralkodó osztály arra, hogy szentesítse kialakult intézményeit, társadalmi. gaz
dasági, politikai viszonylatait, melyeket a vallási ideológia segítségével konzerválni akar. A val
lás tehát nincs tekintettel a legalapvetőbb igazságosság követelményére, mert ahelyett, hogya ki
zsákmányoltakat felszabadítaná, mindig a kizsákmányolók pártjára áll.

Az ateizmus motivuma lsten és az elrejtett én összefüggésében olyan megfogalmazást nyer,
hogya tudatalatti mélyén rejtőző .felettes én" kivetítésében megtaláljuk a vallások illuzórikus
Istenét. A feladat az, hogy felszabadítsuk az embert a tudatalatti zsarnoksága alól, - Freud sza
vaival élve - kivezessük az embert végre a történelmi "gyermekszobájából", és bevezessük a fel
nőttek világába.

Marxnál Feuerbach valláskritikája és a materializmus, Nietzschénél szintén Feuerbach és a
buddhizmus, Freudnál részben Darwin, részben a pozitivizmus, az ateista egzisztencialistáknál
főleg Nietzsche befolyása érezhető. Hogy kritikájukban és ateizmusukat megalapozó motivu
maikban van bizonyos pozitiv elem, keresztény gondolkodók is kimutatták. Valójában a mai ate
.izmus valláskritikája az elidegenedett, az egyoldalúan morális beállítottságú, illetve elfojtások
ból eredő torz vallásosság érvényes bírálatát nyújtja. Ez a kritika azonban nem érinti a helyes
vallásosság, a hitelesen megfogalmazott és megélt kereszténység lényegét.

A mai ateizmus indítóokai között nemcsak teoretikus megfontolásokkal találkozunk. A mai
világban a nem-hivő attitűd kialakulásában jelentős szerep jut a pszichológiai és szociolágiai rno
tívumoknak is. Ezek elemzése azonban messze vinne témánktól. Annyit azonban megjegyezhe
tünk, hogy a modern civilizáció a maga túlzott technikai berendezkedésével, az elvárosiasodó
konzumtársadalom nem kedvez sem az elkötelezett nem-hivő, sem a meggyőződéses hivő világ
nézet és magatartás kialakításának. Egy olyan világban, melyben kétségtelenül társadalmi szin- .
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,
ten megrendült az emberekközti kölcsönös bizalom és veszélyessé vált az igazság önzetlen szol
gálata, mind a "hivő" ateistának, mind a "hivő hívőnek" fokozottabban kell ügyelnie arra, hogy
a körülmények fojtogató hatására "hitetlen" atcistává és "hitetlen hívővé", azaz közörnbössé ne
váljon.

Mai keresztény válasz. Nem kétséges, hogya mai - keresztény miliőben született - abszolút ateiz
mus kihívása váratlanul érte az egyházat. A modern élet sürgető követelményére fel kellett adnia
.Syllabusokkal" védekező, apologetikus érveléssel hadakozó és az élet határhelyzeteinek kutya
szorítójában rajta csípett ember nyomorúságából istenérveket kovácsoló stratégiáját. Érthető te
hát, hogy az elmúlt évtizedekben ügybuzgó sietséggel kívánta behozni több évtizedes lemaradá
sát épp hívei megtartása érdekében. E "pánikhangulat" kapkodó útkeresése több maradandó
meglátást eredményezett ugyan, de az is félő volt, hogya világgal kibékülni akaró teoretikusok
akárhányszor abba a veszélybe jutnak, hogya "vízzel együtt kiöntik a gyereket is". A tiszteletre
méltó törekvéseket olyan nevek fémjelzik, mint D. Boenhofer, R. Bultmann, J. T. A. Robinson
anglikán püspök, Harvey Cox - hogy csak a jelentősebbeket emlitsük -, s olyan irányzatok, mint
a "vallás nélküli kereszténység" koncepciója, a mítosztalanítási törekvések a Szentírásban, az
.Jsten halála" teológia. az "ateista kereszténység" programja. a "felszabadulás teológiája" és a
"politikai teológia" rendszerei. E tendenciák célja inkább az. hogy az egyház küldetésének prob
lematikáját, a vallás és kereszténység identitását keressék a szekularizálódott társadalomban, de
kevésbé segitenek abban, hogy teoretikus választ adhassunk a mai ateizmus kihívására.

