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Dominium terrae:
uralom vagy
gondoskoáás?
A teológusokat és a filozófusokat régóta foglalkoztatja a kérdés,
mennyiben felelős a kereszténység korunk ökölógiai válságáért.
Azt a tételt, hogy az ökológiai válság a keresztény tanok jellegzetes
sajátosságaira vezethető vissza, Lynn White Jr. vetette fel először a
Science című folyóiratban 1967-ben megjelent cikkébenl. White sze
rint az ökológiai válság legmélyebb oka a nyugati ember azon meg
győződése, hogy az embert kell a világ központiának tekinteni. E
felfogás - White szerint - a kereszténység hatására vált uralkodó
eszmévé. hiszen a Biblia első lapján Isten felszólítja az embert, hogy
hajtsa uralma alá a földet. Ezzel lsten - úgymond - felhatalmazza
az embert arra, hogy puszta eszköznek tekintse az emberen kívüli
természetet, amelyet tetszése szerint úgy használhat fel céljai eléré
se és szükségletei kielégítése végett, hogy közben egyáltalán nem
kell tekintettel lennie a tőle különböző teremtmények igényeire. En
nek a mentalitásnak pedig White szerint szükségképpen a termé
szeti környezet lerombolásához kellett vezetnie, mihelyt elég nagy
mértékben megnőtt az embemek a természet feletti hatalma.

írásunkban megpróbáljuk tisztázni e vád jogosságának vagy
jogtalanságának kérdését. E célból először is röviden felidézzük.
milyen örökséget kapott a kereszténység a görög gondolkodástól
az ember és a természet viszonyát illetően.

A világ keletkezése Platón TImaiosz címú dialógusa szerint

Ismeretes, hogy a kereszténység kozmológiai elképzeléseinek kiala
kulásában a bibliai teremtéstörténet mellett nagy szerepet játszott
a görög filozófia is, ezen belül pedig elsősorban Platón Timaiosz
című dialógusa. Ezért célszerű lesz röviden felidézni, milyen képet
ad itt Platón a világ keletkezéséről.Platón koncepciója dualista jel
legű, a valóság két nagy tartományra oszlik: az ideák láthatatlan,
szellemi világára, amely örök és eredendő abban az értelemben,
hogy részesedés útján ebből jön létre a testi dolgok látható, válto
zékony és mulandó világa. A látható világ megformálását a Demi
urgosz végzi - az ideákra tekintve. A Demiurgosz előszörmegfor
málja a négy elemet (tűz, levegő, víz, föld), majd ezekbőllétrehozza
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Anyag és szellem
dualizmusa

a gömb alakú kozmoszt, amely hierarchikus módon van felépítve,
közepén a Földdel. A Föld körül keringenek a bolygók és a csilla
gok szférái. A Hold feletti világ (a bolygók és a csillagok világa) a
leginkább "szellemi" anyagból, a tűzből áll, majd a levegő követ
kezik, legalul pedig a víz és a föld. A Demiurgosz ezután megfor
málja a világlelket, és belehelyezi a kozmoszba mint annak éltető

és mozgató elvét.
Ezután a Demiurgosz megformálja az emberi lelkeket, és először

a csillagokba helyezi őket, ahol az örök ideákat szemlélve egyfajta
"égi oktatásban" részesülnék. Majd a bolygók istenei megalkotják
a testeket az emberi lelkek számára, amelyek ezután beköltöznek
a testekbe, ahol az a feladatuk, hogy uralkodjanak a testi indulatok
és kívánságok felett. Ha sikerrel teljesítik ezt a feladatot, akkor a
test halála után visszatérnek eredeti otthonukba, az ideák világába,
ahol örök boldogságban lesz részük. Ellenkező esetben újból meg
testesülnek, mégpedig alacsonyabb rendű formában (a bűnös férfi
női, a bűnös nő állati testben reinkarnálódik), s ez mindaddig
ismétlődik,amíg a lélek meg nem tanul uralkodni a testen, amikor
is végre kiszabadul a test börtönéből, és visszatérhet eredeti ott
honába.

E dialógus legérdekesebb vonása számunkra most az anyag és
a szellem, a test és a lélek dualizmusa. A gondolkodás, a szellem
elsődleges, jó és örök, míg a test vagy a látható testi valóság
másodlagos, levezetett, valamint a rossz forrása (testi indulatok,
kívánságok, amelyeken a szellemnek uralkodnia kell). A gondol
kodás, illetve a szellem isteni természetű, s e természetben az
emberek is részesülnek azáltal, hogy van értelmük, miközben a
test a változékonyság és a halandóság forrása. A lélek, a szellem
vagy a gondolkodás idegenül érzi magát a földön, illetve a testben:
igazi hazája az ideák világa, míg a testben való lét a próbatétel
helye. A föld a megtestesült lelkek kollektív börtöne, s a lelkeknek
az a feladatuk, hogy ebből a bukott állapotból visszajussanak ere
deti hazájukba.

