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BEVEZETŐ GONDOLATOK 
 
 

Gaál Botond 
 

Az ember titka: test, lélek, szellem
1
 

 
 

Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Végh 
László barátommal együtt tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm a nyolcadik Tudomány és Teológia 
Konferenciára eljött valamennyi kedves vendégün-
ket. Külön köszöntjük az Erdélyből, Kárpátaljáról 
és Felvidékről érkezett tudós barátainkat. Szívből 
örülünk, hogy a Magyar Tudomány Ünnepe alkal-
mából a természettudósok és a teológusok e baráti 
körének találkozójára ilyen nagy számú érdeklődő 
hallgatóság jelenlétében kerül sor. Az első négy 
konferenciánkat ebben a teremben rendeztük, a 
következő háromnak a Debreceni Akadémiai Bi-
zottság (DAB) adott otthont, most pedig többek 
kérésére ismét visszajöttünk az ősi Debreceni 
Kollégiumba. Nekünk igazán jólesett a Debreceni 
Egyetem jó néhány professzorának az a kedves 
kívánsága, hogy bár nagyon jó és szép a DAB 

                                                 
1
 Megnyitó beszéd a nyolcadik Tudomány és Teológia Konfe-

rencián 2007. november 15-én, a Debreceni Református Kollé-
gium dísztermében.  
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90nagyterme, de nekik valamiképpen hiányzik a 
Debreceni Kollégium ihlető hangulata. … A Ma-
gyar Tudomány Ünnepét méltó helyen ünnepeljük, 
mert ez a Kollégium a magyar tudományos élet 
egyik legnagyobb történelmi szentélye. Megítélé-
sem szerint háromszor válhatott volna egyetemmé. 
Először a 17. század második felében, amikor 
Martonfalvi Tóth György, Lisznyai Kovács Pál, 
Szilágyi Tönkő Márton, Komáromi Csipkés György 
tanítottak itt. A 18. század második felében már 
egészen európai egyetemi szintű lett a tudomá-
nyok művelése a Kollégiumban, amikor is a híres 
Hatvani István és Szilágyi Sámuel voltak kiemel-
kedő professzorok. Nem sokkal ezután, a 18. szá-
zad végén és a 19. század első felében bármikor 
egyetemmé nyilváníthatták volna a Kollégiumot 
Budai Ézsaiás, Sinai Miklós, Kerekes Ferenc, Sár-
vári Pál, Csécsi Nagy Imre, Lugossy József, 
Péczely József, Csányi Dániel tanársága idején. 
Ezek közül néhányan világhírűek voltak. 
 
Témánkat Sipka Sándor professzor javasolta a 
hetedik Tudomány és Teológia Konferencia záró 
alkalmán 2005-ben. Azt kérte, hogy egy külön 
alkalmat szenteljünk a lélek kérdéskörének. Mos-
tani tudományos ülésünk főtémája ezért kapta Az 
ember mint lélek címet. A korábbi alkalmainkon oly 
sokszor foglalkoztunk az emberrel, az ember ere-
detével, a természethez való viszonyával, a min-
denségnek az emberrel való kapcsolatával, aztán 
a tudományos gondolkodás szerkezetével, rendjé-
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vel, szabadságával, nyitottságával, de hogy az 
ember lélek is, azt nagyon keveset emlegettük. 
Nem is csodálom, mert ez nagyon bonyolult kér-
dés. Bevezető gondolataimban erről szeretnék 
szólni vázlatosan. 
 
Eredetileg ezeket a tudományos üléseket a teoló-
gusok és a természettudósok találkozójának szán-
tuk, amelynek során – tervünk szerint – egy békés 
dialógusban megannyi kérdésre adunk majd vá-
laszt, vagy éppen nyitva is hagyunk kérdéseket, 
mert a mindenkori legjobb tudásunk szerint ez a 
bölcsebb megoldás. Valójában így történtek a dol-
gok hét országos találkozón,

2
 de voltak olyan kér-

dések is, amelyek mellett elmentünk hangtalanul, 
arra gondolva, hogy azok mások területére tartoz-
nak, vagy legalább is hittük, hogy ők tudják jobban. 
Sőt, sokszor azt gondoltuk, hogy bizonyos terüle-
tek nemcsak hogy a másik félre tartoznak, hanem 
szinte bizonyosak voltunk benne, hogy ők ismerik 
is azt. Ilyen volt az emberi lélek kérdése is. Bizony-
nyal arra gondoltunk, hogy ez inkább a teológusok 

                                                 
2
 A hét eddigi tudományos ülés előadásai a Debreceni Szemlé-

ben és a Confessio-ban jelentek meg. A hatodik és a hetedik 
konferencia anyaga külön kötetben látott napvilágot a Hatvani 
István Teológiai Kutatóközpont által létrehozott TUDOMÁNY 
ÉS TEOLÓGIA sorozatban. A hatodik kötet: Rend és szabad-
ság a mindenségben. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutató-
központ, Debrecen, 2005. A hetedik kötet: A tudományos gon-
dolkodás nyitottsága. DRHE, Hatvani István Teológiai Kutató-
központ, Debrecen, 2007.  
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vagy pszichológusok privilegizált sajátja, amelyről 
ők aránylag megbízható tudással rendelkeznek. 
De hát ez sem ilyen egyszerű, mert amikor tudo-
mányos értelemben szeretnénk szólni magáról a 
lélekről, bizony, sok tekintetben föltáratlan határte-
rületen, néha pedig ingoványos talajon lépkedünk. 
Az utóbbi száz esztendőben a teológusok és pszi-
chológusok külön-külön is, de egymással karöltve 
is komoly kutatásokat végeztek, és nem kis tudás-
ra tettek szert e témában, de mégsem mondható, 
hogy elégedettek volnának. Az etológusok is sokat 
segítettek, és természetesen az antropológia va-
lamennyi részterületének kutatói is. A dolog bonyo-
lultságát és a nehézségek miértjét a problémakör 
történetiségéből ismerhetjük meg jobbára. 
 
A görög és latin világ 
 
Ha csak pár pillanatra belelapozunk a tudomány-
történetbe, azt látjuk, hogy Platón a lelket és a 
szellemet nem igen különböztette meg. Létrehozott 
egy dualista szemléletet a test és a lélek (pszüché) 
között. A lélek az emberben valamilyen lényeg, 
amely a testi világ láthatatlan dolgait szemléli, sőt 
azt kutatja, mi az állandó, változatlan ebben a vi-
lágban. A lélek tehát inkább gondolat, amely ebből 
az érzéki világból elviszi az embert egy tiszta, 
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örökkévaló és halhatatlan világba.
3
 Arisztotelész 

viszont a pszüché-t inkább a lélek értelmében 
használja, de már nem állítja így szembe a testtel. 
Nála külön-külön mindkettő substantia incompleta, 
együtt substantia completa.

4
 Hogy aztán Augusti-

nus melyik nagy görög gondolkodó művét olvasta 
és melyiktől vett át többet, nehéz megállapítani. 
Előbb inkább Platón hatását lehet tapasztalni ná-
la,

5
 később azonban egyéni fölfogást képvisel. A 

görögök számára a lélek tulajdonképpen az ész, 
az értelem megnyilvánulása. Augustinust viszont 
zavarta az, hogy a hellén fölfogás szerint ugyanaz 
a lélek több embernek is hordozhatja a tudatát, 
mert így éppen a személy sorsa válik bizonytalan-
ná. Nála ugyanis a személy egyedi, amely az időn 
keresztül halad az örökkévalóság felé. Ezért Au-
gustinus nem fogadta el a görögöknek azt a fölfo-
gását, mely szerint a lélek valami változatlan, me-
rev entitás volna, hanem nála a lélek inkább az 
életet jelentette.

6
 Ez az elgondolás valamilyen 

csodás erőnek az emberben való meglétét feltéte-
lezte, amelynek a lényegéhez hozzátartozik a bűn, 
a változás, az Istennel való kapcsolat, s ebből 
következően az ember szabadsága és lelkének 

                                                 
3
 Platón a lélekről a Phaidon című művében értekezik. V.ö. 

Halasy-Nagy József: Az antik filozófia. Danubia kiadás, Buda-
pest, 1934. 151-156. 
4
 V.ö. Előd István: Katolikus dogmatika. Szent István Társulat, 

Budapest, 1983. 140.  
5
 V.ö. Előd István: Katolikus dogmatika. i.m. 140. 

6
 V.ö. Halasy-Nagy József: Az antik filozófia. i.m. 460. 
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örökkévalósága. Az életet valamilyen isteni rész-
nek tartotta az emberben: Deus autem tuus etiam 
tibi vitae vita est.

7
 Nála tehát az emberi lélek olyas 

valami, ami visszautal a teremtőjére, nem pedig 
egyfajta örök principium, mint a görög gondolko-
dásban. Itt már előrevetül az a sokféle értelmezés, 
fölfogás a lélekről, amely később az újkorban 
egymásnak feszülő vitákat váltott ki. Még mielőtt 
ezt is megismernénk, nem hagyjuk el az ókort, 
mert itt érdemes fölfigyelni egy másik jelentős 
gondolati vonulatra, amely az idők során a lélek 
értelmezését alaposan befolyásolta, sőt nem kis 
mértékben alakította. Ez a keresztyén gondolko-
dás. 
 
A bibliai idők 
 
A keresztyénség magába ölelte mind az Ószövet-
séget, mind pedig az Újszövetséget. Ami a lélek 
kérdését illeti, nem lehet ezt a két forrást egymás 
nélkül tárgyalni, ugyanis mindkettő a teljes ember 
összefüggésében szemléli a lélek kérdését is. A 
keresztyénség a kettőt együtt tekinti „teljes Írás-
nak”.

8
 Egyiknek sincs köze a hellén gyökerekhez, 

                                                 
7
 Idézi a Confessiones-ből Halasy-Nagy József, i.m. 460. (A 

latin idézet lényegét így lehetne visszaadni: Isten élet, amint 
neked is van életed. – A szerző fordítása.) 
8
 A 2 Tim 3,16 is említi a „teljes Írást”, de akkor ez a kifejezés 

Pál apostolnál még az Ószövetségre vonatkozott. A kánon 
kialakulása után, a 4. század legvégétől a ma ismert Ószövet-
séget és Újszövetséget, tehát együtt a 66 könyvet tekintjük 
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legfeljebb bizonyos kifejezéseket, fogalmakat vet-
tek át a keresztyén korszakban, de azokat más-
ként töltötték meg tartalommal. Azt remélhetjük, 
hogy ez a másfajta szemlélet árnyalni, ugyanakkor 
gazdagítani fogja a lélekről alkotott képzetvilágun-
kat. 
 
a) Ószövetségi kor 
 
Ha az ószövetségi fölfogást nézzük, akkor lénye-
gében a lélek és a test együtt alkotja az embert, de 
nem a lélek az élet forrása, hanem Isten. Ugyan-
akkor mégsem lehet ennyire leegyszerűsíteni a 
lélek problematikáját a zsidó gondolkodásban. 
Ugyanis a választott nép szemléletében a lélek 
összefügg az embert alkotó más entitásokkal, 
úgymint a testtel, az értelemmel, az ésszel, a bölcs 
szívvel, az életerővel, a tudati élettel és más, 
egyéb emberi „alkatelemmel”.

9
 Mindezeken túl azt 

is tudnunk kell, hogy az ószövetségi ember nem az 
akkor ismert, ma pedig közismert filozófiai megkö-
zelítéssel szemlélte az embert, mint a görög gon-
dolkodók, vagy a mai filozófusok, hanem annak 
Teremtőjéhez való viszonyában. Mármost mindkét 
szempontot figyelembe véve, maguk az ószövet-

                                                                             
„teljes Írásnak”. Ez a felfogás bizonyos körökben még ma is 
vitatott.  
9
 Ha a Czeglédy-Hamar-Kállay féle Bibliai lexikont (Sylvester 

kiadó, Budapest, 1931) tekintjük a lélek, a szív, az értelem, az 
elme, a lelkiismeret szavaknál, feltételezhetően több mint ezer 
hivatkozási helyet kellene fölsorolnunk. 
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séges tudósok sincsenek egységes állásponton.
10

 
Ez azért van így, mert a Biblia sem nyújt egységes 
értelmezést a lélekről. Már csak azért sem, mert az 
ószövetségi antropológiára vonatkozó megállapí-
tások is különböző korszakból származnak, külön-
böző emberek egymástól eltérő szemléletét tükrö-
zik.  
 
A zsidó ember, amikor az emberi lélekről beszél, 
leggyakrabban a nefes szót használja. Ezt a héber 
szót szokták aztán a lélek szóval fordítani. Igen 
ám, de a nefes sokkal árnyaltabb tartalommal ren-
delkezik a héberben, mint amilyen szavakkal a 
különböző nyelvek, így a magyar is, megpróbálják 
visszaadni az értelmét. Magában foglalja az egész 

                                                 
10

 Példaként említünk néhány jellemző esetet. Csia Lajos re-
formátus teológus hosszan fejtegeti a bibliai teremtéstörténetet, 
és végül eljut oda, hogy Isten szellemet lehelt az emberbe, s 
így most már a porból alkotott test és az isteni lehelet (szellem) 
alkotja lelket. Az előbbi kettő szolgálja az utóbbit, mert a test és 
a szellem nem tudatos alkatelem, a lélek viszont az. V.ö. Csia 
Lajos: Bibliai lélektan. Százszorszép Kiadó és Nyomda Kft., 
Budapest, 1994. 24.; – Vannak ismeretterjesztő jellegű kiad-
ványok is, amelyek a komolyan gondolkodók számára, nemkü-
lönben a teológiában járatos embereknek rendkívül ellentmon-
dásos képzeteket kínálnak. Ilyen bámulatosan zavaros, a tiszta 
fogalmiságtól igen távol álló gondolatokat tartalmaz Dr. Lester 
Sumrall: A teljes ember. Az emberi szellem, lélek és test. Hit 
Gyülekezete, 1994. kiadvány; – Annál komolyabb azonban 
Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. Harmat-
PRTA, Budapest, 2001. kiadvány, amely rendszeresen számba 
veszi az ószövetségi lélek-értelmezés szinte valamennyi lehet-
séges változatát.   
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emberi lét tartalmának, működésének, képességé-
nek gazdagságát. Jelentése lehet: lélek, nyak, 
torok, élet, bölcsesség, tudás, kívánság, vágyako-
zás, sóvárgás, lehelet, személy.