Korábban a keresztény ihletettségű filozófia istenbizonyítása főleg arra törekedett, hogy az
okság elvének alkalmazásával bizonyítsa a teremtett világból mint okozatból a teremtő Isten,
mint végső ok létezését. I. Kant azonban híres antinómiáiban megkérdőjeleztea hagyományos
istenérvek érvényét. Az ún. .metatízikai'', s kanti értelernben "tudománytalan"-nak minősített

istenérvek belső igazságtartalmukból ezáltal ugyan nem sokat veszitettek, de az is bizonyos,
hogy aligha segithették istenhitre a meggyőződéses ateistákat, akik az új tudományeszmény ha
tása alatt egészen más rendszerben gondolkodtak e kérdésekről. .

A hagyományos istenérvek inkább ,ílzt a célt szolgálták ezek után, hogy a már hivő vagy hitre
hajló kereső ember előzetes istenfogalmát értelmileg is megalapozzák. Bármily furcsán hangzik,
de Teilhard de Chardin látnoki koncepciója sem meggyőző istenérv az ateista természettudós
nak, aki joggal kifogásolhatja Teilhard rendszerében a természettudományos és vallási fogalmak
keveredését, mig a teológus a teológiai precizitást kérheti számon a szerzőtől. Nem kétséges
azonban, hogya Teilhard-i koncepció kiváló intellektuális támaszt nyújthat a már hivő termé
szettudósnak, akinek szaktudását e rendszer magasabb, természetfölötti összefüggésbe helyezi.

A hagyományos kozrnológiai istenérvek olyan fizikai világképpel hadakoztak, ami napjaink
ban már kétségtelenül túlhaladott. A mai fizikus és csillagász.- feltéve, ha előítéletek nem kötik
- sokkal alázatosabban tekint a valóság teljes tágasságára. mint múlt századbeli elődei. A hagyo
mányos istenérvek közül a világ (és az ember) esetlegességébőlvett érv tűnik a legidőszerűbbnek,

mely filozófiai istenkeresésünkben korszerűelvi eligazitást adhat. Mivel a többi hagyományos is
tenbizonyíték is az esetlegesség feltételezéséből táplálkozik, nyugodtan kijelenthetjük, hogya ha
gyományos istenérvek lényegében ma sem veszítettek értékükből, legfeljebb más rendszerben és
megfogalmazásban kell kifejteni tartalmukat.

Amint tárgyalásunk kezdetén említettük, úgy tűnik, hogya mai ateizmus nem annyira Isten lé
tezését, hanem Isten tulajdonságait kéri számon tőlünk. Gondoljunk csak az ilyen és hasonló ki
jelentésekre, melyek akárhányszor megszőlalnaka mai ember ajkán: Ha van Isten, hogyan en
gedheti meg a szenvedést, és azt a sok rosszat a világban? - Vajon miért van ez így? Valószínűleg

azért, mert a mai ateizmus a monoteizmus transzcendens Istene helyébe odaállitotta a maga im
manens abszoluturnát : az embert - a munka, társadalom, szabadság, erkölcsi nagykorúság,
"élet", s nem utolsósorban az Abszolutumként posztulált anyag formájában. A teoretikus alap
jaira nem reflektáló gyakorlati ateista attitűd hasonlóképpen az embert abszolutizálja, a jólét, a
személyes érdek, a családi értékek. az érvényesülés formájában. Erre az jmmanens "abszolutum
ra" aztán akárhányszor megfogalmazatlanul is, de kivetíti a transzcendens lsten transzcendentá
lis lét-tulajdonságait. Így lesz a végtelen (filozófiai) anyag .,causa sui", ami okát és okozatát ön
magában hordozó feltétlen és egyetlen szubsztancia. A Társadalom (!) szintén - érdekeinek meg-
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felelően - örök mozgásban levő, anyagi alappal bíró "organizmus", mely megfellebbezhetetlen
tekintély (erkőlcsi értelemben is) az egyén fölött. A végső személy pszeudo-transzcendens jellege
pedig igazában akkor lepleződikle, amikor az egyént baj éri, vagy a lét épp elveszítéssel avagy el
múlással fenyeget. Letagadhatatlan azonban a - sokszor megfogalmazatlan - nyugtalanság,
mely arról tudósít, hogy az így hamis módon transzcendált immanens abszolutum mégsem az az
igazi, feltétlen valóság, amit akarva-akaratlan, de mindnyájan keresünk. Honnan van hát az em
berben a folytonos "túllépés", önmaga meghaladásának, vagyis a transzcendenciának igénye?
Honnan származik az a törekvés, hogy az ateista is a maga meggyőződéseta feltétlenség igényé
vel képviselje? Honnan az a vágya, hogy ha már a vallás Istenét el nem fogadhatja, hát akkor
bálványok előtt hódol? Elemzésünk e ponton vezethet tovább bennünket.