A keresztény teremtéstan és kozmológia

A keresztény teremtéstan sok mindent átvett a görög gondolkodás
tól, de több fontos újítást is tartalmaz forrásaihoz, az ószövetségi
teremtéstörténethez és a görög filozófiához képest.

Az egyik újítás a semmiből való teremtés gondolata. Míg a
Timaioszban a Demiurgosz valamiféle kaotikus ősanyagot formál
kozmosszá, az ószövetségi teremtéstörténetben pedig Isten a to
huvabohuból teremti meg a világot, addig a keresztény teremtéstan
sarkalatos tétele a creatio ex nihi/o. Ezzel a tanítással a keresztény
teológusok Isten abszolút szuverenitását, vagyis azt akarták hang
súlyozni, hogy Istenen kívül egyáltalán nincs semmi, ami bármi-
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A háromszemélyO
egy lsten

Test és lélek viszonya

lyen módon korlátozhatná az 6 teremtő és világkormányzó mű

ködését. Ebben az értelemben tehát Isten abszolúte transzcendens
az általa teremtett világhoz képest.

Ugyanakkor Isten immanens módon jelen is van a világban,
amennyiben a keresztény teremtéstan másik újítása az, hogy az
ószövetségi monoteizmussal ellentétben a kereszténység egy Istene
háromszemélyű: az Atya a Fiú által kinyilatkoztatja magát a te
remtésben és a megváltásban, a Lélek pedig belülről élteti, meg
szenteli és átalakítja a világot, amíg el nem jön a világ végső

átalakulása, amikor Isten lesz minden mindenben.
Ám a szentháromsági dogmák szerint a Fiú és a Szentlélek

egylényegű az Atyával, s emiatt nem könyű elgondolni, hogyan
lehet a Fiú és a Lélek immanens, miközben az Atya transzcendens.
A keresztény teremtéstanban tehát sajátos feszültség érezhető: ez
a tan egyrészt úgy mutatja be Istent, mint aki önmagában fennálló,
örök és a teremtett, nem isteni világtól gyökeresen különböző

valóság, másrészt belülről át is járja a világot, és belülről vezeti
a végső beteljesülés felé.

Témánk szempontjából különös jelentősége van annak a kér
désnek, hogy milyen álláspontot alakított ki a keresztény teológia
a test-lélek viszonyának kérdésében. Mint láttuk, Platón szerint
a lényegénél fogva halhatatlan lélek már testbe költözése előtt is
létezik az ideák világában (ez a lélek preegzisztenciájának tana).
Ezzel szemben a héber Biblia szerint a lélek a test éltetője, a halálon
túli remény hordozója pedig nem a lélek halhatatlansága, hanem
a test feltámadása, amely majd Isten erejéből következik be az
idők végén, amikor eljön majd az új föld és az új ég. A keresz
ténység többféleképpen próbálta megalkotni e két felfogás szin
tézisét. Voltak keresztény teológusok (például Origenész), akik el
fogadták a lélek preegzisztenciájának tanát, ezt az álláspontot azon
ban az egyház később eretnekségnek minősítette. Mások azt ta
nították, hogy a léleknek nincs ugyan preegzisztens léte, hanem
minden egyes lelket Isten teremt a fogantatáskor, ennek ellenére
a lélek és a test két önálló szubsztancia. A nyugati keresz
ténységben végül is Aquinói Szent Tamás nyomán a következő

álláspont vált uralkodóvá: a lélek (miként Arisztotelész tanította)
a test formája, vagyis nem önálló szubsztancia; mindazonáltal a
lélek képes a testtől "elkülönült" létezésre is (skolasztikus műszó

val a lélek substantia separaia); a test halála után a lélek ebben az
elkülönült formában létezik; az eszkatológikus beteljesülés pedig
abban áll, hogy a halhatatlan lélek a feltámadáskor egyesül a
megdicsőűlt, "spirituális" testtel.

