
TURGONYI ZOLTÁN

Született 1957-ben Buda
pesten. Egyetemi tanul
mányart az ELTE törtérelem
népmüvelés-filozófia sza
kán végez1e. Jelenleg az
MTA Filozófiai Intézetének
tudományos munkatársa.
Az 1993-ban alakult Ma
gyar Jacques Maritain
Egyesület alapító tagja és
1996-ig főtitkára. Fő kuta
tási területe azetika.
írása elhangzott azMTA fi
lozófiai Intézetében rende
zett konferencián, 1999.
jan. 21-€n.

1Gaudium etspes, III.

36. In: A II. Vatikáni
zsinat tanítása. Azsinati
döntések magyarázata

ésokmányai. Szent
István Társulat,

Budapest, 1975.465.

Természetes és
természetfölötti rend

A ráció védelmében
A II. Vatikáni zsinat erőteljesen hangsúlyozta - az egyház hagyo
mányos szemléletével összhangban - "a földi valóságok autonó
miáját": "a teremtett dolgoknak, maguknak a közösségeknek is,
megvannak a saját törvényeik és értékeik, amelyeket az embemek
lépésről lépésre felismernie, alkalmaznia és alakítania kell (...) Ép
pen a teremtés tényéből következik ugyanis, hogy minden dolog
nak megvan a maga állaga, igazsága és jósága, megvannak a saját
törvényei, és megvan a saját rendje: ezeket az embemek tisztelnie
kell azzal, hogy elismeri a tudományok és művészetek sajátos mód
szereit. Ha valóban tudományosan és az erkölcsi elvek betartásával
folyik a módszeres kutatás, akkor ez egyetlen ismeretágban sem
kerül soha igazi ellentétbe a hittel, hiszen a földi valóságok és a hit
valóságai ugyanattól az Istentől erednek."! Az idézetben említett
tudományok egyikével, a filozófiával most mégis külön pápai en
ciklika foglalkozik. Mi indokolja ezt? Nincs-e itt szó a deklarált elv
megsértéséről, a hitnek a filozófia dolgaiba való "illetéktelen be
avatkozásáról"?

A profán tudományok katolikus felfogás szerinti autonómiájá
nak alapját, ahogyan az idézet is állítja, a teremtés ténye képezi,
pontosabban a teremtett világ Isten általi létbentartásának és vele
való együttműködésének(concursus) ténye: Isten, a transzcendens
Első ük (causa prima) immanens másodlagos okokon keresztül
(per causas secundas) működteti a világot, s a teremtményeket
azok természetének megfelelően mozgatja. Egyrészt tehát minden
történés Istenen múlik, de másrészt módunkban áll az egyes jelen
ségeket evilági okaikkal magyarázni, Istenre való közvetlen hivat
kozás nélkül is, feltárva a rájuk jellemző sajátos törvényeket. Ma
gának Istennek az ismeretére is éppen így, az evilági dolgok vizs
gálata során jutunk el: a jelenségekkel foglalkozó tudományok által
feltárt összefüggésekbőla filozófia megállapítja a jelenségek mögött
álló dolgok lényegét, természetét, a világ szerkezetét, rendjét, s eb
ből következtet a Teremtőre. Ugyanakkor a többi teremtmény kő

zött az ember természetét is feltárva kifejti az ennek megfelelő ter
mészetes erkölcsi törvényt vagy röviden természettörvényt. (Pon
tosabban szólva a filozófia mindkét esetben csak elmélyíti a hétköz
napi tudatban már spontán módon megjelenő ismereteket Istenről

illetve a legalapvetőbb erkölcsi normákról.) Mindez az emberi ész
természetes világosságánál szerezhető tudás részét képezi, és az
ember filozófiailag megállapítható lényegéhez tartozó célok köve
tését teszi lehetővé. E természetes rendnek a természetfelettitől való
megkülönböztetése központi jelentőségű a katolikus szemléletben.
E különbségtétel jegyében elvileg elképzelhető volna egy pusztán
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Atudományok három
szintje