A személy (mint organikus egység) transzcendenciafának egyetemes és originális megtapaszta
lása (s ennek filozófiai reflexiója) utat készithet számunkra ahhoz, hogy válaszolhassunk az ateiz
mus szellemi kihívására. Ember nem lehet a másik ember istene! A Társadalom nem lehet az em
ber istene! A Szabadság nem lehet az ember istene! Az anyag ném lehet az ember istene! Az em
ber minden képességével személyes transzcendens abszolutumot igényel isteni partnerének. Jaj
azonban az embernek, ha keserűen meg kell tapasztalnia, hogy ez a személy csak kivetítés által
.feltétlen", s csupán pszeudo-transzcendens abszolutum.

Az ún. immanens abszolutum rendszerének klasszikus kidolgozója Hegel, akinek pánlogiz
musát Marx a maga rendszerében a "fejéről a talpára állította", amikor a fejlődő, dinamikus ön
magát kibontakoztató abszolút eszme helyébe az abszolút anyag fogalmát állította. Az abszolút
anyag - mint a materialista marxi-engelsi valóságteljesség - azonban csak személytelen abszolu
tum. Feltétlen lét-tökéletességgel aligha bírhat, hiszen épp a személyesség értéke, a tudatosság és
a szabadság hiányzik belőle. így aztán furcsa helyzet áll elő. Az ember, aki ezen anyagi teljesség
"része" és megnyilvánulásának sajátos esete, személyes értékei következtében meghaladja a sze
mélytelen anyagot, vagyis transzcendens hozzá viszonyítva. Az ember megismételhetetlen egye
disége és személyes szuverenitása folytán végzetesen egyedül maradhat a "végtelen anyag"
óceánj ában. Ebben az egzisztenciális magányban a személytelen Társadalom (mint a konkrét
személyek és körülmények együttese) aligha nyújthat számára kielégítő vigasztalást és nem ad-
hatja meg teljességgel élete értelmét sem. .

A pozitivizmusra támaszkodó materialista ateizmus a tény (factum) adottságát abszolutizálja.
De a tény egy-szerisége a megelőző egész és általános (legalábbis megfogalmazatlan) előzetes is
merete (Vorverstándnis) nélkül nem ismerhető meg. A felismert tény már arra indít, hogy más
összefüggésbe, rendszerbe, struktúrába helyezzük a dolgot és újabb egész-et hozzunk létre. Va
jon honnan van bennünk az egység megelőző tudata a sokasággal szemben? Honnan a koncent
ráltság és harmónia igénye a szétszórtsággal és diszharmóniával szemben? Egyszerűen onnét,
hogy "ilyen a természet", vagy éppenséggel mert ilyen az anyag? A gondolkodó ember számára
az ilyen leszűkített válasz kevéssé lehet megnyugtató! A tény csak úgy kaphat feltétlen jelleget,
ha személyre vonatkoztatjuk. Csak személy lehet igazán tény a fogalom sajátos értelmében, mi
vel csak a személy egyszeri és megismételhetetlen; a dologi tények értékét személyre való vonat
koztatásukban kapják meg. A dologi tények (adottságok, események, összefüggések) csak töre
dékesen tény-jellegűek, mivel megismételhetők, kifürkészhetők. Ha a tény nem tökéletes (dologi)
fogalmát abszolutizáljuk (mint a pozitivizmus teszi) s ezt a tény-fogalmat kivetítjük a személyek
re is (azaz az emberek és emberi összefüggéseket személytelen tényként fogjuk fel csupán), akkor
végzetesen elszegényítjük valóságértelmezésünket s lemondunk arról, hogya tényt a maga
transzcendens személyi mivoltában megértsük. A személy azonban mindig másik személy felé
"kiált", mert csak a személyes bizalmi kapcsolat intimitásában lehet igazán önmaga. A bizalom
viszont szeretetet ébreszt a másik személy iránt, s így jön létre a szeretet "ténye". Valójában a fel
tétlenségre és elmúlhatatlanságra vágyakozó szeretet "ténye" az, ami igazában ténynek nevezhe
tő. De honnan a szeretet végtelen vágya bennünk?