11
 Ugyanakkor 

jelentheti az egész embert is.
12

 Csak bizonyos 
esetekben kapcsolódik Istenhez. Az emberi testet 
a héber nyelv a bászár szóval jelöli, amely inkább 
ehhez a világhoz való tartozást fejezi ki, ugyanis 
az állatok teste is bászár. Jelentése jobbára hús. 
Gyakran az egész  emberi test vagy a teljes ember 
jelölésére is használják.

13
 Az emberi gyengeséget, 

sebezhetőséget, mulandó voltot fejezi ki.
14

 Nyil-
vánvalóan látszik, hogy mi a nefes-t szeretnénk 
közelebbről ismerni. De amit más gondolkodású 
népek, kultúrák léleknek neveznek, és abba bele-
foglalják az értelmi, „szellemi” tevékenységet is, 
azt nem egyedül a nefes fejezi ki. Mert a zsidó 
gondolkodás szerint az értelem, a gondolkodás 
kifejezésére főként a léb vagy lébáb szó, azaz a 
szív szolgál. Jelentheti az érzelmet, a kívánságot, 
a sóvárgást, az elhatározást és az értelmet is. Azt 
gondolnánk, hogy a szív leginkább az érzelem 
központja. Az is, de sokkal többször vonatkozik az 
értelmi tevékenységre. Hans Walter Wolff állapítja 

                                                 
11

 V.ö. Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. Har-
mat-PRTA, Budapest, 2001. 26-39. 
12

 V.ö. Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. i. m. 
39-45. 
13

 V.ö. Előd István: Katolikus dogmatika. i. m. 139. 
14

 V.ö. Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. i. m. 
46-52.; Előd István: Katolikus dogmatika. i. m. 139. 
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meg: „Messze a legtöbb előfordulásában a szív az 
intellektuális és racionális tevékenységekért fele-
lős, tehát pontosan azokért, amelyeket mi az agy-
nak tulajdonítunk.”

15
 Mindebből az látszik, hogy az 

Ószövetségben is vannak átfedések, ugyanakkor 
természetes módon megkülönböztetik a lélek 
funkcióját az értelem funkciójától. – Ha mindehhez 
még hozzávesszük a ruach szót, amelyet szintén 
lélek vagy szél, fuvallat szóval fordítunk,

16
 akkor 

szinte kibogozhatatlan helyzetbe kerülünk. Életerőt 
is jelent. Ezt azért nem érdemes itt tárgyalni, mert 
a ruach szó elsősorban Isten lelkét jelöli, amikor 
pedig az emberrel van kapcsolatban, inkább a 
leheletet, fuvallatot jelenti és csak nagyon ritkán 
lehet lélek értelemben használni. Ma azt monda-
nánk, hogy a ruach szó olyasmit jelent, ami erővel 
mozog, energiát hordoz, mint a szél.

17
            

 
b) Újszövetségi kor 
 
Az újszövetségi kor emberét is mélyen elgondol-
koztatta a pszüché és a pneuma közötti különb-
ség.

18
 Az előbbi az emberre, az utóbbi Istenre 

                                                 
15

 Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. i. m. 70. A 
lábjegyzet szerint az idevágó bibliai helyek száma 400. 
16

 V.ö. Hans Walter Wolff: Az Ószövetség antropológiája. i. m. 
53-61. 
17

 V.ö. Kustár Zoltán: A Lélek megelevenítő ereje az Ószövet-
ségben, Református Tiszántúl 2006/3, 4–7.  
18

 Nem akarjuk bonyolultabbá tenni a megértést azzal, hogy a 
szavak latin megfelelőjét is itt tárgyaljuk. A latinban az anima és 
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vonatkozik. Végső soron azonban a keresztyénség 
is jobbára a lélekből és testből álló élőlény szemlé-
letét nyújtja, amikor az emberről szól, de tovább 
árnyalja az emberről alkotott képet. A keresztyén 
teológusok ismerték a zsidó vallási gondolkodást, 
de egy hellenizálódott világban éltek és ennek a 
világnak a műveltségét is használták. Az alapokat 
keresve, mi most csak a bibliai kor fölfogását te-
kintjük át nagyon vázlatosan.   
 
A híres eset, amikor Jézust megkérdezik a farizeu-
sok, melyik a legfőbb parancsolat, akkor a vála-
szából fontos antropológiai ismeretek tárulnak 
elénk. Két helyen is olvashatjuk ezt. Máté evangé-
lista, aki inkább a zsidó hagyomány felől jött, így 
jegyezte le: „Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes 
szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” (Mt 
22,37; 5Móz 6,5)

19
 Lukács evangélista, a művelt 

görög orvos, kissé bővebben fogalmaz: „Szeresd 
az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lel-
kedből, teljes erődből és teljes elmédből.” (Lk 
10,27) A lélek itt is a pszüché, amely mindkét 

                                                                             
a spiritus szavak adják vissza a pszüché-t és a pneuma-t.  A 
magyar szellem szó kialakulásának is hosszú és bonyolult 
története van. Ezt sem részletezzük ebben a tanulmányban. 
19

 Az 5Móz 6,5 szövegével sem a Mt 22,37, sem a Lk 10,27 
nem egyezik. A LXX viszont a héber pontos megfelelőjét hozza, 
azaz a kardia, pszüché és dünamis szavakat használja. Mt 
22,37 a dünamis-t dianoia-ra cseréli, Lk 10,27 pedig tovább 
árnyalja a dolgot és a kardia, pszüché, iszchüs, dianoia sza-
vakkal próbálja visszaadni az eredeti héber jelentést.  
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esetben az összes szellemi tevékenység foglalata, 
tehát jelent gondolkodást, érzelmet, akaratot. De 
az elme szó, amely a dianoia szó fordítása, szintén 
az észre, a gondolkodási képességre, az értelemre 
vonatkozik. Pál apostol pedig, aki otthon volt mind 
a zsidó hagyomány, mind pedig a hellén kultúra 
ismeretében, használja az emberre a phronészisz 
szót, amely az emberi értelmet jelenti. (Ef 1,8) 
Ugyanitt említi a bölcsességet, a sophia-t, amely 
az ember minden tudományát magába öleli. Más-
hol Pál még ennél is tovább megy és említi a lelki-
ismeretet (Róm 9,1), de ez már olyan valami az 
emberben, amely az Isten lelke, a Szentlélek által 
működik. Ugyanitt láthatjuk, hogy a szív nála már 
inkább az érzelem központja, amely fáj. (Róm 9,2) 
De még többet megtudunk az emberi lélek Pál 
szerinti felfogásából, amikor a kor szemléletének 
megfelelően, de újat hozva, beszél a „testi ember” 
és a „lelki ember” cselekedeteinek konkrétságáról. 
A test kívánságaihoz sorolja a paráznaságot, a 
házasságtörést, a bujálkodást, bálványimádását, 
ellenségeskedést, viszálykodást, féltékenységet, 
haragot, önzést, pártoskodást, irigységet, gyilkos-
ságot, részegeskedést, dobzódást és egyebeket. 
(Gal 5,19-21) Akiben pedig Krisztus lakozik, abban 
a Lélek gyümölcsei találhatóak: szeretet, öröm, 
békesség, nagylelkűség, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség. (Gal 5,22) Mármost Pál 
a testiség és a lelkiség megkülönböztetésével nem 
a test anyagi és a lélek szellemi tulajdonságait 
akarja hangsúlyozni, hanem mindkettőre nézve 
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olyan tulajdonságokat fogalmaz meg, amelyeket 
ma a lélektan körébe sorolunk. Az egyiket rossz-
ként ismerjük, a másikat a jó tulajdonságainkhoz 
soroljuk. Máris láthatjuk, hogy a keresztyénség 
mennyi mindent sorol a lelkiség körébe. De tud az 
értelemről is, amely összefüggésben van az ember 
logikai képességeivel. Ezt a dianoia-t vagy 
phronészisz-t inkább „szellemnek” nevezhetjük. 
Sietünk észrevenni és leszögezni, hogy e sokféle-
ségben nem látunk éles határokat a testiség, a 
lelkiség és az értelmi-logikai tulajdonságok között. 
Ezeket a Biblia írói megkülönböztetik, de nem vá-
lasztják külön egymástól. Az nyilvánvalóan látszik, 
hogy a bibliai nyelvezet és gondolkodás is meg-
annyi kifejezés használatával próbálja visszaadni 
azt, hogy mi is az ember. Pontosabban azt, hogy 
kicsoda az ember. Lényegében a keresztyén fölfo-
gás őrizte a zsidó hagyomány főként dichotóm 
szemléletét

20
 is, ugyanakkor egyfajta trichotóm 

szemlélettel egészítette ki, illetve  pontosította azt. 
Árnyalta az ember titkát, de nem nyújtott, mert 
nem is nyújthatott zárt, minden igényt kielégítő 
meghatározást az ember kivoltáról. Az embert 
lehet test-lélek kettősségben szemlélni, lehet test-
lélek-szellem hármasságban elgondolni, de lehet 
még több entitásssal is fölruházni, hogy közelebb 

                                                 
20

 Ugyanezt állapítja meg Ernst-Joachim Waschke: A kert mint 
metafóra az Ószövetségben. In: Orando et laborando. DRHE 
2006/2007. évi értesítője. (Szerk.: Kustár Zoltán.) Debrecen, 
2007. 96-97.   
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kerülhessünk a titkához. E nyitottságot a keresz-
tyén gondolkodás elősegítette. Egy biztos, hogy az 
ember titka ugyanúgy titok maradt, mint azelőtt. 
Sőt, mindmáig az. 
 
Úgy tűnik, a dichotóm fölfogás talán jobban előtér-
be került és végigvonult a teológia kétezer éves 
történetén. Az volt a gond, hogy a lélek és a szel-
lem fogalmak egymást jelentésükben gyakran 
átfedték. Ezt láthattuk az Ószövetségben is. Az 
újszövetségi fölfogásban már világosabb megkü-
lönböztetés látszik a lélek és a szellem, azaz a 
pszüché és a dianoia vagy phronészisz között. 
Nem beszélve arról, hogy Lukács evangélista, de 
főképpen Pál apostol ismeri és használja a nous 
szót is, amely kimondottan az emberi értelemre, 
gondolkodásra, gondolkodásmódra, bölcs döntés-
re, a mindenség átfogó ismeretére, felfogására 
vonatkozik. Ez az a szellemi tevékenység, tulaj-
donság, amellyel az ember rendelkezik, de amely 
fölött ott van Isten bölcsessége. „Az Istennek bé-
kessége, amely minden értelmet felülhalad, meg 
fogja őrizni a ti szíveteket a Krisztus Jézusban!” 
(Fil 4,7) – mondja Pál. Azt is lehetne mondani, 
hogy ez a nous a tudatos létünket jelöli, amely 
aztán teljesen megváltozhat a krisztusi evangélium 
hatására, sőt meg is fordulhat, metanoia következ-
het be, azaz megtérés. Ez pedig már a teljes éle-
tünk tudatos megfordítását jelenti, amit nem lehet 
csupán lelki jelenségnek tekinteni, hanem abban 
ugyanúgy szerepet játszik a tudatos énünk, a szel-
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lemünk és a testünk is. Így a későbbi hosszú tisz-
tázódási folyamatban természetszerűen jelent meg 
a trichotómia is, azaz, hogy az ember test-lélek-
szellem hármas felépítésű teremtmény. Ezt Pál 
apostolnál máshol is tapasztaljuk, mert amikor az 
emberről beszél, akkor azt mondja, hogy elmém-
mel tudom, mi a jó, mégis cselekszem a rosszat. 
(Róm 7) Van tehát bennem valami, ami különbözik 
a tudati tevékenységemtől, valami más, a lélek. Ez 
indítja ugyanis az embert a bűnre – gondolja Pál. 
Az apostol ugyan arról beszél, hogy a „testemmel 
a bűn törvényének szolgálok”, de nem mondja ki, 
hogy maga a test volna a rossz, mint azt a görögök 
tették. Itt már ismét azt látjuk, hogy a lelki és a testi 
jelenségek áthatják egymást, és ugyanakkor ösz-
szefüggésben vannak az ember értelmi-szellemi 
alkatelemével is.   
 
Az újkortól napjainkig 
 
Most kihagyunk egy nagyobb korszakot. A közép-
kori jellegű filozófiai gondolkodás legvégén Des-
cartes okozott sok fejtörést. Három szubsztanciát 
vett alapul: Isten, test, lélek. Ez a lélek azonban 
nem isteni természetű, hanem az emberben lévő 
gondolkodó lélek. Nála az élet központja a szív, de 
a lélek székhelye az agy. A kettő közötti kapcsola-
tot valamiféle „életszellemek” közvetítik.

21
 Ezt lát-
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 V.ö. Nagy József: A filozófia története. Pantheon Irodalmi 
Intézet, Budapest, 1927. 286. 



Gaál Botond 22 

va, nem csodálkozhatunk azon, hogy Pascal sem 
tudta elfogadni a kartéziánus szemléletet, és má-
sok is úgy látták, hogy más irányban kell keresni a 
megoldást. Ez a keresési folyamat beletorkollott 
egy nagy áramlatba, amikor már Leibnizék korától 
kezdődően a lélek szellemisége felé fordultak, 
tehát az emberben lévő olyan entitásra gondoltak, 
amely annak az anyagtalanságát akarta kifejezni. 
Hegelt éppen csak megemlítjük a maga „világlel-
kével”, de nem tudjuk elemezni, mert elvisz ben-
nünket valamilyen messzeségbe, ahonnan félő, 
hogy alig találunk vissza. Nála a mindent átfogó 
abszolút szellem a szubjektív szellem és az objek-
tív szellem egysége. Ennek az abszolút szellem-
nek a tapasztalati világban való megjelenése az 
ember által is érzékelhető valóság. Hogy miképpen 
fogja föl Hegel és hol helyezi el az embert az ő 
különös fogalmi rendszerében, megelégszünk 
Halasy-Nagy József filozófiatörténész megfogal-
mazásával: „A szubjektív szellem három fokozata: 
a lélek, mely a szellem valamely testtel való kap-
csolatában. Erről szól az anthropológia. A tudat, 
melyben a szellem megkülönbözteti magát a test-
től és a külvilágtól, és ezeket mint Nem-Ént állítja 
magával szembe. Ezt tárgyalja a 
phaenomenológia. S végül a szellem, amint az Én 
és Nem-Én ellentéteit kiegyenlíti. Ennek tudomá-
nya a pszichológia.”