Afilozófia térvesztése

természetes rend, ahol az ember csupán a saját filozófiai-antropo
lógiai értelemben vett, racionálisan felismerhető természetének
megfelelő célokat követne, ehhez szabott ismeretekkel rendelkezne
a világról és annak Teremtőjéről. Egy ilyen világban is volna túlvi
lági boldogság, de ez nem járna lsten színe látásával. Ténylegesen
azonban természetfeletti rend valósult meg, ahol az üdvözülteknek
megadatik a visio beatifica (illetve a kegyelmi állapot révén pedig
már itt a földön is egyfajta bensőséges személyes kapcsolat Isten
nel). A természetes tudást kiegészíti a kinyilatkoztatás, amely olyas
mit is elmond Istenről, amit puszta természetes ésszel nem tudnánk
kikövetkeztetni. A természetfeletti azonban nem rombolja le a ter
mészetest, hanem feltételezi és kiegészíti. Ezért megmaradnak a ter
mészetes célok is, legalább is evilági téren (a túlvilágon már csak
természetfeletti célunk van): működtetnünk kell a világot.

A fentiek alapján a tudományokat három szintbe lehet sorolni.
Az első szinten vannak az empirikus tényekkel közvetlenül fog
lalkozó szaktudományok. Felettük a szintén a természetes megis
meréshez tartozó filozófia, amely egyfelől a metafizika keretében
az előbbiek adatai, és a hétköznapi józan ész alapján megállapítja
a világ ontológiai szerkezetét, amelyből lsten létére is következtet.
másfelől az etika keretében kidolgozza a fent már említett termé
szettörvényt. Végül a harmadik szint a hité illetve a teológiáé,
amely, előfeltételezve a filozófia által rendszerezett, de voltaképp
már a filozofálás előtt is adott természetes lsten-ismeretet, arról
beszél, amit lsten nyilatkoztatott ki, s ami más úton nem lenne
megismerhető. Az egyház sajátos feladata éppen e harmadik
megismerési forma képviselete, s elvileg a másik kettővel nem
nagyon kellene foglalkoznia, hiszen azokban szinte spontánul ke
letkezik a természetes, bárki számára hozzáférhető tudás, mert
"az igazság utáni vágy szerves része az emberi természetnek".
(FR 3.)

Az autonómia így csak azt jelentheti, hogy minden dolognak
megvan a természetéből fakadó "öntörvénye", amely szerint mű
ködik, s amelyen maga sem változtathat. Van azonban az autonó
miának egy másik lehetséges értelmezése is: felfoghatják úgy,
hogy az "öntörvény" attól a sajátja valakinek vagy valaminek,
hogy tetszése szerint alkothatja, módosíthatja. Az emberek nagy
része az "autonómia" szó hallatán inkább az utóbbira gondol. Ez
történt "a földi valóságok autonómiájának" esetében is.

Amikor a zsinat az evilági dolgok autonómiáját deklarálta, a
nyugati világ nem katolikus közvéleményében - de feltehetőleg

a katolikusok jó részének körében is - a megismerés fent vázolt
rendje helyett már egészen másfajta szemlélet uralkodott: az em
lített háromszintes modellt kétszintes váltotta fel. Az empirikus
tudományok fölül már kiesett a klasszikus értelemben vett - te
hát metafizikát illetve racionálisan megalapozott normatív etikát
is adó - filozófia. Nem tekintették többé tudománynak, s így a
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végső világnézeti kérdések megválaszolását a tudományon túlra,
a - tág értelemben vett, de többnyire irracionálisnak tekintett 
hit szférájába utalták. Racionális, mindenki számára hozzáférhető,

észérvekkel védhető közös tájékozódási pontok nincsenek többé.
S ez immár nem is csak a metafizikára és az etikára érvényes
(amelyek megválasztása ezért lényegében "ízlés dolga"), hanem
az ismeretelméletre is, ahol egyre nagyobb teret nyer a feyeraben
di "anything goes" anarchiája.