Minden olyan következtetés, mely oly módon kíván eljutni a transzcendens abszolutumhoz,
hogy kiindulási pontként olyan esetleges létezőt állít, mely nem fogódzó az igazi transzcendencia
felé, csupán immanens abszolutumhozjut, jóllehet az igy felvett valóság tartaimát annyira kifejti
(explicatio) az elvonatkoztatás segitségével, hogy az már egészen elvont, életidegen : már nem is

.tűnik immanensnek, sőt inkább a valódi transzcendencia látszatát kelti bennünk. Az újskolaszti-
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ka második nemzedékének ens-fogalmát például "sikerült" annyira transzcendálni, hogy ezzel a
fogalommal az istenmegismerés kérdésében aligha kezdhetett valamit a "kívülálló" ember. Épp
ezért a kialakított "summum ens" elégtelennek bizonyult a kinyilatkoztatás személyes élő Istené
nek megközelítésére, hiszen filozófiailag "meghatározhatóvá" tette azt az Istent, aki lényegénél
fogva meghatározhatatlan, mivel ő maga a "meghatározások meghatározása", minden definiá
lás transzcendentális feltétele, aki az értelem számára ugyan felismerhető, de ki nem ismerhető.

Isten léte értelmi megközelítéséhez tehát nem elegendő a kifejtő következtetés, hanem inkább
egyszerre kell alkalmaznunk a kifejtő (explicatív) és bennfoglalt (implicatív) következtetés mód
szerét. E művelet végrehajtásában viszont kiindulási alapul a személy fogalmának elemzése tűnik

a legcélszerűbbnek. A személy szellemi, transzcendens irányultsága lehet az a megfelelő fogódzó
pont, mely a személyes transzcendens Isten szükségszerű létének felismeréséhez vezethet minket.
A konkrét egyedi személyben ugyanis - ha az önmegismerés és önmegtapasztalás útján befelé
következtetünk a személy mélységeibe - felfedezhetjük azt az implikált és személyes aktusokban
megtapasztalható alapvető transzcendens irányultságot, mely tárgyilag megalapozott, a személy
ből kiindulva "kifelé" kifejthető (explicatív következtetéssel) és a transzcendens személyes Isten
felismeréséhez elvezet. így juthatunk el az egyszerre alkalmazott bennfoglalt és kifejtő következ
tetés útján a személyelemzéséből az egyszerre immanens és transzcendens Abszolutum felisme
réséhez. akinek hit általi megismerését a kinyilatkoztatás teszi lehetővé számunkra.

Letagadhatatlan originális és egyetemes tapasztalás tanúsítja, hogy az ember kérdező lény.
Kérdezni azonban csak az képes, aki már tud valamit. Az előzetesen megfogalmazatlan, meg
nem különböztetett és a valóság teljességére irányuló tudás teszi lehetővé a konkrét, egyedi való
ságra való rákérdezést. Amikor tehát kérdezünk, akkor olyan választ várunk kérdésünkre, ami
hiányos, töredékes vagy homályos ismeretünket megvilágítja és kiegészíti, vagyis pontosabb
megismerésre'és világosabb-teljesebb tudásra vezet. Az emberi kérdezésnek három jellegzetes vo
nása van: a bizalom, a jövőre nyíltság és a teljességre való törekvés. Ebben le is lepleződik a kér
dezés (mint immanens adottság) transzcendens jellege. Nem volnánk'ugyanis képesek sem a bi
zalomra, sem a jövőre való nyiltságra, sem a teljességre való törekvésre, ha ösztönösen és sejtés
szerűen nem tudnánk, hogy a végső válasz az emberi lét valódi és teljes értelme magát az embert
s rnindazt, ami emberi, felülmúlja és meghaladja. Ha nincs válasz előzetes kérdés nélkül, kérdés
sincsen megelőző válasz nélkül. Nem tudnánk bizalommal kérdezni, mi alétünk értelme, ha va
lamiképpen nem sejtenénk, hogy valóban van értelme. Márpedig alapjában véve mindig létünk
értelmére kérdezünk. A megértés egzisztenciális igénye az embernek - Heidegger szavaival élve -,
emberi létünket lényegileg jellemző kategória. Heidegger szerint "az ember az, aki önmagát meg
értve képes megvalósítani magát a világban". Az, amit megértünk, nem más az elsődleges ta
pasztalás szintjén, mint arészek szétszórtságában létező sokaság: tények, adatok, kijelentések
halmaza.