22
 A teológiában kölcsönkérték 
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 Nagy József: A filozófia története. Pantheon Irodalmi Intézet, 
Budapest, 1927. 396. 
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ezeket a gondolatokat. Ravasz László az emberről 
mint Isten képmásáról ezt írja: „Mi ez a képmás? 
… Legrövidebben így fejezhetem ki: az ember 
szellem. Szellem, amelyik tud önmagáról, szem-
ben áll a világgal, és fölébe kerül. Szellem, amelyik 
tudja, hogy ő személy, páratlan, egyetlen, eredeti, 
ismerhetetlen. … Akkor jelenik meg, amikor az 
öntudatos emberi szellem Isten gondolatait, Isten 
közelségének hatásait, Isten akaratát és követelé-
seit öntudatban és életben egységesen, tisztán, 
híven és dicsőségesen kisugározza.”

23
 Akárho-

gyan is olvassuk, Ravasz az ember tudatos lényé-
re utal, amikor az embert azonosítja a szellemmel. 
Mégis azt kell mondanunk, hogy nála a szellem 
mintha keveredne a korábban említett újszövetségi 
lélek fogalmával. Annyit bizonyosan érzünk, hogy 
jó volna valamiféle tisztább fogalmiság felé halad-
nunk.  
 
A történeti áttekintés nyugtat meg bennünket afe-
lől, hogy a lélek értelmezése terén sokat léptünk 
előre, de ez még korántsem elégséges, mert az 
elvontság birodalmából szeretnénk visszajönni a 
„földre”. A 20. századot ezért még inkább a tisztá-
zódási folyamat jellemezte, amely lényegében már 
megindult Freud-dal, Jung-gal és tanítványaikkal.  
Munkásságuk kapcsán már sokkal többet tudtunk 
meg az emberről mint lélekről, de még a tudatalat-
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 Ravasz László: Az ember Isten képmása. In: Korbán I. Frank-
lin Társulat, Budapest, 1942. 147-148.  
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tiság fölfedezése sem jelenthette azt, hogy most 
már világosan meg tudnánk mondani, mi az embe-
ri lélek. Miben különbözik az a tudattól, az ember 
elmebeli tevékenységétől, közelebbről a szellemi 
mivoltától? Fölvetjük újból azt a kérdést, hogy va-
jon nem volna-e tanácsosabb mégis megkülönböz-
tetni, de nem különválasztani a emberi szellemet 
és a lelket. Erre a problémára keressük minden-
áron a választ. Az ember annyira bonyolult és ösz-
szetett voltáról van itt szó, amellyel nehezen birkó-
zik korunk valamennyi tudománya.  
 
Matematikus is vagyok, s ezen a jogon bátorko-
dom fehéren-feketén fogalmazni a kérdéseimet. 
Ha a matematika világára gondolunk, arra a cso-
dálatos szellemi alkotásra, amellyel a világminden-
ség törvényeit ki tudjuk fejezni, amellyel egyáltalán 
azokat érthetőbbé tesszük, optimista derűvel tehet-
jük föl a mosolyfakasztó kérdést ilyen formán: van-
e a matematikusnak lelke? Bizonyára mindenki 
érti, miért állítottuk élire a kérdést. Ugyanis erre a 
kérdésre nem az analízis vizsgán reszketve álló 
hallgató fogja megadni a választ, mert ő szorult 
helyzetében egyből azt mondja, hogy nincs. Ha 
jelest kap, akkor pedig boldogan kijelenti, hogy 
van. – Nyilvánvalóan bizonyos tevékenységünk 
során vannak esetek, amikor az értelmi-szellemi 
oldal, más esetekben az érzelmi-lelki oldal domi-
náns. A matematika jó példa lehet arra, amikor a 
szellemi, értelmi, logikai tevékenységünk elsődle-
ges. A másodfokú egyenletet ugyanis nem a lelki 
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tevékenységünkkel fogjuk megoldani, a szerelmi 
problémáinkra pedig nem igen alkalmazható a 
másodfokú egyenletek megoldó képletének hasz-
nálatában szerzett jártasságunk. Tehát a matema-
tikusnak is van lelke, de tárgya kifejtésekor inkább 
a szellemét használja. Az agykutató Freund Ta-
más professzor is kapcsolatba hozza az agy tudati 
tevékenységét a lélekkel, később pedig megkülön-
bözteti a kettőt azzal, hogy a lélek tér és időnélkü-
liségéről beszél, ami viszont nem mondható el a 
tudatról.

24
 „… a lélek az agyműködés egészét ké-

pes egyszerre áthatni, és egyik a másik nélkül 
nehezen határozható meg” – állapítja meg Freund 
professzor.

25
 Igazából ő is megkülönbözteti a testi, 

a lelki és tudati (szellemi) tevékenységet, de egy-
mástól elválaszthatatlannak tartja. Négy éve hallot-
tuk Székely György agykutató professzortól, hogy 
agyunk nemcsak racionális entitás, hanem egyben 
spirituális is. Sőt, a kettő egymással egyenesen 
komplementer viszonyban van.

26
 Szerintem is! 

Székely professzor is világosan beszél a racionali-
tás és a spiritualitás megkülönböztetéséről, a 
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 V.ö. Székely György: Rend a koponyában. In: Rend és sza-
badság a mindenségben. Tudomány és Teológia sorozat. 
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komplementaritásban viszont elválaszthatatlanul 
összekapcsolja őket.  
 
Akkor hát mi a lélek? Mi hordozza a lelket? Örököl-
jük-e a lelkünket? Megszólalnak-e a lélek húrjai, 
amelyek valami megkülönböztetendő emberi kom-
ponensre utalnak? Ezek a kérdések állnak mai 
előadásaink középpontjában. Hogy mi a lélek, ezt 
a kérdést föltették tavaly Csányi Vilmos akadémi-
kusnak Győrben a Pax Romana tudományos ülé-
sén. Azt a biztatást kaptuk, hogy erre a kérdésre 
várhatóan 10-12 év múlva elég pontos definíciót 
várhatunk a tudománytól. 
 
Mit mondjunk a lélekről ma? 
 
Vajon miért érdekes és időszerű a lélekről beszél-
ni? Figyelve a nemzetközi irodalmat, ma már a 
lélek törvényeiről beszélnek, azt sejtik, hogy amint 
a fizikai világnak, és a tudományos gondolkodás-
nak is, úgy a lelki életnek is vannak szabályszerű-
ségei, leírható törvényei, amelyek szerint végbe-
mennének a lelki jelenségek.

27
 Ennek kutatásához 

azonban feltétlenül szükség van arra, hogy az 
antropológiai fogalmaink világosabbak legyenek. A 
2003-ban kiadott Magyar értelmező kéziszótárt 
hívva segítségül, s felütve a lélek szónál, határo-
zottan tapasztaljuk a szabatos megfogalmazásra 
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való törekvést. Kiderül, hogy különböző tudomány-
területek más és másként értelmezik a lélek mivol-
tát. Egyesek az értelem területére, mások a sze-
mélyiség akaratára, vagy annak érzelemvilágára 
gondolnak. Én a lélek általános definíciójának is 
örültem: „Az emberben az életnek és a személyi-
ségnek a testtől független, anyagtalan hordozó-
ja.”

28
 Ez legalább egyértelmű állásfoglalás. Azért 

idéztem, mert nem igazán értek vele egyet. Ugyan-
is a lélek szerintem nem független a testtől. Arra 
gondolok, hogy a megfogalmazó bizonnyal nem a 
független szót szándékozott használni, hanem a 
megkülönböztetendő szót. A szellem szónál is 
ugyanezt a gondot találtam. Ott azonban már meg-
jelenik az a meghatározás is a többféle értelmezés 
között, hogy a szellem lényegében alkotó tudat. 
Végül is azt a következtetést érdemes levonnunk, 
hogy az emberre nézve jobb, ha a test-lélek-
szellem hármasságot használjuk, nem kizárva azt 
a lehetőséget sem, hogy még további entitásokkal 
közelítünk az ember személyének titkához. De a 
köznyelvünk is igényli ezt a fogalmi tisztázást. 
Gondoljunk csak arra, hogy a Trinity-kápolnában 
Newton szobra alatt lévő feliratot magyarra így 
szokták fordítani: „Newton, aki szellemével felül-
múlta az emberi nemet.”

29
 Vagy Kant rokonszen-
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 Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a kezdetektől 1990-ig. 
Negyedik átdolgozott kiadás. Akadémiai Kiadó, 1998. 266. 
Maga a felirat latinul van: „Newton qui genus humanum ingenio 
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ves alakjáról azt írja egyik neves filozófiatörténé-
szünk: „Az egész teste összeroskadni látszott szel-
lemének súlya alatt.”

30
 Mindkettőben a két lángel-

me intellektuális képességéről van szó, amit a 
szellem szó ad vissza. Nyilvánvalóan e két nagy 
gondolkodónak nem a lelki tulajdonságait akarták 
megfogalmazni. Mivel tehát maga a nyelvünk is 
ilyetén alakul, a szellem szó jelentése pedig válto-
zik, eltolódik, érdemes a lélektől 
megkülönböztetendő entitásként értelmezni. Elvá-
lasztani nem akarjuk, mert nem lehet és nem is 
szabad, hiszen a köznyelvünkben a „jó lelkű” em-
ber szinte ugyanaz, mint a „jó szellemű”. De olya-
nok is vannak, akik „kiváló szellemi képességek-
kel” vannak megáldva, de lelkiség tekintetében 
gonoszak. Mások pedig jólelkűek, de a szellemi 
teljesítményük nem nagy. A szellem szó a 21. 
századi nyelvünkben határozottan jobban tükrözi 
az ember értelmi tevékenységét. Így nyugodtan 
használhatjuk az emberre a test-lélek-szellem 
hármasságot a maga egységében. Ha pedig a lelki 
élet területén szeretnénk törvényeket megállapíta-
ni, felismerni, akkor ez a hármasegység minden-
képpen segítségünkre lesz. Korántsem gondoljuk 
azonban, hogy mindez elégséges eszköz, mert a 
három alkatelem összefüggésének, együttműkö-

                                                                             
superavit.” Az ingenium szó az emberre vonatkozóan valam i-
lyen különleges minőséget jelent, közelebbről az értelmet, a 
szellemet, a tehetséget, az éles elmét.  
30

 Nagy József: A filozófia története. i.m. 344. 
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désének föltárása során a tisztább fogalmiság 
mellett szükségünk van még egyfajta alkotóan 
előre vivő szemléletre is. Ha a lelki élet törvény-
szerűségeit próbáljuk fölfedezni, akkor ez a szem-
lélet elvihet bennünket újszerű dolgok meglátásá-
hoz. 
 
Miért nehéz ezt a törvényszerűséget fölfedezni? 
Miért nehéz az új szemléletre rátalálni? Mert az 
ember nem részekből áll, nem az egzakt tudomá-
nyos gondolkodás szerint meghatározott alkotó-
elemekből van összerakva, hanem mindhárom 
„alkotóeleme” százszázalékos jelenléttel „alkotja” 
az embert mint egészet. Nem lehet tehát külön 
vizsgálni az ember lelkét, a testét vagy a szellemi 
képességeit, hanem mint egységes egészet. Ezt 
mondatja velem a teológiai megfontolás is. Esze-
rint el kell fogadnunk, hogy a teljes emberhez nem 
a részeken keresztül jutunk el, hanem pontosan 
fordítva. Ha egyelőre elfogadjuk a trichotóm felépí-
tést, az eredendően hármasegységet alkotó teljes 
emberből kell kiindulnunk, aki test-lélek-szellem, 
de oly módon, hogy ezek megkülönböztetendők, 
mégis el nem választhatók. Mindhárom alkotóelem 
száz-százalékig maga az ember, a test is, a lélek 
is és a szellem is, mindazonáltal mint teljes egész 
is csak százszázaléknyi ember lesz. Ez az új 
szemlélet segíthetne a lélek szabályszerűségeit 
fölfedezni. Ez lényegében az ember egyik titka! Ez 
a titok pedig izgalmas programot készít az egész 
21. századnak, és még tovább is.   
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Én azzal a várakozással készültem erre a nyolca-
dik Tudomány és Teológia Konferenciára, hogy 
mint eddig is, sokat fogok tanulni a különböző 
szakterületek eminens tudósaitól. A szemléletem 
formálását remélem! 
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Kopp Mária 
 

 
Riasztó a magyar társadalom egészségi állapota, 
különösen a férfiaknak romlik a helyzete. Ennek 
meghatározóan lelki okai vannak. Ahogyan az 
egész-ség szavunk szépen kifejezi, a testi-lelki 
jóllét összefügg, csak a lelkileg is ép mondhatja 
magát egészségesnek. Gyorsan terjed a kóros 
lehangoltság, a depresszió hazánkban. Nem igaz, 
hogy a magyar eleve kiábrándulásra, lehangolt-
ságra hajlamos nép lenne. Sokkal inkább jellemző-
je a tennivágyás, a minél jobb teljesítményre való 
törekvés. De ha ez a szándék nem teljesedhet ki, 
az egyén értéktelennek érzi magát, önképe romlik 
és ennek folyománya a kóros lehangoltság. Figye-
lemreméltó, hogy a magyar népességben a világ-
átlagnál magasabb a kóros hangulatingadozásra 
való hajlam, melynek során a lehangoltság és fel-
hangoltság érzelmi végletei váltják egymást. A 
felhangolt állapot segítheti az alkotó tevékenysé-

                                                 
1 Az ember mint lélek konferencián, 2007. november 15-én 

Debrecenben elhangzott előadás rövidített változatát Végh 
László fogalmazta meg. 
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get. Nyíri Tamás szép képét használva, a lelkese-
dés angyala legyűrheti  a kiábrándulás démonát. 
 