Autonómia-anómia Ilyen körülmények között a katolikus felfogás - és a régi érte-
lemben vett filozófia - által megkívánt természetes rend aligha
működtethető, s autonómia helyett valójában anómia, törvénynél
kiiliség jellemzi a világot. Ha ebben a szellemi légkörben történik
a világ autonómiájának deklarálása, akkor, objektíve adott tör
vények híján, autonómián mindenki a maga választotta törvénye
ket fogja érteni (mind a cselekvés, mind a megismerés terén), azt
gondolván, hogy bármit megtehet a világgal s a világban, illetve
tetszés szerinti ontológiai szerkezetet tulajdoníthat neki. Vagy ha
szorosabban ragaszkodunk "a világ autonómiája" kifejezéshez, a
világot a maga kontingens épp-így-Iétében avatjuk normává,
egyenlőségjelet téve természetes és de facta adott közé, hiszen
nincs többé az empirikusan adottól különböző, metafizikailag
megalapozott mércénk. Ez a történelem minden fordulatának
végzetként való elfogadásához vezethet (ami különös módon gya
korlatilag a "mindent szabad" ugyanazon érzését szülheti, mint
az előző értelemben vett autonómia, hiszen ha a Történelem
úgyis azt csinát amit akar, akkor cselekvésünk ezt úgysem befo
lyásolja, tehát mindegy, mit teszünk).

Számos olyan dolog tehát, amelyre a hit épül, s amelynek is
meretét mint magától értetődőr előfeltételezi. a mai ember számá
ra korántsem evidens többé, az egyház tehát kénytelen, saját szű

kebb feladatán túl, a természetes tudás helyzetével is foglalkozni.
(Ez nem csupán azért szükséges, hogy a saját hívei számára meg
mutassa meggyőződésük racionális magalapozásának lehetőségét,

ezzel erősítve hitüket, hanem a kívülállókkal való kapcsolatban is
nélkülözhetetlen, hiszen nyilvánvaló, hogy az igazi párbeszéd
észérveket feltételez. S azon céloktól függetlenüt amelyeket a ka
tolicizmus e dialógus során el szeretne érni, a világ számára már
maga az a tény nyereség lenne, ha mind szélesebb körben tuda
tosulna, hogya végső világnézeti kérdések racionális kommuni
káció során megvitathatóak, s pl. legalább az alapvető erkölcsi
normák megalapozásában világméretű egyetértésre lehetne jutni.)

A Fides et ratio üzenete Ez a helyzet tette szükségessé néhány éve a Veritatis splendor,
most pedig a Fides et ratio kezdetű enciklikát Az előbbi az er
kölccsel foglalkozik, erőteljesen hangsúlyozva a természettörvény
létét, az utóbbi inkább az elméleti filozófiával, de azért itt is talá
lunk számos, erkölccsel összefüggő megállapítást, az anómia eti
kai oldalának bírálata jegyében.
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Hit és ész egymásra
hatása

A zsinat - s főként ennek sok értelmezője - az "autonómia",
"öntörvényűség"szóban az előtagra helyezte a hangsúlyt, s a vilá
got mint saját jogán, saját rendje szerint működőt igyekezett vé
deni a hit illetéktelen beavatkozásától mint .Jteteronómiától", te
hát a világ valamitől való szabadságát állította előtérbe. A Fides et
ratio most inkább azt nyomatékosítja, hogy e szabadság sem a
megismerés, sem az erkölcs terén nem jelenti a normák teljes hiá
nyát: az öntörvény is törvény, amely kötelez, s ha igaz is, hogy az
ember választás útján csatlakozik e törvényhez, esetleg egy má
sikhoz, vagy épp egyikhez sem, a választási lehetőségek nem
egyenrangúak. Van objektíve igaz illetve helyes, s ideális esetben
mindenkinek ezt kellene választania, ha bűne vagy észhasználatá
nak fogyatékos volta ebben nem gátolná (18-19.): egyrészt "a sza
badság nem az Isten-ellenes választásokban valósul meg" (B.),
másrészt az Isten létét tagadónak "fogyatékos a megismerése"
(18.), sőt ha valaki "értelmi úton nem jut el a mindeneket teremtő

Isten felismerésére, azt nem annyira az erre alkalmas eszköz hiá
nyának kell tulajdonítani, mint inkább annak az akadálynak,
amelyet saját szabad akarata, illetve bűne állít útjába" (l9.). (Talán
nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy természetesen ettől

még lehet tisztelni a tévedő ember méltóságát is, de e tisztelet a
személyének, nem magának a tévedésnek szól.)