A test-lélek viszonyban tehát hasonló feszültség észlelhető, mint
az Isten-világ viszonyban: ahogy az Isten-világ viszonyban fe
szültség van Isten transzcendenciája és immanenciája között,
ugyanúgy a test-lélek viszonyt kétértelművé teszi az, hogy egy-
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Az anima ratlonalis
~ az anima vegetatlva

részt a lélek a test éltető elve, másrészt a lélek képes a testtől

elkülönülten is egzisztá1ni.
Az az elgondolás, hogy a lélek halhatatlan és képes a testtől

elkülönülten is létezni, éles különbségtételhez vezetett a keresztény
gondolkodásban egyrészt az ember, másrészt a többi élőlény kö
zött. Míg az embereknek "eszes lelkük" van (anima rationalis),
amely halhatatlan életre rendeltetett, addig a növényeknek és ál
latoknak csak alacsonyabb rendű élet jutott osztályrészül, mint
hogy ők csak anima vegetativa-val, illetve anima sensitiva-val ren
delkeznek, amelyek nem halhatatlanok. Az emberen kívüli élő

lények és az ember nem alkotnak sorsközösséget.
Ráadásul a keresztény gondolkodásban az ember és 4l többi

élőlény közti szakadékhoz hozzájön az emberen belüli szakadék
lélek és test között. Ennek értelmében az ember legfontosabb "ré
sze" a halhatatlan lélek, amelyhez' képest csak másodlagos a test
és a fizikai természet világa. Egyrészt tehát a kereszténység "hi
vatalos" eszkatológikus tanításának középpontjában mindig is a
test feltámadása, az új ég és az új föld reménye állott, másrészt
viszont a keresztény gondolkodásnak volt - és a mai napig is
van - egy többé-kevésbé spiritualista áramlata is, amely szerint
az eszkatológikus remény lényege az, hogy az ember lelke hal
hatatlan, és végső beteljesülése nem függ a többi földi teremtmény
sorsától.

Szent Ágoston és a keresztény spiritualizmus

20e mor. Ecel.
cath. 1,27.

A keresztény gondolkodásnak ezt a spiritualista áramlatát Szent
Ágoston példáján lehet bemutatni. Itt csupán néhány vonását vil
lanthatjuk fel Ágoston hatalmas életművének, és természetesen
nem azzal a szándékkal tesszük ezt, hogy Ágostonra hárítsunk
minden felelősséget az ökológiai válságért. De Ágoston mint a
Nyugat tanítója olyan óriási hatást gyakorolt a későbbi századokra,
hogy mindenképpen érdemes elidőzni a hippói püspök bizonyos
gondolatainál, amelyek meghatározó jelentőségűnekbizonyultak a
későbbi európai gondolkodás szempontjából.

Az imént arról beszéltünk, hogy a keresztény gondolkodás szá
mára az ember legfontosabb "része" a halhatatlan lélek. Ágoston
még ennél is messzebbre megy. Az emberről adott híres definíci
ójában egyenesen azonosítja az embert a lélekkel: "az ember ér
telmes lélek, amely egy földi és halandó testet használ" (homo
anima rationalis est mortali atque terreno utens corporej", Ebből
az antropológiai álláspontból egyenes az út egy erősen spiritualista
etikához. Először is, mivel az ember lélek, az ember legfőbb java
a lélek java. Továbbá, csak az boldog, aki birtokolja is azt, amire
vágyik, ám ha valaki olyan javakat kíván, amelyek ki vannak téve
a sors viszontagságainak és elveszíthetők (gazdagság, hírnév, testi
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3A boldog életroJ,
1,10-11

4So1i1oquia, 1,20

5vö. Vallomások,
X,31-35.

élvezetek stb.), akkor boldogsága nem lehet tartós. S mivel egyedül
Isten örökkévaló és elveszíthetetlen, csak az igazán boldog, aki
Istent birtokolja magabarr'.

Mármost Ágostonnál - főleg fiatalkori írásaiban - az isten
szeretet elsödlegessége sajátos világmegvetéssel párosul. Ágoston
szerint Istenen kívül minden egyebet csak eszköznek szabad te
kinteni, s ezekkel az eszközökkel csak oly mértékben szabad élni,
amennyiben segítik fő célunknak, Isten birtoklásának elérését. Az
egyik legfontosabb fiatalkori dialógusában, a Soliloquia-ban (amely
ben saját lelkével folytat párbeszédet), még a többi embert is esz
köznek tekinti, s az ész kérdésére kijelenti, hogy csak annyiban
kívánja barátai életét és társaságát, amennyiben azok segítségére
vannak a bölcsesség, azaz Isten megtalalaséban'. Erről a világ
megvetésről tanúskodik még a Vallomások is, amelynek X. köny
vében Ágoston aggályos lelkiismeret-vizsgálatot végez, s hosszú
fejezeteket szentel annak, hogy tisztázza: milyen mértékben ve
szélyezteti lelkét a torkosság, az illatok csábítása, a hallás élvezete,
a szemek kívánsága és a kíváncsiság kísértéseS.