A 2006-ban befejezett országos reprezentatív fel-
mérés eredményei szerint, a Hofstede féle 
kultúrális dimenziók alapján a magyarság a világ 
egyik leginkább individualista népe. Eltérünk eb-
ben a környező népektől, a magyarok individua-
lizmusának mértéke csak az angolszászok szintjé-
vel vethető össze. Ezért a magyar népességnek az 
egyéni teljesítményt értékelő, az alkotómunkát 
serkentő vezetés a megfelelő. Történelme során a 
magyar nép mindig is lázadt az önkényuralom 
ellen és elvetette a tekintélyelvű vezetést. 
 
Mai helyzetünk meghatározó jellemzője a fogyasz-
tói világszemlélet elterjedtsége, ami az anyagiak-
ban való gyarapodást teszi az önértékelés alapjá-
ul. Ez különösen a férfiak törekvéseit határozza 
meg, de  ők elsősorban a családjuk, a feleségük, a 
nők elvárásainak  akarnak megfelelni. Éppen ezért 
az anyák, a feleségek és a nők igen sokat tehet-
nek a férfiak egészségéért. 
 
Az egyes országok között lévő életminőségi kü-
lönbségek jelentős hányadát a válások és a mun-
kanélküliség arányával, a bizalom szintjével, a civil 
szerveződésekben való részvétellel, a kormányzat 
jellegével és a vallásos emberek arányával lehet 
megmagyarázni. Egy 50 országra kiterjedő 1999-
es felmérés szerint az országok közötti életminő-
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ség –boldogság–  különbségek 80%-a és az ön-
gyilkossági arányok különbségeinek 57%-a a fenti 
hat tényezővel függ össze.  
 
Egy társadalom egészséges működésének alapja, 
hogy a család, a lakóhely, a munkahely és a nem-
zet közösségéhez tartozom. Ezek fontosak szá-
momra, azonosulok érték- és életrendjükkel, írat-
lan szabályaikkal. Bízhatom azokban, akikhez 
tartozom és abban, hogy a társadalom működése 
nagyjából kiszámítható és életemnek célja és ér-
telme van. Fontos a társadalmi tőke, az egymásba 
vetett bizalom, pl. hogy az építési vállakozó akkor 
érkezik, amikorra igérte és az utazási iroda nem 
egy nyomortelepre visz, miközben paradicsomi 
körülményekkel csábított. 
 
Korábban a közösségek íratlan szabályai, érték-
rendje nem voltak kérdésesek. Ha valaki nem 
megfelelően viselkedett, a legsúlyosabb büntetés a 
közösségből való kizárás volt, ami összeroppantot-
ta, elpusztította a kivetett személyt. Idővel lázadni 
kezdtek a szoros kötöttségek ellen, amint ezt Ibsen 
Nórája és más irodalmi alkotások szemléltetik. 
Mára a korábbi közösségek többsége felbomlott, 
így az értékrend és az íratlan szabályok által adott 
közösségi ellenőrzés meglazult vagy elveszett. Ám 
az egyén lelki egyensúlya továbbra is a közösségi 
értékeken és 'játékszabályokon', az erkölcsi elve-
ken nyugszik és a társadalom összetartó ereje a 
közösséghez való tartozás megélése és betartása 
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maradt. Amikor a társadalom íratlan szabályai és a 
közös erkölcsi elvek meggyengülnek és hiányzik a 
közös jövőkép, az együttérzés és összetartozás, 
azaz a társadalom értékvesztetté válik, az egyén 
állandósuló feszült lelkiállapotba kerül, amin nem 
csodálkozhatunk, mert a hosszú távra tervezhető-
ség és a világ rendjébe vetett bizalmon alapuló 
világkép alapvető lelki igény. Ezt a közösségek 
bomlása során fellépő állandósult feszült lelkiálla-
potot anómiás állapotnak (Dürkheim, Andorka 
Rudolf) nevezik.  Mára a közösségek bomlásával 
az értékvesztett állapot társadalmi méretűvé vált. 
Ez magyarázza a magyar társadalom egészségé-
nek romlását, a férfiak idő előtti halálozását és 
különösen nagy gondot okoz a társadalom esélyte-
len, leszakadó rétegei számára. 
 
Ha egy társadalom megengedi, hogy  fel lehessen 
rúgni az erkölcsi elveket és a közös játékszabályo-
kat, akkor a pusztulás veszélye fenyegeti. Ezért a 
mai változó világban is elsődleges érdek a közös-
ségi érdekek védelme, az erkölcshöz való ragasz-
kodás és az íratlan szabályok betartása. A legtöbb 
embernek súlyos érzelmi küzdelemmel jár, ha 
lényeges kérdésben hazudik. Ki is lehet mutatni 
hazugsággal együttjáró lelki tusa élettani jeleit, 
ezen alapul a hazugságvizsgáló készülékek alkal-
mazhatósága. De vannak beteges lelki alkatú, 
erkölcsfogyatékos egyének, elsődleges pszichopa-
táknak nevezzük őket, akikben nem alakult ki, 
vagy nagyon csökevényes az erkölcsi érzék. Náluk 
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a hazugságvizsgáló készülék nem alkalmazható, 
mivel nem érzik át tetteik erkölcsi súlyát. Robert D. 
Hare professzor évizedek óta vizsgálja a pszicho-
pátia jellemzőit, a 'Kímélet nélkül, A köztünk élő 
pszichopaták sokkoló világa' című könyve 1993-
ban jelent meg. Észak-Amerikában óvatos becslé-
sek szerint is legalább kétmillió erkölcsfogyatékos 
él, azaz kb. minden kétszázadik ember a társa-
dalmi közmegegyezés alapjául szolgáló erkölcsi 
rendszer élősdije, az értékvesztett állapot haszon-
élvezője, sőt gerjesztője. Olyan módszereket al-
kalmaznak, amelyek mások számára elfogadhatat-
lanok és az ép erkölcsű emberek képtelenek vé-
dekezni ellenük. Igen sok erkölcsfogyatékos lebu-
kik, de bőven van belőlük a társadalom leggazda-
gabb, legbefolyásosabb rétegeiben is. A pszicho-
pátia legfontosabb tünetei a hamisság és a felszí-
nesség, az önközpontúság és a nagyzolás, a 
megbánás és a bűntudat hiánya, a megtévesztés 
és rászedés, valamint a sekélyes érzelmek. Mind-
ezek rombolják a társadalmat. A közösség szokás-
rendjén élősködő erkölcsfogyatékos magatartás-
forma jellemzői az indulatosság, a magatartás 
szabályozottságának hiánya, az izgalom iránti 
szükséglet, a bajkeverés, a felelőtlenség, a korai 
viselkedészavarok és a felnőttkori társadalomkép-
telen magatartás. Hitler egyértelműen erkölcsfo-
gyatékos volt, és a világ hihetetlen árat fizetett, 
amíg meg tudta állítani, hiszen választások útján 
került hatalomra, de utána elképzelhetetlen módon 
befolyásolta a tömegeket. Egyik arcát nézve ma-
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gával ragadó, gyakran elbűvölő, kedves személyi-
ség, a másik arca viszont az érzelmek és együttér-
zés nélküli vadállaté. Miután a bizalmunkba férkő-
zött, és levett a lábunkról, kíméletlenül lesújt. Lé-
nyege az önös, másokat eltipró céljainak könyörte-
len megvalósítása. Nem tudja, milyen az ép lelkű 
ember lelkiismerete, nem ismeri a bűntudat érzé-
sét. Bár éles a szeme, olyan mintha színvak lenne 
az emberi lét erkölcsi vonatkozásait illetően. 
 
Korunk átmeneti társadalmai erősen sérülékenyek 
hiszen ezredéves működési évek vannak változó-
ban. Legnagyobb veszély a társadalom számára 
az összetartozás gyengülése és az íratlan szabá-
lyok bizonytalanná válása. Mindez nagyban növeli 
a pszichopaták cselekvési lehetőségeit, és ez kü-
lönösen igaz Közép-Kelet-Európa átalakuló társa-
dalmaira, azon belül elsősorban Magyarországra, 
ahol az értékvesztett állapottal együttjáró feszült-
ség rendkívül felerősödött, és igen súlyos egész-
ségügyi helyzethez vezetett. Magyarországot kife-
jezetten anómiás állapot jellemzi. 2002-ben a teljes 
lakosság  54%-a anómiás lelkiállapotban volt, ez 
az arány a nyolc általánosnál alacsonyabb vég-
zettségűek között 74%, a csak nyolc általánost 
végzettek között 64%. A 2006-os felmérés szerint 
már 70 %-ra emelkedett az értékvesztett, anómiás 
emberek aránya a teljes népesség körében. Minél 
súlyosabb az anómiás lelkiállapot, annál nagyobb 
a bizalmatlanság, a versengés és az irígység szint-
je, a leginkább értékvesztett állapotban lévők 48-
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szor bizalmatlanabbak és 21-szer versengőbbek, 
sőt irígyebbek, mint az egészégesek átlaga. Jel-
lemzőek az anómiás állapotra az olyan mondások, 
hogy az ember az egyik napról a másikra él, nincs 
értelme terveket szőni, minden olyan gyorsan vál-
tozik, hogy azt sem tudja már az ember, miben 
higgyen, manapság alig tudok eligazodni az élet 
dolgaiban. Legkönnyebben az anómiás állapotú, 
az értékrenddel nem rendelkező, jövőkép nélkül 
szorongó, elbizonytalanodott embert lehet befolyá-
solni. Ez az állapot az alacsonyabb végzettségű, 
gyökértelenné vált rétegekben a gyakoribb. Mivel a 
szoros személyes kapcsolatai, a belső értékrendje 
és életcéljai megvédik, az ép személyiségű ember 
ellene tud állni annak, hogy mások eszközévé 
váljon. 
 
Aggasztó a magyar népesség egészségi állapotá-
nak romlása. Nagyon rosszak a munkaképes kor-
osztályok mutatói, különösen a férfiaké. A 45-65 
éves magyar férfiak halálozási aránya ma maga-
sabb, mint az 1930-as években volt. Pedig akkor 
még a TBC is pusztított. 2005-ben a 40-69 éves 
férfiak korosztályából 11395-tel többen haltak meg, 
mint 1960-ban. Hasonló rosszabbodás történt a 
térség más országaiban, Lengyelországban, Szlo-
vákiában és Csehországban is, de náluk ma már 
sokkal jobb a helyzet. A magyar nők várható élet-
tartam adatai nem mutatnak ennyire súlyos képet, 
1965-2005 között nőtt a nők várható életkora, de a 
növekedés messze elmarad a másutt tapasztalt 
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emelkedéstől. Egészségi mutatóink Ukrajnáéhoz 
és Oroszországéhoz hasonlóak, máshol, mint 
Szingapúrban, az USA-ban, Japánban és Svédor-
szágban az adott időszakban jelentősen nőtt a 
férfiak átlagéletkora. Míg 1970-ben a magyar mu-
tatók jobbak voltak az osztrákénál, 2005-ben a 
vizsgált európai országok között Magyarországon 
volt a legalacsonyabb a várható élettartam. Rá-
adásul a magyar népesség az alacsony születési 
arányszámok miatt is csökken, csak az orosz és 
bolgár népesség fogy gyorsabban, mint  a magyar. 
Érdekes, hogy azok a férfiak, akik már elérték a 
70. évüket, más országokéhoz hasonló várható 
élettartamra számíthatnak. Az idő előtti halálozás 
nem a magyar egészségügy hibája, ez eddig min-
den nehézség ellenére kiemelkedően teljesített. 
 
Jobban megérthetjük a fenti helyzetet, ha a ma-
gyar népesség állapotát vizsgáló, három nagy 
mintán végzett felmérés adatait tanulmányozzuk. 
1988-ban 20902, 1995-ben 12463 és 2002-ben 
12640 személyt kérdeztek ki részletesen. Egyrészt 
felmérték az életminőséget, valamint a testi és lelki 
egészségi állapotot. Továbbá feljegyezték az élet-
módot és a tartós stresszt jellemző adatokat, a 
dohányzást, az alkoholfogyasztást, a kábítószer 
használatot, a munka és a kapcsolatok okozta 
feszültségeket, az életeseményeket és szükségle-
teket. Megvizsgálták a társadalomlélektani ténye-
zőket, mennyire képes az illető megbirkózni a fel-
adataival, kap-e mástól támogatást, érez-e ellen-
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ségességet, milyen a társadalmi tőkéje, mennyire 
reménykedik, indulatos-e, elégedett-e, mik az élet-
céljai és mennyire vallásos. Rögzítették a családi 
viszonyokat, és hogy miben marad le viszonylag a 
többitől. A 2002-ban kikérdezett 12640 személy 
közül 2006-ig 4689 embert sikerült újra kikérdezni 
és időközben 322 ember halt meg az újra felkere-
settek közül. Közülük a 2002-ben 40-69 éves kor-
osztály adatait tekintették át részletesen, 1130 
férfit és 1529 nőt. Közülük 2006-ig 99 férfi (8,8%) 
és 53 nő (3,6%) halt meg. Igen rossznak vagy 
rossznak (1 vagy 2 egy 5 fokú sorban)  tartotta az 
egészségét a meghalt férfiak 42%-a  és a meghalt 
nők 36%-a. A munkaképesség csökkenésének 
megfelelő arányai 88% és 74%. Megdöbbentő, 
hogy a kezelt betegségek aránya igen alacsony 
volt, főleg a férfiak nem fordultak idejében orvos-
hoz! Például a meghalt férfiak 24%-a súlyos de-
pressziós tünetektől szenvedett és csak 6%-ot 
kezeltek emiatt. 
 
Az érettséginél alacsonyabb iskolázottság a férfi-
aknál 1,8-szorosára növeli a halálozás kockázatát, 
miközben a nőknél a magasabb iskolázottság eb-
ben a korcsoportban nem jelentett komolyabb vé-
dettséget. A munkával kapcsolatos fő feszültség-
forrás a munkahely bizonytalansága, az alacsony 
családi jövedelem, a munka önállóságának hiánya 
és a kevés társas támogatás. A munkahely elvesz-
tésének veszélye a férfiaknál háromszoros idő 
előtti egészségromlással és halálozással jár. A 
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társadalmi bizonytalanság, az értelmetlennek ér-
zett élet, az értékvesztett állapot és a versengés 
kétszeres kockázatot jelentenek. Mindkét nem 
esetén a reménytelenség háromszoros kockázati 
tényező. A nőknél a családi gondok hétszeresére 
növelik a halálozás kockázatát, a személyes kap-
csolatokkal való elégedetlenség kétszeres kocká-
zatot jelent, általában a boldogtalanság és a ked-
vezőtlen érzelmi beállítódás mint személyiségté-
nyező háromszoros kockázattal jár számukra. 
 