A szöveg határozottan ragaszkodik a megismerés két említett
rendjének megkülönböztetéséhez, ám talán egy kicsit jobban
hangsúlyozza kölcsönhatásukat, mint régebben volt szokás. Ami
kor olyan megállapításokat olvasunk, hogy az igazság teljes mélv
ségében való megragadásához hit is kell (pl. 16., 20. stb.), akkor
ez első pillantásra olykor zavaró. Ám feltehetőleg arról lehet szó,
hogy a természetes ésszel már elért igazságról alkotott képünk a
kinyilatkoztatás által új elemekkel bővül (pl. ésszel tudunk Isten
ről, hittel háromszemélyű voltáról), nem pedig arról, hogy már a
természetes igazságok eléréséhez is a kinyilatkoztatásban való hit
re van szükség. Ha ez utóbbit állítaná a szöveg, szemben állna
magának e dokumentumnak fent már említett célkitűzésével: a fi
lozófusnak meg kellene előlegeznie azt a hitet, amelynek megala
pozására maga a filozófiai spekuláció irányul. Ez végső soron
ugyanazon fideizmus t eredményezné, amely ellen maga a doku
mentum több ízben is szót emel, s maga szüntetné meg annak le
hetőségét, hogy racionálisan elérhető abszolút és objektív igazság
ról beszéljen, holott ennek létezése szintén az enciklika fő monda
nivalóinak egyike.

Valószínűleg éppen ezen a ponton fog e dokumentum a legna
gyobb ellenkezéssel találkozni. Maga a szöveg is részletesen be
mutatja a filozófia mai helyzetét, uralkodó irányzatait, s mindeb
ből kiderül, hogy napjainkban a szerzők és iskolák zöme lemon
dott az objektív igazság kereséséről, nem tartva alkalmasnak az
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A realizmus
védelmében
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észt arra, hogy a jelenségek mögé tekintve megragadja a világ on
tológiai szerkezetét.

Maga az enciklika elsősorban a hagyományos értelemben vett,
tehát realista, az igazság igényével felvázolt ontológiát is adó filo
zófia szükségessége mellett érvel, lehetségességét alátámasztó, tehát
az objektív igazság létezését és megismerhetőségét bizonyító vagy
valószínűsítő érveket nem nagyon találunk, legfeljebb azt a fejte
getést említhetjük e vonatkozásban, amely az emberben mint ter
mészettől "igazságkereső lényben" rejlő eredendő "igazság
szomj"-ról szól: "Nem gondolható, hogy ez az emberi termé
szetben ennyire mélyen gyökerező keresés teljesen haszontalan és
hiábavaló volna." (29.) Ez egy kívülálló számára aligha lehet
meggyőző. Természetesen nem is biztos, hogy az enciklika felada
ta a realizmus filozófiai megalapozása, ez inkább a filozófusok
dolga. Figyelemre méltó azonban, hogy az e sorok írója által a
realizmus védelmében felhasználhatónak tartott érvelésmód egyik
eleme megtalálható az enciklikában.