Itt azonban nem nyugodhatunk meg, és túllépve az ontikus tapasztalás színtjén, a következő

lépésben értjük meg a megelőző "egészt", vagyis amit megértettünk, annak egy magasabb össze
függésben való értelmét keressük, s alakítjuk ki a világról alkotott képünket, alapmeggyőződé
sünket. Ebben az esetben már a "világban-való-Iét" (In-der-Welt-sein) össz-szituációjában keres
sük a dolgok értelmét. Az így nyert valóságértelmezés azonban még heterogén jellegű, mi azon
ban arra törekszünk, hogya valóság-egésznek homogén értelmet adhassunk, s értsük meg a vilá
got, világunkat és az összemberi történelmet. Ekként helyezzük el a magunk világnézetét egy
még általánosabb világnézet rendszerébe. Csakhogy a kérdezés dinamikája nem hagy bennünket
nyugodni. Tovább kérdezünk a homogén értelmezés feltétlen alapjára. S vajon kapunk-e vá
laszt? A válasz lehetősége a feltétlen feltétel, aki a kérdező ember partnere: egyszerre válasz, de
örök kérdés is marad. Isten az, aki létünkre végső személyes és abszolút válasz lehet, aki életünk
nek értelmet ad s akit nemcsak felismerhetünk. hanem a hit által meg is hallhatunk. Nem keres
nénk ugyanis létünk végső értelmét, a végső és teljes személyes Valóságot, ha ebben valamiféle
elővételezés formájában nem volna már részünk. De éppen azért keressük, mert ösztönszerűen
tudjuk, hogy amit keresünk, voltaképpen az hordoz minket, hiszen "benne élünk, mozgunk és
vagyunk" (ApCsel 17, 28). Mindez végeredményben annyit jelent, hogy az ember minden tudatos
gondolkodását megelőzően,még ha homályosan és sejtésszerűen is, de már tud Istenről, hiszen
létének végső kérdéseiben valamiképpen már jelenlevő az Isten.
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A társkereső ember transzcendens törekvése is megfogalmazatlanul egy abszolút transzcen
dens személy irányába mutat. Ez a törekvés jelen van a társas kapcsolatokban, az embertársi igé
nyek és viszonyok egzisztenciális megértésében. A mélypszichológiai kutatások szólnak az em
ber participációs igényéről (vö. Jung, Szondi). Ez az igény azt kívánja, hogy a javakban emberi,
személyes közvetítés útján részesedjünk. Nem kétséges, hogya participációs igény akárhányszor
pótcselekvésekben is megnyilvánulhat, de e vadhajtások ellenére az igény kielégítése nélkülözhe
tetlenül fontos az emberi személy létének és egyéniségének kibontakoztatásához. Hermann Sten
ger Az elfelejtett dimenzió cimű művében az ember társas viszonyaiban jelentkező humánus tö
rekvésnek három minőségi szintjét különbözteti meg: a személytelen, a személyes és a személyen
túli szintet. A szerző úgy véli, hogya participácíós igényből eredő transzcendens törekvés abban
nyilvánul meg, hogy az alacsonyabb szintről a magasabbikra igyekszünk eljutni. Arra törek
szünk, hogy személytelen együttlétünket embertársunkkai valódi személyes viszonnyá alakítsuk
át, és ebben a személyes elmélyülésben valami személyen túli lényeges emberi tartalmat, baráti
együttérzést, megértő szeretetet, lelki találkozást, önzetlen odaadást éljünk át és tapasztaljunk
meg. E személyen túli tapasztalatot nem egy mai pszichológus "numinozum" jellegűnek tartja,
hiszen e személyen túli Személyben-maga a létezés lényege, a lényegi lét érirlti meg az embert (vö.
K. G. Dürckheim: Überweltliches Leben in der Welt. Der Sinn der Mündigkeit, Weilheim, 1972,
122. \.). A személyen túli Személy megtápasztalása kiszabadít egyéni létünk szűk korlátaiból, és a
lét egzisztenciális beteljesedésének élményét kelti fel bennünk. Társkeresőparticipációs igényünk
és törekvésünk tehát azért transzcendens jellegű, mert a személy telen től a személyesen keresztül
a személyen túli személyes valóság megtapasztalását keresi úgy, hogy a három élményszint kiegé
szülésében megélje teljes emberséget. Teljes emberségét pedig csak úgy élheti meg, ha emberi
kapcsolataiban mindjobban transzparenssé válik (áttetszővé lesz) a másik számára, hogy é kap
csolatban - ha sejtésszerűen is - felcsillanhasson az isteni szeretet. Valójában a transzparencia
az, amire participációs igényből eredő transzcenderts törekvésünk voltaképpen irányu\. S ez ta
núskodik arról is. hogy az ember természete szerint az isteni transzcendencia felé nyilt és istenke
reső lény, aki Pascal szavaival élve nem keresné Istent, ha már előzőleg meg nem találta vol
na Őt.