Míg az egészséggel kapcsolatos életminőség jó 
vagy kiváló értékeinek aránya a 2002-es európai 
felmérés szerint a vezető Svájcnál 85%, addig ez 
az Magyarországon csak 45,4%. 2001-ben az EU 
15 tagállamában a munkahelyi feszültségek mér-
tékadó becslés szerint évente 20 milliárd euro 
veszteséget okoztak. Nem a kihívások, hanem a 
bizonytalanság, az önkényeskedés, a kellő jutal-
mazás nélküli túlterhelés válik a munkahelyi fe-
szültségek fő forrásaivá. Míg hazánkban 2002-ben 
13,6% volt a kezelésre szoruló depressziós bete-
gek aránya, ez a szám 2005 utolsó hónapjaira 4%-
kal, 17,6%-ra emelkedett és a férfiak között na-
gyobb mértékű a növekedés. Közel minden ötödik 
felnőtt az állandósult feszültség, a lelki leszakadás 
állapotában él. 
 
Ha az egyén bízik abban, hogy meg tudja oldani a 
nehéz élethelyzeteket, a vidámság és a jókedv 
mindkét nem esetén védő tényezők. Férfiak esetén 
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a kedvező életminőség háromszoros, a házastárs-
sal való együttélés és különösen a jó házasság 
ötszörös védelmet adó tényező.  A férfiaknál a 
dohányzás kétszeresére növeli a halálozás kocká-
zatát, miközben a rendszeres testmozgás harma-
dára csökkenti. Ha a férfi hisz az élet értelmében 
és biztos a munkahelye, jóval védettebb helyzet-
ben van. Hétszeres védelmet jelent a nő számára 
a jó család és ráadásul egyik kapcsolatának zava-
rát egy másik ellensúlyozhatja. 
 
Ha a férfiak igen rossz egészségügyi helyzetének 
magyarázatát keressük, kimutatható, hogy a nők 
anyagi helyzettel való elégedetlensége jóval súlyo-
sabb veszélyeztető tényező a férfiak számára, 
mint a férfiak saját elégedetlensége. Míg a nők a 
család, a férfiak saját anyagi helyzetüket mérlege-
lik. A nő iskolázottsága fontos, védő tényező a férfi 
számára. Ne a nők akarjanak jobb férfiak lenni, 
hanem a férfiak tanulhatnának a nők összetettebb, 
többtényezős értékrendjéből. A jó házastárs és 
gyermek véd a kiábrándulás, a lehangoltság dé-
mona ellen és előhívja a lelkesedés angyalát. II. 
János Pál pápa példájára gondoljunk, aki a lelke-
sedés hírdetője volt a világban és a világ szomjaz-
za a világosság, öröm és lelkesedés hirdetőit. Még 
akkor is, ha a kiábrándulás kísértésébe esik, a 
papság legfőbb hivatása akkor is a 'lelkesedés 
angyalának' szolgálata. 
 
Magyarország súlyos helyzete összefügg az 1956-
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os forradalom leverése óta uralkodó hatalmi rend-
szerekkel. 1956 forradalma a nemzeti azonosság-
tudat, az összefogás és a társadalom összeforrott-
ságának diadala volt. Leverése után a nemzeti 
azonosság tudata jelentette a hatalom számára a 
legfőbb veszélyt, ezt aztán durva zsarnoki mód-
szerekkel fojtották el. 1956-ot csak mint ellenforra-
dalmat volt szabad emlegetni és a nemzeti érzést 
igyekeztek minden módon idejétmúltnak, káros-
nak, rombolónak feltüntetni. A szomszédos orszá-
gokban a nemzeti azonosságtudat elleni küzdelem 
sokkal szerényebb mértékű volt. Nálunk tudatosan 
roncsolták a közösségek összetartó erejét, s igye-
keztek az emberek idejét és erőforrásait inkább az 
anyagiak felé fordítani. Magyarország a legvidá-
mabb barakká vált, ahol a környező szocialista 
országokénál nagyobb lehetőség volt a gazdago-
dásra, és ahol a meghasonlás miatt egyre jobban 
terjedt a kicsi vagy kocsi szemlélete. Ahogy sérült 
az értékrend, ez jól követhető Andorka Rudolf ku-
tatásai alapján, úgy romlott a lakosság egészségi 
állapota. 
 
A nyugati társadalmakban, miközben a liberaliz-
mus jegyében megerősödött az egyes kisebbsé-
gek azonosságtudata, ugyanakkor háttérbe szorult 
a nemzeti azonosságtudat fontossága. Anthony 
Giddens, az 'új baloldal' legismeretebb képviselője, 
egyik legújabb kötetében David Goodhart tanul-
mánya azt taglalja, hogy ez komoly veszélyt jelent 
a társadalom egésze számára. Nagy-Britanniát 
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eddig a liberális nacionalizmus tartotta össze, de 
ha nem sikerül ennek értékrendjét helyreállítani, 
akkor Nagy-Britannia tönkremegy. Befogadó a 
liberális nacionalizmus, de csak azokat fogadja be, 
akik a közösség által követett íratlan szabályokat 
és értékrendet betartják, akiknek kincs a nemzeti 
örökség, műveltség és erős nemzeti azonosságtu-
dattal rendelkeznek. Bár a mai Magyarországon 
mind a liberalizmus, mind a nacionalizmus szitok-
szavak, igaz különböző körökben, de Széchenyi 
István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Eötvös 
József a liberális nacionalista nemzetfogalmat 
vallották, s ennek megfelelően éltek és cseleked-
tek. Ennek a szemléletnek az újrateremtése az 
egyik legfontosabb nemzeti létkérdés. 
 
Minél színesebb egy társadalom, annál gazda-
gabb, de csak akkor, ha valamennyien legféltet-
tebb kincsüknek tekintik a nemzet közös öröksé-
gét, történelmét, hagyományait, jelképeit. Nem 
szabad hagyni sem a valódi liberalizmus, sem a 
nacionalizmus jelentésének eltorzítását.  Éppen a 
magyar társadalom példátlan sokszínűsége lehet a 
megújuló nemzeti azonosságtudat alapja. Észak, 
dél, kelet és nyugat találkozik génjeinkben és mű-
veltségünkben. Szinte minden család gazdag mű-
veltséggel és különböző származású ősökkel ren-
delkezik, miközben a magyar azonosságtudat ké-
pes valamennyit magába fogadni. Büszkének kell 
lennünk a magyar azonosságtudat egyedülálló 
gazdagságára, családjaink német, szlovák, zsidó, 
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délszláv, cigány, román, jász, kun és egyéb gyöke-
reire is melyek mind a közös nemzeti műveltség 
fáját táplálják és éltetik. Mint a viharos gyorsaság-
gal fejlődő, átalakuló távol-keleti országok példája 
is mutatja, a nemzeti azonosságtudat a legerősebb 
társadalmi, gazdasági, testi és lelki egészséget 
védő tényező. Vissza kell tehát nyernünk a nemze-
tet összetartani és az ország fejlődését megala-
pozni képes egészséges, liberális nacionalizmu-
sunkat. Szívleljük meg Kossuth Lajosnak a Pesti 
Hírlap, 1942, 148. számában található intését: 'A 
civilisatio, mellynek nemzeties jellege nincs, ha-
sonlít a levágott gyümölcsvirághoz, melly pohár-
ban még egy-két napig elteng, de gyümölcse soha 
nem leszen.(…) Hol a honszerelemnek a szívre-
dők oltárán lángoló tüzét semmi nem élteti, ott 
népcsorda lehet, de nemzet nincs.' 
 
 
 



 

 
 

MI JÁTSZÓDIK LE A TUDOMÁNYT  
MŰVELŐ EMBERBEN?1 

 
 

Hámori József 
 

 
Már második alkalommal tartok előadást a debre-
ceni Tudomány és Teológia Konferencián. Néhány 
évvel ezelőtt az agy működéséről beszéltem. Ak-
kor is szó volt az emberi lélekről mint ami a tér- és 
időnélküliség világába tartozik. Hogy a lélek mi-
képpen kötődik az emberhez, azt még sok kutatói 
munka fogja vizsgálni, remélhetőleg föltárni, de 
annyit biztosan állíthatunk, hogy a lélek esszenciá-
lis része az emberi életnek. Az egész emberi lét 
velejárója. Most inkább arról szeretnék szólni, 
hogy milyen szerepe van a hitnek a természetet 
kutató ember belső világában, azaz mi játszódik le 
benne, amikor a tudományt műveli.  
 
Az előadás első részében a természettudomány-
okkal foglalkozunk - néhány európai példa után 
főként a magyar tudósok-tudomány hozzájárulásá-
val a XIX-XX. századi természettudományokhoz. 
Magyarország már ebben az időszakban a XIX-
XX. században, az európai államok között is ki-

                                                 
1 A szabad előadás lejegyzett változata. 
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emelkedő szerepet töltött be. Engedjék meg, hogy 
fölsoroljak néhányat az ismert nevek közül: Bláthy, 
Déri, Cipernovszky a villanygenerátor, vagy Jedlik 
Ányos a villanymotor feltalálója, Kandó Kálmán a 
villanymozdony kidolgozója, Szilárd Leó, akinek a 
nevéhez az atomreaktor és – sokan nem tudják, 
hogy még egy másik, nem egészen azonos di-
menziójú felfedezés, amit ma is használunk, – a 
hűtőszekrény szabadalmaztatása fűződik. Nagyon 
jellegzetes módon, Einsteinnel közösen adták be 
és kapták meg a szabadalmi kérelmet a 
fridzsiderre. Egyébként ide tartozik még Wigner 
Jenő, az első plutónium-reaktor feltalálója, Kármán 
Tódor a szuperszonikus repülés megteremtője, – 
talán lehet azt is mondani, hogy a II. világháború 
megnyerésének egyik fő tényezője azzal, hogy 
tulajdonképpen létrehozta az American Air Force-
ot, tehát a légierőt. Itt megállnék egy pillanatra. 
Említettem Wigner Jenőt, Kármán Tódort, Szilárd 
Leót. A San Franciscoban élt Teller Edét kell még 
említeni. 
 
Ezekhez a nagy nevekhez egy kis kitérő. A kérdés 
a következő: kik is azok a marslakók? A marslakók 
elnevezés egy fizikustól (Fermi) származik, aki arra 
jött rá, hogy amikor  Wigner, Szilárd, Neumann és 
Teller együtt félrevonultak, akkor valami érthetetlen 
– neki úgy tűnt – Marsról származó nyelven kezd-
tek el beszélni ezek a kiemelkedő tehetségek. 
Természetesen magyarul. Innen származik a 
marslakók elnevezés. 
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Öt ilyen ,,marslakót” nevez meg Teller Ede egy 
levelében, és mindegyiket jellemzi. Jellemzi Kár-
mán Tódort, mint aki az Air Force-ot létrehozta. 
Úgy jellemzi Szilárd Leót, hogy ő volt az az érde-
kes társalgó, kiváló ember és tudós, aki pillanatok 
alatt mindenkit meg tudott bántani azzal, hogy azt 
állította: sokkal jobban érti az illető szakmáját. 
Aztán jellemzi Neumann Jánost mint a computer 
tulajdonképpeni felfedezőjét. Teller Ede önmagát 
nagyon szerényen, talán két szóval jellemezte, 
mondván, hogy őneki igazából nagyobb teljesít-
ménye nem volt azon kívül, hogy segített meg-
nyerni a hidegháborút anélkül, hogy annak egyet-
lenegy ember is áldozatává vált volna. 
 
Végül Teller Ede felteszi és meg is válaszolja azt a 
kérdést, hogyan jöhetett létre az öt marslakó. Úgy, 
hogy olyan iskolákba jártak – merthogy jártak a 
Trefortba is és jártak a Fasoriba is – ahol kiváló 
tanároktól megtanulták azt, hogy érdemes tanulni, 
hogy érdemes tudni, hogy érdemes kutatni a dol-
gokat és kritikusan gondolkodni! S valóban: 
 
Az eligazodást kereső ember valamilyen világkép 
alapján kérdez. Akinek nincs világképe, annak a 
fejében nincs rend, az nem tud helyesen kérdezni. 
Az elmúlt évtizedek politikai, gazdasági, ideológiai 
változásai a közfelfogásban sok világképet, hitet 
átalakítottak – Keleten és Nyugaton egyaránt. A 
tudomány világában is több biztosnak hitt világkép 
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változott meg. A „most már majdnem mindent tu-
dunk és csak idő kérdése, hogy mindenre választ 
kapjunk'' hangulatot kikezdték a tények és új felis-
merések. A 19. század naiv magabiztossága meg-
rendült. Megtudtuk azt is, hogy vannak kérdések, 
amelyekre elvileg sem találhatunk logikailag biztos 
választ. Mégis helyes világképre szükség van, a 
zavaros gondolkodás bántja a tisztán látni akaró 
embert. Ugyanakkor a „világnézetileg semleges" 
világkép önellentmondó fogalmának népszerűsíté-
se is zsákutca. 
 
- Sir Arthur Eddington (igazolta Einstein relativitás 
elméletét) -,,A tudomány nem képes az embersé-
get elvezetni egyenesen az igazsághoz vagy a 
valósághoz – csak a szimbólumok világának az 
árnyékához vezethet el". 
- Francisco Ayala: a tudomány nagyon sikeres út a 
tudáshoz, de nem az egyedüli! Más lehetőségek a 
tudás kiszélesítéséhez: irodalom, művészetek, 
filozófia és – vallásos tapasztalatok. Ayala: tudo-
mányban lehetséges és szükséges a megfigyelé-
sek (tények?) ismétlésén keresztüli verifikáció; a 
vallásos hit esetében ilyen (kísérletes) verifikáció 
nem lehetséges, s nem is értelmes. (Nem tudomá-
nyos: Eccles-Monod vita!) 
 