Az ember és a többi teremtmény összetartozása az Ószövetségben

Láttuk, hogy a keresztény hagyomány uralkodó felfogása szerint
szakadék van az ember és a többi teremtmény között; az ember és
a többi teremtmény nem alkot sorsközösséget. Ezzel kapcsolatban
érdemes felfigyelni arra, hogy mennyire más az Ószövetség felfo
gása az ember és a többi élőlény viszonyáról. A héber szent iratok
szerint szoros kapcsolat van az ember és a természet között, amit
már maga a héber adam (ember) és adamah (föld) szó etimológiai
rokonsága is jelez. Sok szó esik a bölcsességi és a prófetikus köny
vekben arról, hogy Isten gondviselése nemcsak az emberre, hanem
a többi élölényre is kiterjed. Nagyon szép sorokat olvashatunk erről

a 104. zsoltárban:

Te öntöda vizet patakokba...
Inni adsz a mezffvadjainak. ..
A hegyeket kamráid vizéMI öntözöd
eged gyümölcsével a fóldet jóltartod...
Rdd vár minden élő,

hogy ételt adj nekika kellff időben.

Megadod nekik, és ők összegyűjtik,

kitárod kezed, s eltelnek javakkal.

Vagy gondoljunk csak arra, mit mond az Úr Jónásnak: "Ne
szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint tizen
kétszer tízezer ember van, aki még nem tud különbséget tenni a

Jón 4,11 jobb és a bal keze között, és ott a sok állat is?"
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Dominium terrae?

Kiv 20,10

MTörv 22,6

Péld 12,10

sOomán István nyomán,
in: Felelősségünk azélő

világért, szerk.
Szabó·Jilek Iván, Bp.,

1994,119.

Ennek megfelelően a Teremtés könyvében szereplö dominium
terrae parancsa ("Hajtsátok uralmatok alá a földet") nem azt jelenti,
hogy az ember despota módjára, kénye-kedve szerint bánjon a
természettel, hanem azt, hogy Isten képmásaként. földi helytartó
jaként Isten gondviselő művének legyen munkatársa. Ennek kife
jeződése az, hogy a szombat napi nyugalom ajándékában nemcsak
az ember, hanem az állatok is részesülnek: "Semmiféle munkát
ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szelgád. se szolgálód,
se állatod". Vagy az a parancsolat, hogy "ha útközben valamely
fán vagy a földön madárfészket találsz, melyben fiókák vagy to
jások vannak, és az anya rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon,
ne vedd el az anyát a fiókákról". Az embemek a többi teremt
ménnyel való összetartozását és a velük való szolidaritás kívánal
mát fogalmazza meg a Példabeszédek könyvének egyik verse: "Az
igaz törődik még állatainak kívánságával is, a bűnösnek még az
irgalma is kegyetlen".

Hogy a zsidó hagyomány mennyire fontosnak tartotta az álla
tokkal való kíméletes bánásmódot, azt mutatja az a történet is,
amelyet a Midrás beszél el Mózes kiválasztásáról. Mózes egy al
kalommal, amikor apósának, Jitrónak nyáját legeltette, észrevette,
hogy egy bárány elmaradt a nyájtól. Utána indult, majd hosszas
keresés után rátalált, amint az egy pataknál ült és a lábát áztatta
benne. Mózes a nyáj után akarta hajtani, amikor észrevette, hogy
a báránynak megsérült a lába. Ekkor Mózes mély lelkiismeretfur
dalást érzett, és így szólt a bárányhoz: "Oh, milyen rossz pásztor
vagyok én! Nem vettem észre, hogy fáj a lábad! Pedig nekem, a
pásztornak észre kellett volna vennem!" Azzal felemelte a bárányt,
és a vállán vitte a nyáj után. Ekkor szólt Isten hozzá a csipkebo
korból, hogy őt választotta népe szószólójává, mert aki egyetlen
bárányt is ennyire óv, az népét is lelkiismeretesen fogja vezetni",

A többi teremtménnyel való szolidaritásnak ezek az ószövetségi
gondolatai természetesen nem tűntek el nyomtalanul és teljesen
a kereszténységből sem. Itt elég csak Assisi Szent Ferencre utalni.
Azt viszont elismerhetjük, hogy ez a szemlélet hosszú időn át
háttérbe szorult, s az általánosan elterjedt keresztény igehirdetés
inkább az embemek a többi teremtménytől való távolságát hang
súlyozta. Itt az ideje, hogy korunk ökológiai válságából okulva
felelevenítsük az ószövetségi és Szent Ferenc-i hagyományt.
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