Mind a kérdezés, mind a törekvés transzcendens szellemi dinamikája olyan tapasztalási szinte
ket feltételez, melyeket ontikus, ontologikus és metafizikai tapasztalásnak nevezhetünk. Az onti
kus tapasztalás a részek sokaságát, vagyis a létezők világát tárja elénk. Az ontologikus tapaszta
lás szintjén felfedezzük a megelőző egységet, "világban-való-létünket", az ,.átmeneti létet", míg a
metafizikai tapasztalás analóg úton megsejteti velünk ontikus és ontologikus tapasztalásunk
transzcendens abszolút feltételét. E három tapasztalási szint külön-külön kölcsönösen feltételezi
a másik kettőt úgy, hogy lehetővé teszik és elérhetővé teszik egymást. További kérdésünk lehet
azonban, hogy vajon merjük-e vállalni azt a szellemi bátorságot (melynek gyakorlásához egyéb
ként természetes adottságunk van értelmünk és akaratunk aktivitásában), hogy valóban végig is
járjuk a tapasztalás ezen fokozatait, hiszen e ponton dől majd el hivő vagy nem-hivő alapbeállí
tottságunk. A hétköznapi ateista megelégszik a tények világának tudomásulvételével és hajlamos
arra, hogy megmaradjon az ontikus tapasztalás szintjén, A teoretikus ateista eljut az ontologikus
tapasztalás szintjére és átfogó világnézete lesz az ateizmus. Aki azonban mindhárom tapasztalás
kockázatát meri vállalni, annak a metafizikai tapasztalás utat nyithat a még magasabb szintű

vallási tapasztalás felé.
A tapasztalás vállalása és megfelelő értelmezése tehát nem csupán intellektuális kérdés. A ta

pasztalás egyoldalú tudományos-racionális értelmezését találóan leplezte le M. Blondel, amikor
rámutatott arra, hogy az értelmes tapasztalás nem csupán a tervezett valóság és az adott valóság
összecsengésétjelenti, hanem azt is, hogy akaratunkkal választanunk kell a tapasztalás adott le
hetőségei között, sőt döntésünkkel mintegy állást is foglal unk választásunk mellett. Elfogadjuk
azt a lehetőséget, amit kiválasztottunk. Valójában csak így lesz egészen a miénk az, amit tapasz
taltunk, s így értékeljük igazán személyhez viszonyítottan a terv és adottság egybeesésében meg
ragadott tapasztalati tárgyat. Akarati aktivitásunkat - választásunkat és döntésünket - azonban
etikai alapbeállitottságunk, alapvetőerkölcsi döntésünk horizontjában gyakoroljuk. Tapasztalá
sunk lehetőségeités értelmezését tehát - Blondel helyes meglátása -szerint - erkölcsi praxisunk és
előéletünk lényegesen befolyásolja. S e ponton lesz világossá, hogy etika és metafizika elválaszt-
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hatatlan egymástól. Erkölcsi beállitottságunktól is függ, hogy a tapasztalás melyik szintjét fog
juk majd abszolutizálni, megmaradunk-e az immanens tapasztalási szinten, vagy merjük vállalni
a metafizikai tapasztalás transzcendens szintjét is, s merünk-e tovább tekinteni a vallási tapaszta
lás szintjére. Ebből pedig már kézenfekvőmódon következik az is, hogy Isten hiteles vallási meg
tapasztalásának útkészitőjea hit és az erkölcs összhangja kell, hogy legyen. Ez teszi majd lehető

vé azt is, hogy ajándék (kegyelem) gyanánt rendelkezzünk azzal li .Jiallóképességgel", melyet hit
nek nevezünk, s valóban meghalljuk Isten szavát, aki életünk végső kérdéseire a legteljesebb Vá
lasz, társkeresésünkben pedig az elveszithetetlen Társ marad.