Az emberiség tudatában akkor indul majd a 
gyógyulás, amikor sikerül felszámolni az ellent-
mondásokat a (természetfeletti ihletésű) vallások 
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tanításai és a (morális értékrend nélküli) tudomá-
nyos világkép között. 
 
Természetesen szét kell választanunk az ateizmus 
értelmetlen világképét is a tudományos világképtől. 
Amikor Einstein nemet mond a véletlennek ("Isten 
nem kockajátékos!"), amikor Hawking a tudomány 
eszközeivel bebizonyítja az ,,Idő Kezdetét”, a Big 
Bang valóságát, akkor egy-egy lépéssel közele-
dünk az emberi tudat gyógyulása, a vallásos és a 
tudományos világkép összhangba kerülése, azo-
nosulása felé. Univerzum: „left hander" – életet 
adó aminosavak balra forgatóak – cukrok jobbra 
forgatóak. Az aszimmetria az anyagi világ létezé-
sének alapja, az evolúció hajtóereje! 
- Goethe: „a szimmetria hiánya a legjobb bizonyí-
ték az evolúció mellett" 
- 1993 (Barrow and Silk: „Left hand of creation"): 
„az aszimmetria nélküli világnak nincs története, 
nincs időszámítása sem", illetve a "hibátlan kristály 
semmit sem mond magáról, ha azonban valami-
lyen szabálytalanság van benne, akkor beszél a 
keletkezéséről, a múltjáról, vagyis a szabályos 
részek univerzálisak és történetnélküliek, nem 
mondanak semmit". 
- Feynman (fizikus) = az igazi meglepetés nem 
annak magyarázata, hogy a világ miért aszimmet-
rikus helyenként, hanem annak megértése, miért 
oly gyakran szimmetrikus? A szimmetria az igazi 
meglepetés, míg az aszimmetria a várakozás sze-
rinti norma! 
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- Dagalest Frey: „az élet = aszimmetria, szemben a 
szimmetria formális rigiditásával" 
- Louis Pasteur: (1854) A világegyetem aszimmet-
rikus, s az élet aszimmetriája ennek egyenes kö-
vetkezménye". 
- Evolúció - darwinizmus: II. János Pál pápa szerint 
a tudományos elméletek nem lehetnek ellentmon-
dásban az Isteni Kinyilatkoztatással; elfogadta azt 
a tudományos konklúziót. hogy az evolúció jól 
megalapozott elmélet!  
- Peacoche (DNA kutató): Az evolúció, a forró Big 
Bang-tól a Homo sapiensig, annak illusztrációja, 
ahogy a teremtő Isten teremtett és teremt. Religio 
= újra megteremtett kapcsolat. – S most bővebben 
a hitről.  
A hit forrásai:  
1.) családi nevelés 
2.) felnőtt kori – kegyelem 
3.) „rácsodálkozás'' keltette hit (pl. Salvadore Dali) 
- Hívő tudósok (Pasteur, Goethe, Eccles, 
Szentágothai) és még 11 mai magyar tudós, amint 
Chikán „Levelek a tudós fájáról" című könyvében 
írja: „A tudós éppúgy az isteni igazságot keresi, 
mint a teológus, csak más eszközökkel.” 
- Szent Ágoston: „ha a vallásos tanok ellentmon-
danak a természetben tett megfigyeléseknek, köte-
lező újraértékelni vagy 1.) a tudományos tények 
interpretációját, vagy 2.) az írások megértését." 
- Baronio bíboros: (Galileo kollegája): ,A Biblia azt 
mondja, hogyan jussunk a mennyekbe, de nem 
azt, hogyan néz ki a menny.  
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- Gallup: spirituálisan élő (hívő - vallásos) emberek 
között kétszer annyi „nagyon megelégedett, bol-
dog" ember van, mint a kevésbé, vagy egyáltalá-
ban nem vallásosok között.  200 tanulmány ösz-
szegzése: vallásosoknál kisebb a depresszió és 
kábítószerezés rizikója; hypertensió kisebb szám-
ban. Szoros összefüggés van a hit és az altuizmus 
között. Általában a vallásosság hozzájárul a men-
tális egészséghez. Nem igaz, hogy a vallás mentá-
lis betegségek közvetlen előidézője lenne! 
- Hit -és érzelmi élet. Utóbbi fejlesztése (pl. zene 
által) - Tolsztoj = „gyorsírás", Einstein, hegedű 
imaként. Érzelmi életünk kiteljesedése a hit. Emo-
cionális agy, prefrontális kéreg. Művészetek és 
oktatás. Művészetek és tudás itt jönnek össze = a 
kreativitás! (Példák: Konfuce, Bólyai, Szentágothai, 
Greenspan, Kodály: nincs teljes személyiség). 
 
Paul Johnson, a kiváló angol polihisztor, történész, 
író, politológus, a mindenkori brit miniszterelnök 
főtanácsadója elemezte a Duna TV-ben sugárzott 
interview-ben az EU, illetve Európa jelenlegi hely-
zetét. Ezt véleménye szerint az jellemzi, hogy az 
Unió az eredeti, legfontosabb európai értékek kép-
viseletét nem vállalja (szellemi értékek, kultúra, 
keresztény gyökerek) és teljesen a materiális, 
gazdasági szempontok uralják Brüsszel tevékeny-
ségét. – A jelenlegi magyarországi helyzetre ez 
fokozottan érvényes. Az elmúlt 3-4 esztendő kizá-
rólag (az egyébként fontos!) a társadalom, az 
egyének bizonytalan anyagi hátteréről, a 
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„materiáról", a gazdaság fel-le mozgásáról szól-
nak. Nem véletlen, sőt következményes a társada-
lom nagy részében a bizonytalanság okozta féle-
lem, sőt, éppen ezért, egy társadalmi közöny, 
pesszimizmus terjed, méghozzá a jövőkép részle-
ges, vagy teljes hiányával. Hogy lehet ezen változ-
tatni? Úgy tűnik. hogy a XX. század nagy kultusz-
miniszterének, Klebersberg Kunónak erre vonat-
kozó megállapítása, 80 év múltán is aktuális: 
„Gondolják meg a baljósok és a kétségbeesés 
apostolai, hogy nevetségesen szánalmas és köny-
nyű dicsőség a tájékozatlan tömegeket kétségbe-
esésbe hajtani. De azután... Nem láttam még 
nemzetet, amely pesszimista hangulatban emel-
kedni tudott volna. Bizalom, munka, óriási erőfeszí-
tések, művek, alkotások, ez az emelkedés egyedü-
li útja." 
 
Ismétlem: Az emberiség tudata akkor lesz újra 
egészséges, amikor világképünk egységesé válik. 
Elfogadhatatlan az olyan gondolkozás, hogy az 
ellentmondásokkal nem kell törődni, hogy a tudo-
mány foglalkozzon csak a mindennapi élet kérdé-
seivel és hagyjuk a vallásra a természetfelettit, az 
ember által megérthetetlent. Ez így helytelen! 
Helytelen azért, mert igazság csak egy lehet, még 
akkor is egynek kell lennie, ha az az egy igazság 
felfoghatatlan az ember számára! Ezért, ahogy azt 
már Szent Ágoston mondta, ha a vallás és a tu-
domány nem tudnak megegyezni valamiben, úgy 
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egyiknek vagy mindkettőnek tévednie kell, s ezért 
korrigálni. 
 
A vallás, a tudományok és a művészetek ugyan-
annak az emberi állapotnak a különböző nézőszö-
gei, perspektívái. Ezért ugyanazt a képet kell mu-
tatniuk, nem lehetnek egymással ellentétben. Nem 
lehet egészséges lelkületű az az ember, akinek 
más a hétköznapi világképe és más a vasárnapi 
tudata. Ha hibásak a vallások egyes tanításai, a 
hibákért nem a Teremtő, hanem a vallásokat meg-
alkotó ember a felelős. Még ha természetfeletti 
ihletésűek is vallásaink, mégis abból az emberi 
világképből, tudatból születtek, amelyben alkotóik 
éltek, amely az alkotóik korában létezett. Ezért 
nincs abban semmi rossz, ha időnként összhang-
ba hozzuk ezeket a vallási tanításokat tárgyi tudá-
sunkkal, tudományos világképünkkel. Úgy, ahogy 
az Új Testamentumnak követnie kellett az Ó Tes-
tamentumot, úgy abban sincs semmi rossz, ha lelki 
tudatvilágunkat összhangba hozzuk tudományos 
világképünkkel. 
 
- II. János Pál (1981-ben) „A Biblia a világminden-
ség eredetéről és összetételéről nem azért beszél, 
hogy tudományos igazságról tanúskodjon, hanem 
azért, hogy rámutasson az ember Istennel és a 
világmindenséggel kialakítandó helyes kapcsolatá-
ra. A Szentírás egyszerűen csak azt akarja dekla-
rálni, hogy a világot Isten teremtette, s azért, hogy 
ezt az igazságot tanítsa, a kozmológia a szerző 
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időszakában elfogadható nyelvhasználatot alkal-
mazza. 
- A tudomány az igazságot a megjelenési formája 
alapján, „darabról darabra" kísérli megállapítani. 
Ez lényegében számos tény kollekciója, amelyből 
azt remélik, hogy lépcsőzetesen elvezet egy álta-
lánosabb képhez. 
- A vallás-hit ezzel szemben abszolút választ szol-
gáltat az élet alapvető kérdésére. Míg a vallás 
teljes választ ad, a tudomány csak részlegest. 
 
Ezt a gondolatot Pilinszky János ennek a század-
nak igen nagy magyar költője a következőképpen 
fejezte ki: „Minden művészet (hit) világmodell. Az 
egészről készült híradás. Szemben a tudományok 
bizonyított részigazságaival, a művészet (hit) a 
bizonyíthatatlan egész kifejezése. Míg a tudomá-
nyos igazságot pillanatról pillanatra, lépésről lépés-
re a logika szabja, a művészet (hit) választás gyü-
mölcse. Csodája mégis épp az, hogy mégse hat 
önkényesnek, hanem olyan egyetemes igazságot 
közvetít, amely attól, hogy bizonyíthatatlan, sem-
mivel kevésbé reális. Ellenkezőleg. Meggyőzőbb 
minden bizonyított realitásnál. A teljesség lélegzet-
vétele.” 
 
Azt akartam elmondani, hogy véleményem szerint 
a következő új kormány csak akkor lehet sikeres, 
ha visszaállítja a társadalom, az emberek érdeké-
ben a kultúrát (benne a tudományt, művelődést, 
oktatást), eredeti jogaiba. Igen, visszaadja az em-
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bereknek a jövőbe vetett hitet is, s visszaadja az 
embereknek az újszövetségi mondás érvényessé-
gét, fontosságát: „Nemcsak kenyéren él az em-
ber!”. Klebersberg: „Soha irodalomra és tudomány-
ra, kultúrára olyan szent feladat nem várt, mint ma, 
nemzetünknek ebben a lelki válságában. Megmu-
tatni nemzeti múltunkban, nemzeti géniuszunkban 
az örök értékeket, ennek révén növelni az önbi-
zalmat, figyelmeztetni a nemzeti hibákra, fejleszte-
ni a nemzeti erényeket, saját értékének öntudatára 
ébreszteni a magyart: ez a szent feladat”. Ehhez 
kapcsolódva, s nem véletlenül, zárásul, szíves 
engedelmükkel Vörösmarty Mihály üzenetét idéz-
ném a „Gondolatok a könyvtárban" c. fantasztikus 
költeményéből. 

 
 
 

Mi dolgunk a világon? Küzdeni 
És tápot adni lelki vágyainknak 

Ember vagyunk, a föld s az ég fia. 
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, 

S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, 
Unatkozzunk, s hitvány madár gyanánt 
Posvány iszapját szopva éldegélünk? 

 
 

Mi dolgunk a világon? Küzdeni 
Erőnk szerint a legnemesebbekért. 

Előttünk egy nemzet sorsa áll. 
Ha azt kivittük a mély sülyedésből 
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S a szellemharcok tiszta sugaránál 
Olyan magasra tettük, mint lehet, 

Mondhatjuk, térvén őseink porához: 
Köszönjük élet! Áldomásadat. 

Ez jó mulatság. férfi munka volt! 
 
 
 



 

 
 

ÖRÖKÖLJÜK-E A LELKÜNKET? 
 
 

Sipka Sándor 
 

 
„Von Vater hab’ ich die Statur 
Das Leben ernstes führen, 
Von Mutterchen die froh Natur 
Und Lust zu fabulieren.” 
 
Ezt a híres Goethe vallomást én így fordítom: 
„Apám adta az alkatom, 
Hogy komolysággal éljek, 
Anyutól van a hajlamom, 
Hogy vidáman meséljek.” 
 
Johann Wolfgang Goethe, a nagy német költő 
pontosan megfogalmazza, hogy személyiségének 
melyik fontos részét örökölte az apjától, melyiket 
az anyjától.  Azt is tudjuk, hogy August Goethe, a 
fia, nem az apjához hasonlító életpályát futott be. 
Sorsát nyilvánvalóan az anyjától kapott géneken 
kívül egy sor külső körülmény, hatás alakította 
másként. Ezek alapján a címben feltett kérdésre 
egyszerűsítő tömörséggel már most is megadhat-
juk a választ, hogy a személyiségünk, „a lelkünk” 
meghatározó részét a bennünk működő, öröklött 
génjeink jelentős mértékben meghatározzák, de a 
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tanult, tapasztalt, keresett vagy ránk kényszerített 
külvilági hatások ezeknek az érvényre jutását mó-
dosítják. Bizonyos tulajdonságok megnyilvánulását 
serkentik, másokét gyengítik. Ebből formálódik 
minden emberi sors egyedisége és megismételhe-
tetlensége, már megvalósult vagy valószínűen 
megvalósuló meghatározottsága és „végzetszerű-
sége”. A sorsokhoz kötődés komolysága a magya-
rázata annak, hogy az emberi lélek öröklődésének, 
működésének megértésére irányuló, több ezer 
éves emberi törekvés a kultúrtörténet máig nem 
csökkenő, sőt, jelenleg egyre mélyebben és össze-
tettebben művelt, kiteljesedő tevékenysége. 
 