Arra a szövegrészre gondolok, amely a hagyománynak az em
beri megismerésben játszott szerepéről szól. (Természetesen itt
nem a Szenthagyományról van szó, hanem a kultúra által hordo
zott, generációról generációra továbbadott szellemi objektivációk
összességéről.) Szinte Wittgensteinhez hasonlóan beszél az encik
lika arról, hogy az ember "hitből él", azaz beleszületve egy társa
dalomba készen kap számos ismeretet, s így az egyszerűen elhitt
igazságok száma sokkal nagyobb azokénál, amelyekről személye
sen győződik meg (31.). A realizmus melletti racionális érvelés
csírája valahol itt rejtőzködik, de az enciklika kihasználatlanul
hagyja e lehetőséget. Véleményünk szerint a hagyomány nem
más, mint az emberi ész természetes meghosszabbítása, és a ben
ne való "hit" mellett nagyon is racionális érvek hozhatók fel. Egy
hagyomány elemei ui. - szemben pl. a tradíció tartalmának eset
legességét hangsúlyozó Rorty és mások véleményével - nem vé
letlenszerűen azok, amik. Egy generácók hosszú során át tartó 
s persze ma sem lezárult - "trial and error" folyamat, egyfajta
kulturális evolúció során választódnak ki a sikeres elemek, asze
rint, hogy az emberek és a világ interakciója során beváltak-e
vagy sem. Vonatkozik ez a világ szerkezetéről szóló állításokra is,
amelyekkel számolva gyakorlatunkat irányítjuk. Nem kell azon
ban az enciklika által is kárhoztatott pragmatizmusra gondol
nunk. Valójában nem azért és annyiban igaz egy tételünk, mert
felhasználásával itt és most sikeres volt egy cselekvésünk, hanem
cselekvésünk azért lehet (hosszú távon, tendenciájában) sikeres,
mert többé-kevésbé igaz ismereteken alapult, azaz olyanokon,
amelyek valamilyen értelemben "megfelelnek" az objektív való
ság szerkezetének?
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3Jacques Maritain: La loi
natureIle ou loi non

écrite,
Éditions Universitaires,

Fribourg, 1986, 188.

(Itt kell megjegyeznem, hogy a kulturális evolúció e gondolata
már nem teljesen idegen a katolicizmustól. Akár a tomizmussal is
összeegyeztethetőnek látszik. Jacques Maritain például kifejezet
ten ilyen "trial and error" folyamatként értelmezi a termé
szettörvény normáinak fokozatos tudatosulását a történelem fo
lyamán/

Természetesen nem akarom azt állítani, hogya hagyományban
szereplő a világ szerkezetére vonatkozó összes tényítélet igaz, hi
szen "trial and error" folyamatról van szó. Ám, különösen ha már
ismerjük a hagyomány miértjét, képződésének mechanizmusát,
bizonyos mértékben tudatosan ellenőrizhetjük a kulturális evolú
ció további menetét (pl. spontán megfigyelések helyett tudatosan
tervezett kísérletekkel stb.). S egy realista filozófiához amúgy sem
arra van szükség, hogy minden részletében végérvényes képünk
legyen a világról, hanem arra, hogy általánosságban tudjuk: a vi
lágnak van érthető szerkezete, vannak benne elvileg megismerhe
tő szabályszerű összefüggések.

Az ész normális működése tehát mindig feltételez bizonyos
mennyiségű készen kapott, örökölt tudást. Természetesen a világ
ra vonatkozó tényítéletek kultúránként nagyon különbözhetnek
egymástól, de a tendencia mindenképpen az egységesülés, egy
szerűen mert az embemek, antropológiai adottságaiból fakadóan,
létérdeke a világ minél adekvátabb képének birtoklása. Arnold
Gehlen kifejezésével élve "hiánylények" vagyunk. Egy ilyen lény
csakis akkor maradhat fönn, ha céltudatos tevékenységgel alakítja
magát is, a világot is, ehhez pedig minél több igaz ismeretre van
szüksége az objektív valóságról. Az emberről mint természeténél
fogva igazságkereső lényről alkotott képünk teljességéhez ez is
hozzátartozik.

Ha a fentiek nyomán esetleg sikerülne kidolgozni egy realista
ontológiát, ez még csak az első lépést jelentené. A neheze csak ez
után következnék. Arra is választ kell találni, hogya valóságos
nak és megismerhetőnek elfogadott világ szerkezetéből következ
tethetünk-e - s ha igen, hogyan - Isten létére, továbbá hogy e
struktúra bármilyen igaz leírásából hogyan lehet normákat kiolvas
ni egy természettörvény számára, s mindeközben mit kezdjünk a
tények és értékek közötti szakadékról szóló közkeletű tétellel. Ám
e kérdések vizsgálata már nem lehet a jelen írás feladata.
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