Befejezésül tegyük fel a kérdést: milyen lehet az az Isten, akit merész istenkereső kalandunk
végén megtalálhatunk, és aki meg is mutatja magát nekünk a keresztény kinyilatkoztatásban?

A hiteles választ a teológia hivatott megadni. Az ember érdekében Istent tagadó ateizmusnak
azonban meg kell vallanunk, hogy a keresztények Istene, Jézus Krisztus azért is lett emberré,
hogy leleplezze egyszer s mindenkorra az Isten nevében, vagy bármely ideológia nevében űzött

embertelenséget. Életével tükröt állított az ember elé, aki Istennel való rendezetlen viszonyából
fakadó nyugtalanságát azzal igyekszik átmenetileg illuzórikusan csillapítani, hogy ártatlan bűn

bakokat keres és talál magának, S ezeken éli ki belső diszharmóniából eredő agresszivitását. Ezt
az alapvető és maradandó emberi képmutatást leplezte le Jézus akkor, amikor magára vette a vi
lág bűnéért járó büntetést, ártatlanul, de szabadon vállalva a bűnbak szerepét mint az Isten bárá
nya, és meghalt a kereszten. Feltámadásának győzelmévelpedig hitelesitette azt az emberi maga
tartást, mely áldozatként mer útjába állni minden embertelenségnek. Egyházától sem kíván
mást, mint hogy az ő magatartását folytassa és megjelenítse a világ végezetéig, vállalva ezzel az
esélytelenség és veszítés kockázatát. És ha egyházának tagjai esetleg csak botladozva járnak is az
ő útján, vajon ez menlevelet ad-e bárkinek is ahhoz, hogy elkötelezett hitetlenségben éljen? Alig
ha, hiszen az ateisták panasza Isten ellen gyökerében alaptalannak bizonyul akkor, ha Jézusra
tekintünk, jóllehet az egyház tagjait folyvást a hitelesebb keresztény életre serkenti az az ateiz
mus, mely az emberi gondolkodás és magatartás maradandó világnézeti esélye marad.

Nem kétséges azonban, hogy mind az ateisták, mind a hivők Isten gyermekei; akiknek van
nyugtalan szívük, s épp e nyugtalan szív nyújthat reményt arra, hogy - tudva vagy "tudatlanul"
- de valamennyien megtalálják, akit keresnek.

J065 ERNÖ'(Montreal)

LUKÁCS GYÖRGY ONTOL6GIÁJA

Az ontológia a filozófiai tudományok között az úgynevezett philosophia prima. vagyis első filozó
fia, a filozófia alapja; kiindulópontja minden más filozófiai tevékenységnek. Joggal írhatta tehát
Lukács néhány évvel a halála előtt: "Most, amikor több mint nyolcvanéves vagyok, legfonto
sabb munkám megírásán dolgozom".' Az Esztétika után egy marxi sta etikát akart írni, de ami
kor ezen dolgozott, rájött, hogy "nincs etika ontológia nélkül'". Mindéz a hatvanas évek elején
történt. Ekkor jegyzetei mást is elárulnak. Komolyan tanulmányozta a teológusokat. Szent
Ágostontól' Szent Tamáson át egészen Karl Barth-ig. Ez utóbbi Dogmatiká-jának szentelte a leg
hosszabb jegyzeteket. Mit keresett náluk? A találgatás nem visz messze bennünket, de annyi biz
tos, hogy ha áll a mondás: "nincs etika ontológia nélkül" -, az biztosan áll a teológiára. Röviden
ezt így fogalmazhatnám meg: a lét és létezés törvényei szolgáltatják a cselekvés törvényeinek
alapját. Szent Ágoston egyetlen mondata magában foglalja etikai irányvonalát .fecisti nos ad te
(a magad számára teremtettél minket). A lét alapja Isten, s az ember célja is Isten.

Lukács György Onto/ógiá-jának a teljes magyar szövege megjelenL Eörsi István fordításában a Magvető Kiadónál
1976-ban. (I. kötet: Történetifejezetek; II. kötet: Sztsztematikus fejezetek; lll. kötet: Pro/egomena.) Az eredeti német
szöveg teljes egészében még nem jelent meg.
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