Ezekből a felismerésekből adok most egyéni ízlé-
sű, részletező válogatást.    
 
A „lélek” megnevezését először a görögök végez-
ték el, és a „psyche” szóval illették. A lélekkel fog-
lalkozó mai tudomány, a pszichológia, a lélektan, a 
„viselkedés és az agyi (mentális) folyamatok” ta-
nulmányozásával foglakozik, ezeket tartja a „lélek” 
alkotó elemeinek, és kísérletekre, megfigyelésekre 
alapozott következtetések levonására törekszik. 
 
A modern lélektan három nagy kérdése azonban 
már felmerült a középkorban is. Ezek a „test és 
lélek viszonya”, „az öröklés és környezet”, továbbá 
a „tudat és tudattalan” problémája. A „test és lélek” 
elválasztottságáról az új korban nem csak Des-
cartes, hanem a XX. század egyik legnagyobb 
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elmegyógyásza, Karl Gustav Jung is érvelt. 
Ugyanakkor egy Csányi Vilmos által szintetizált, 
mostani erős vélemény az (a későbbiekben is 
többször hivatkozom még „Az emberi viselkedés” 
című 2006-ban megjelent kitűnő könyvére), hogy   
„ ….az emberi tulajdonságok a gének szakácsmű-
vészetének eredményei. Összetett kémiai reakciók 
egymással és a környezettel történő kölcsönhatá-
sai eredményezik a szervezet egészében megfi-
gyelhető változásokat, amit mi aggodalmaknak, 
intelligenciának vagy éppen anyai szeretetnek 
nevezünk.” (Az egyes idegsejtjeink meghatározott 
pillanatokban és sorrendben lépnek működésbe, 
és végeznek el valamilyen részfolyamatot a főzés 
összetett folyamatában ) ….A sejtjeink fehérjéit 
meghatározó gének működésében döntően az 
számít, hogy melyikük milyen fehérjét hol, mikor és 
milyen mennyiségben állít elő. Ezt a környezet 
erősen befolyásolhatja, de az ilyen hatás sokszor 
csak átmeneti, és idővel akár „kinőhető”.  Ugyan-
akkor a legfontosabb öt személyiségjegy érvénye-
sülése döntően öröklötten meghatározott, és az 
érvényre jutásuk az életkor előre haladásával fo-
lyamatosan felerősödik.  Ezek a tulajdonságok a 
következők:  „barátságosság” (melynek részei a 
bizalom, őszinteség, altruizmus, engedelmesség, 
és a lágyszívűség), az „extroverzió” (melynek ré-
szei a melegség, társaságkedvelés, önérvényesí-
tés, izgalomkeresés, aktivitás és pozitiv érzelmek), 
a „lelkiismeretesség” (melynek részei a teljesít-
ményre való törekvés, kompetencia, rendszeretet, 
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kötelességtudat, teljesítménykésztetés, önfegye-
lem és megfontoltság), „érzelmi stabilitás” gyakor-
latilag „érzelem mentesség” (melynek részei a 
szorongás, ellenségesség, depresszió, 
éntudatosság, impulzivitás, sérülékenység), és 
végül a „nyitottság” (melynek részei a fantázia, 
esztétikai érzék, nyitottság az érzelmekre, tevé-
kenységre, gondolatokra és értékekre). Az egyén 
viszonylagos szabadsága azonban érvényesül 
abban, hogy aktívan választhat környezetet, ami 
hat rá, amiben akar élni, vagy amiben elfogadja a 
körülményeket. Az intelligenciája, megértő, felfogó 
képessége mértékének, kapacitásának és a sze-
mélyiség jegyeinek megváltoztatásában viszont 
nincs szabad döntése, vagy döntési lehetősége.  
Ezek a génjei által determináltak. Ezek jelentik Őt! 
 
De ki is hát az „ember” a hatalmas földi élővilág-
ban? Mik azok az agyműködési és viselkedésbeli 
(lelki) jellegzetességek, tulajdonságok, amik csak 
az emberi fajra jellemzőek? Útikalauzomnak újból 
Csányi Vilmost hívom az etológia könyve alapján. 
 
Az ember legfontosabb faji jellegzetessége abban 
a kifejezésben tömöríthető, hogy bonyolult közös-
séget, „szuperorganizmust” tud létrehozni az 
egyedeiből, aminek az alapja az „egyezkedési” 
viselkedési forma. (Etológiai értelemben az er-
kölcs:  egyéni áldozat a közösség érdekében). 
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Az ember összetett viselkedési rendszerének na-
gyon sok részeleme van. Ilyen a kötődés és rá-
hangolódás képessége a közösség tagjaira, (ami 
már pár hetes korban is észrevehető az újszülöt-
teknél), a hűség a csoporthoz, a szabályok, rítusok 
kialakítása és követése, a szövetségek kötése, a 
szabályok dominanciájának elfogadása, a rangsor, 
a státusz kialakítása valamilyen ritualizált 
aggresszió alkalmazásával a csoport érdekében, a 
szexualitásban a párkötődés (a monogámia)  és a 
„stress” oldás erősödése, a család mint gyermek-
nevelő és gazdasági egység kialakítása, az ösz-
szehangolódás, a konstrukció és absztakció ké-
pessége, a tárgyakhoz való vonzódás, a kommu-
nikációs kényszer, amivel a társadalmi konstrukci-
ók létrejönnek, a rendszerszervező képesség, amit 
jellemez az, hogy  
 
„1. az ember szeret közös akciókban részt venni a 
közössége tagjaival; 2. a közös akciókat közös 
hiedelmek, tradíciók alapján szeretjük végezni; 3. 
szívesen veszünk részt a közösség szociális 
konstrukcióiban; és 4. hűségesek vagyunk a kö-
zösségünkhöz”. 
 
Itt említem meg, hogy korunk egyik legnagyobb 
problémája lett és lesz az emberiség egésze 
szempontjából a szélsőségekig autonommá vált, 
u.n „egy tagú” embercsoportok tömegének a meg-
jelenése főként a zsidó-keresztyén kultúrájú, ma-
gukat fejlettebb civilizációs szintűnek nevező or-
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szágokban, akik a „rendszerszervező” képességük 
révén ugyan „működőképesek”, de akiknek közös-
ségi kötődése minimális vagy nincs. Gondolkodá-
suk problémáját az jelenti igazán, hogy a helyzetü-
ket győzelemnek és nem vereségnek élik meg. 
 
Az emberi személyiség legfontosabb „egyéni” jel-
legét a saját magáról mint elkülönült „énről (valaki-
ről)” tudó, tudattal és nyelvvel rendelkező elme 
jelenti. A környezet működő modellje jön létre az 
agyban és őrződik meg az emlékezetben, a me-
móriában. A különböző motivációk mint az éhség, 
szomjúság és a többiek automatikusan jelentkez-
nek, de érvényre jutásukat az „én” szabályozza. A 
ember képes a memóriáját külső jelek nélkül is 
működtetni, miáltal a külső környezettől függetlenül 
tud konstruálni végtelen számú gondolatot, esz-
mét. Ezzel a belülről, de a valóságtól térben és 
időben is függetlenül vezérelt gondolkodással ké-
pes a környezet megváltoztatására is. Az állatok 
örök jelenben élnek, és az adott környezethez 
történő alkalmazkodás képessége határozza meg 
a létüket vagy pusztulásukat. 
 
Biológiai és pszichológiai értelemben az emberi faj 
lényegi változása nem várható a jövőben, tehát az 
itt felsorolt általános, jellegzetes „lelki” tulajdonsá-
gaink öröklött formában adódnak át generációról 
generációra a jövőben is. Minden megszülető kis-
dedben egy addig még sosem volt kombinációban 
jelennek meg, míg minden elhunytban eltűnik „va-
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laki” közülünk. Az emberiség által megteremtett 
környezet, kultúra azonban folyamatos változás-
ban van, amit az ideák, értékek, normák, hagyo-
mányok, gazdasági érdekek és erők  versengése 
alakít kemény törvények alapján az emberiség 
különböző csoportjai között. Változatlanul igaz 
állítás azonban, hogy „az ember se nem jó, se 
nem rossz. Annak a csoportnak, közösségnek a 
kultúrája, szokás rendszere teszi ezzé vagy azzá, 
amihez tartozik, amiben él, vagy amiből ki akar 
vonulni.” 
 
A múlt század első harmadában virágzott – főleg 
Németországban – a lélektan egyik fontos ága, az 
alkattan, a „Gestalt-Psychologie”. Spranger a 
Lebensformen című művében 1927-ben az emberi 
lélek szellemi aktusaiban  négy fő irányt emelt ki: 
1. a tárgyi világ felé forduló: teoretikus; 2. a kép-
szerű kifejezés felé forduló: esztétikai; 3. a reális 
életcél felé forduló: ökonómiai aktust; 4. végül 
ezeknek az egyes aktusoknak az egyetemes ér-
tékre való vonatkoztatása teremti meg szerinte a 
vallásos magatartást. Ezekből eredően szerinte a 
fő emberi alkat típusok tiszta formái a következők: 
1. a teoretikus, 2. az ökonomikus,3. az esztétikai, 
4.a szociális, 5. a hatalmi, 6. a vallásos ember. A 
tiszta formák elkülönülten és egyedileg azonban a 
valóságban nem fordulnak elő senkinél, minden 
emberpéldány ezeknek a típusoknak az egyedi  
keveréke.  
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A továbbiakban  a „vallásos” és „teoretikus” (tudo-
mányt művelő) embertípust, továbbá a tudomány 
és vallás jellemzőit közelítem meg a lélektan és az 
öröklődés oldaláról. 
 
A vallásos élmény megszerzésére képes „hivő” 
embert „spirituliális” lelkű, vagy ”self-transcendent” 
alkatú személynek nevezik az egyes irodalmak. 
Magam számára magyarul ezt „világba táguló” 
léleknek nevezem. Fowler szerint a hit a létezés 
olyan speciális módja, amiben a „végső környezet” 
egészként történő átfogására irányuló, az emberi 
kompetencián túli és az „én” érzést meghaladó 
dolgok elképzelése történik meg. Ez biztosítja a 
hétköznapi élet, a múlt és a jövő értelmét. Werner 
Heisenberg, az atomfizikus Isten hitének formáját 
úgy fogalmazza meg a „Rész és egészben”, mint a 
dolgok vagy események lényegi rendjének közvet-
len felfogását, mintha az egy másik emberi lény 
lelke lenne. Albert Einstein ezt vallja: „A Világmin-
denségben központi rend van, egy olyan rende-
zettség, amivel a lélek közvetlenül képes misztikus 
egységbe kerülni”. Magam számára a „hit egyéni, 
személyes, szellemi és főleg érzelmi élményként 
megélt, megemelt erkölcsi értékű világabsztrak-
ció”. Fowler szerint,  a hit lehet vallásos (egyház-
hoz kötött), de nem feltétlenül az, folyamatosan 
változik, fejlődik és alakul az életkorral. 
 
Durkheim, a nagy hatású vallásszociológus írja: „ 
A vallás szent, vagyis elkülönített és tiltott (tabu) 
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dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok ösz-
szefüggő rendszere, amely a híveket az egyház-
nak nevezett morális közösségben egyesíti.” Fon-
tos gondolata az is, hogy ”…az általunk ismert 
legegyszerűbb vallások feladata is az, hogy pozitív 
módon tartsák fenn az élet normális folyását.” 
 
A Csányi Vilmostól vett alapgondolattal magam 
számára a „tudományt” annak a meghatározó je-
lentőségű emberi kulturális terméknek tartom, ami 
az emberi lélek racionális, általános, modellt-
képző, érzelmektől mentes világabsztrakcióját 
teremti meg. 
 
Örökölhet-e egy „teoretikus”(tudós) alkat spirituális, 
„világba táguló” lelket? Létezhet-e egy személyben 
a két élmény, a tudomány és a vallásos hit élmé-
nye egymás mellett?  Számtalan példa van rá, 
hogy igen. 
 
A tudomány fő jellemzője a „modellképzés”, olyan 
ismeretek megfogalmazása, amik alapján a jövőre 
vonatkozó tervet, konstrukciót lehet készíteni vagy 
a múltban zajló jelenségek között a jelen és a jövő 
számára hasznosítható törvényszerűségek ismer-
hetők fel. Ezek a hatalmas mennyiségű és a min-
dennapjainkat működtető ismeretek magukba fog-
lalják a matematika tételeit, a természettudomány-
ok törvényeit, a bölcsészet és egyéb  társadalom-
tudományok, továbbá  a művészettörténet megfi-
gyelésen és adatfeldolgozáson  alapuló, általáno-
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sítható eredményeit. A tudomány műveléséhez a 
képességeket gének alapozzák meg a „teoretikus” 
alkatú embertípusban. Közhelyszerűen ismert az 
is, hogy a képzésnek, iskolának, mesternek és 
munkafeltételnek milyen hatása van ugyanakkor 
arra, és mennyire kiszámíthatatlan az, hogy kiből 
mi lesz a tudomány világában. De egy biztos, „mo-
dell képző ember” lesz, aki hasznosítható, ismétel-
hető módon és formában adja át, és akarja átadni 
a munkája, felismerése eredményét másoknak. A 
minél pontosabb közlésre, a máshol is megvalósít-
ható alkalmazásra törekszik. 
 
A vallásos hit lényege és élménye – a legjobb 
szándék mellett is – teljességgel átadhatatlan a 
másik ember számára. Mindig megmarad benne 
valami mélységesen személyes. Ady írja: „ én tikos 
Jehovám”,  Jung a „bennünk lakó Istenről” beszél. 
 
Jelentős félreértésre adhat okot még az is, hogy 
mind a tudománynak, mind a vallásos hitből rend-
szereket formáló világvallásoknak vannak „tétele-
ik”. Bár a nevük azonos, a tartalmuk teljesen más. 
Összehasonlíthatatlanok. Másról szólnak. 
 
A tudomány tételei alapján például pontosan ki-
számítható egy űrállomás működése holnap és 
azután. Vagy egy bakteriológus megmondja, hogy 
egy adott antibiotikum elpusztítja-e a betegből 
kitenyésztett baktériumot, vagy sem. Várható-e 
tőle a gyógyulás, vagy nem az elkövetkező napok-
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ban? Egy vallási tétel azonban sosem mondja meg 
konkrétan, hogy holnap az űrmérnökkel, a bakteri-
ológussal vagy egy közösséggel mi lesz, de a 
„sorsukhoz” kapcsolódik. Abban hathat az űrmér-
nökre, a bakteriológusra vagy a közösségre, hogy 
az ezután bekövetkező vagy eddig  megtörtént 
bármit, – a „jót” avagy a „rosszat” –, ők a parányi 
emberi létüket működtető, hatalmas és  felfogha-
tatlan Gondviselés vagy Kegyelem, vagy erkölcsi 
értelemben a „bűn” és „bűnhődés”, vagy a „meg-
váltás” érzelmi élményeként éljék meg egyénen-
ként, egyes szám első személyben, ha a keresz-
ténység fogalom és élményrendszeréhez kötőd-
nek. Ahogyan Pál apostol írja a Római Levélben 
Károli nyelvén: „Annakokáért tehát nem azé, a ki 
akarja , sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő 
Istené”. Erre az Ígére is alapozta  aztán Kálvin a 
vallási irányzatának egyik alapvető hittételét, ami-
kor az Isten dicsőségére végzett emberi cseleke-
detek összetetten „eleve elrendelt” predestinált  
voltát és értékét illetően azt hirdette, hogy „ Soli 
Deo Gloria”. „Minden dicsőség egyedül az Iste-
né…” Egy  buddhista egyén viszont a sorsának 
alakításában a nirvánához vezető utat keresi en-
nek a vallásnak a hittétele szerint. 
 
Dean Hamer 2004-ben „The GOD gene. How faith 
is hardwired into our genes”, magyarul: „Az Isten 
gén. Ahogyan a hit a génjeinkben kódolva van” 
címmel írt könyvet. Az Isten élmény kialakulásának 
lelki feltételeit ő így foglalja össze: 
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- képesség a „saját” létezés elvesztésének élmé-
nyére, 
- amihez olyan agyi struktúrák megléte szükséges 
a thalamusban, a limbikus rendszerben, a tempo-
rális és frontális lebenyben, amelyek biztosítják az 
elvont gondolatokkal történő, sajátosan szuverén 
világátfogást, és a természettel való egyesülés 
misztikus átérzését,  
- az idegsejtek közötti ingerület átadását végző 
vagy szabályzó monoamin molekulák 
- olyan egyéni anyagcserét biztosító formája, ami 
képessé tesz a „jó” és „rossz”  
- intenzív átérzésére, a felfogás és érzések elmé-
lyítésre, a tudat változásainak     
- finom értékelésére. Ilyen molekula a dopamin, a 
szerotonin, az adrenalin és a  
- noradrenalin.  
 
Dean Hamer Egyesült Államokbeli  egyetemi hall-
gatókon nagyon magas tudományos színvonalon 
végzett kísérletei szerint a vallásos élményre fogé-
kony embereknél egy,  a 10. kromoszómán elhe-
lyezkedő, a monoamin molekulák szállítását és 
tárolását segítő fehérjét termelő génnek, a 
VMAT2-nek egy sajátos genetikai variánsa, az 
A33050C mutatható ki. Ez a géntípus csupán 
egyetlen nukleinsavban különbözik a többi variáns-
tól.  Ezt a gén variációt nevezte el ő az egyik le-
hetséges „Isten génnek”, amiben természetesen 
jelentős egyszerűsítés rejlik, és maga is legalább 
50, eddig még nem azonosított gén  lehetséges 
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szerepét feltételezi.   Az ezt a gént hordozó sze-
mélyek szigorú szempontok szerinti pszichológiai 
vizsgálata ugyanakkor nem hozott olyan ered-
ményt, ami alapján valamelyik meghatározó, öt 
öröklött személyiségjegyhez lehetett volna kötni 
ennek a génnek meglétét vagy hiányát. Még legin-
kább „az állhatatosság” tulajdonsága volt a jellem-
ző ezekre a „hordozó” egyénekre a megfigyelései 
szerint. Azok az egerek, amelyekben ezt a gént 
kikapcsolták, ugyanakkor nem mutattak késztetést 
a mozgásra.   Érdekes számítása volt Hamernek 
még az, hogy az A33050C gén variáns előfordulá-
sa a populációban 50 százalék körüli lehet, és 
ennek az érvényre jutása az erős és gyenge foko-
zat között sokféle átmenetet ölelhet fel. 
 
Személyes élményeként Hamer a hit legfontosabb 
lélekformáló értékének („ajándékának”) az opti-
mizmus adását tartja, aminek egészség megőrző 
és  konfliktus, nehézség tűrést fokozó hatása le-
het. Saroglou és munkatársainak 2003-as, Belgi-
umból származó, a személyiséget meghatározó öt 
faktorra irányuló, kérdőíves  pszichológiai felméré-
se viszont már tudományosan állítja, hogy a vallá-
sos emberek barátságosak, (aminek része a biza-
lom, őszinteség, altruizmus, engedelmesség, sze-
rénység és lágyszívűség), szeretik a rendet, az 
érzelmek, a gondolatok és cselekedetek kontrollját, 
és erősen törődnek másokkal, viszont kevésbé 
kockázat vállalók és nem impulzivak.  A nők vallá-
sosabbak, mint a férfiak. Fruttus István Levente-
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szintén 2003-ból származó munkájában- a vallá-
sossá válás folyamatát a jungi mélylélektan sze-
mélyiségmodelljére alapozva mutatja be, és elemzi  
a személyiség teljes keresztmetszetben történő 
átstruktúrálódásának folyamatatát. 
 
Hamer kísérleti adatai a vallásos élményt megélő 
személyek agyi működésében alapvetően fontos, 
új megfigyeléseket jelentenek a monoaminok sze-
repét illetően, de nagyon fontos fejtegetései van-
nak a kábítószerek hallucinogén hatásaihoz való 
hasonlóságra, továbbá a temporális lebeny erős 
érintettségére vonatkozóan. Bizonyos vallásos 
„látomások” kialakulását is ehhez a helyhez köti. 
Emellett ő is élesen szétválasztja a „legnagyobb 
emberi ajándéknak” tartott „spirituális” lelket és a 
vallást, mely utóbbit az emberi kultúra hatalmas 
jelentőségű, történelem formáló, közösségi termé-
kének tartja, és aminek tanulható, tanítható elemeit 
– Dawkins nyomán –  ő „memeknek” nevezi.  Ki-
emeli ő is Durkheim gondolatát, hogy „minden 
vallás a maga valóságában igaz”. A vallási tradíci-
óknak azonban általában megvan a közösséget 
formáló és megtartó erejük. A döntő kérdés velük 
kapcsolatban az, hogy mire és milyen irányban 
tudják vagy akarják motiválni a híveiket….  
 
Tapasztalatainkból ismerjük jól, hogy a vallások-
hoz való egyéni viszonyulásnak is vannak örököl-
hető és tanulható elemei. Úgy gondolom, hogy az 
alkattanban „esztétikai” és „szociális” lelkűnek 
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minősített ilyen személyiség ez a típus, akinek az 
intellektus útján megnyitható „lelke” van, és örök-
lötten kapja a tradiciókra, ritusokra, szellemi és 
kulturális értékre  fogékony, tanulási  képességet. 
Az ilyen egyének számára az emberi kultúra szer-
ves részét képező vallások óriási jelentősége nem 
csupán az, hogy tudnak érzelmi támaszt adni ne-
kik, vagy, hogy jelentős közösségeket tudtak és 
tudnak formálni belőlük, hanem az is, hogy szá-
mukra hatalmas hatású, személyiséget formáló és 
megemelő, átadható és átvehető „kulturális és 
nevelési” egységeket, pozitív példákat és példáza-
tokat teremtettek az évezredek során. Mahatma 
Gandhi, Albert Schweizer, Teréz anya emberi pél-
dája, a Sixtusi kápolna freskói, a Saint Chapell és 
a tákosi templom, a Missa Solemnis és az őserdők 
széléből  felzengő Kreol Mise, vagy a „Boldog Asz-
szony Anyánk” és a 90. zsoltár az öröklött érzelmi 
intelligenciával is rendelkező (azaz érzelmei moz-
gósítására és irányítására képes), ugyanakkor egy 
bizonyos kulturális és vallásos képzést kapott 
személyben  még a vallásos élmény hiányában is, 
– vagy annak csökkentebb fokozatú átélésére 
képesen is – kivált olyan „lelki” hatást, ami a visel-
kedése jobbá tételében, gondolkodásának neme-
sebbé formálásában megjelenik, bár lehet, hogy 
csak rövid ideig. 
 
A „lélek” fogalmának az előbbi, természettudomá-
nyos értelmezésétől eltérő, kizárólag csak a vallá-
sokhoz kapcsolódó formája is ismert azonban, sőt 
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elterjedten közismert, ahogy Durkheim írja. Szerin-
te a vallási élet elemi formáihoz tartozik az a tudat, 
hogy az ember testében ott lakozik egy belső lény, 
egy életerő, amit léleknek nevez, ami a test elmú-
lása után is fennmarad, és egy külön világban 
önálló életet élhet a különböző vallások eszme-
rendszerében. A „test profán”, a „lélek szent”, és a 
„vallásos lélek” a bennünk lakó Isten egy darabja, 
tágabb értelmezésben: „a lélek az egyén saját 
magáról és az emberi közösségről szerzett ismere-
teinek, tapasztalatainak belső szellemi összege és 
szintézise”. A különböző alkatok ismeretében így 
valószínű, hogy a „lélek” ilyen vallásokhoz kötődő 
formájának megélése a „spirituális, vallásos” lélek-
tani alkathoz kötődve öröklődik.  
 
Korábban már említettem, az „ember”, a „homo 
sapiens” genetikai állománya kész, lényegi válto-
záson nem fog átmenni a jövőben sem. Az ember 
által formált világ, külső környezet, kultúra és civili-
záció viszont olyan folyamatos változásban van, 
aminek a kilátásai mind pozitív, mind negatív érte-
lemben beláthatatlanok, a tudomány jelenlegi 
módszereivel nem „modellezhetők” (vagy az eddigi 
modellek inkább elszomorítóak…) Hogy megma-
rad-e az emberi közösségeket eddig megtartó 
„szent” fogalma és a „tabu” tiltása, ebben hatalmas 
szerep vár továbbra is a világvallásokra, és azok-
nak  hatékonyan működő, a lényegi problémákra 
tömeg szinten elfogadható választ adó egyházaira. 
Az egyének szintjén pedig a „teoretikus”, „spirituá-
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lis”, „esztétikai” és „szociális” lelki alkatot együtt 
öröklött személyt, aki nevelődéséhez és munkál-
kodásához megkapta a környezetétől a szükséges 
kulturális feltételeket, fokozott felelősség terheli 
abban, hogy modellképző tehetségét, értékféltő, 
„világra táguló” érzékenységét, és intellektuálisan 
és emocionálisan asszimilált ismereteit a környe-
zetének legjobb szolgálatába állítsa a lehetőségei 
szerint. A Világmindenségnek  megérteni és át-
érezni próbált Törvényei szerint  próbáljon érvényt 
szerezni viselkedésbeli értékeinek abban a világ-
ban, amit az „ökonómikus/gazdasági” és „hatalmi 
lelki” alkatú embertársai eddig képtelenek voltak 
úgy irányítani, hogy ne növekedjen nap mint nap 
az Élet veszélyeztetése a  Földön. 
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Előadásom talányos címét pontosítja az alcím: 
Gondolatok a keresztyén antropológia kulcsszavai-
ról és azok következményeiről. Először a bibliai 
kulcsszavak üzenetéről szólok

1
 (1), aztán az em-

beri lélek Istenre rezonáló jellegéről (2), végül ar-
ról, hogy a lélek-mivolt az ember elé milyen felada-
tokat, követelményeket állít (3).
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1. A kulcsszavak üzenete 

 
A mai konferencia témájához teológusként azzal 
kívánok hozzájárulni, hogy a Szentírás emberké-
pét próbálom meg közel hozni, hogy ne az embert 
két-, három-, négy részre parcellázó, későbbi 
szemléletek szerint tájékozódjunk, s ne a későbbi 
és másfajta emberképeket projektálva nézzünk 
vissza, hanem a Szentírás eredeti nyelvének szel-
leme szerint fontoljuk meg a különböző kifejezések 
jelentéstartalmát, üzenetét. Előrebocsátom, hogy 
az Ó- és Újszövetség tobzódik azokban a kifejezé-
sekben, amelyek szerepet játszanak a bibliai em-
berkép felvázolásában. Most ebből a szerteágazó 
világból csak ízelítőt tudok adni.  
 
A kulcsfogalmak közül néhánynak a felidézése 
előtt azt kell világosan látnunk, hogy a Szentírás-
ban is fontos szerepet játszó héber költészetben 
van két alapvető jelentőségű szabályszerűség, 
amely az emberi lélek értelmezésénél semmikép-
pen nem hagyható figyelmen kívül. 
 
A sémi gondolkodásmód egyik sajátossága a gon-
dolat kifejezésének sztereometriája (térmértana). A 
neves ószövetség-tudós, Gerhard von Rad meg-
határozása szerint ez azt jelenti, hogy: „Mondani-
valójuk tárgyát a tanítók … nem az egymástól tisz-
tán elkülönített fogalmak felhasználásával igye-
keznek a valóságnak leginkább megfelelően láttat-
ni, hanem éppen ellenkezőleg, rokon értelmű sza-
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vak egymás mellé állításával.” A bibliai sztereo-
metrikus gondolkodásmód az emberi élet terét a 
jellemző szervek megnevezése által jelöli ki, és így 
az embert mint egyetlen egészet írja le. A külön-
böző szervek, alapvető funkciójuk jelentésénél 
fogva, mintegy körülfogják az embert. Ezért fordul-
hat elő, hogy a szív-lélek-hús-szellem fogalmak, 
vagy a fül-száj-kéz-kar testrészek a héber költé-
szetben egymással gyakran felcserélődnek, pár-
huzamba állíthatók, egymást váltogathatják és az 
egész embert helyettesíthetik: 
 
„Sóvárog, sőt eleped a lelkem 
Az Úr pitvarai után. 
Szívem és húsom ujjongva kiált 
Az élő Istenhez.” 

 
A sémi gondolkodásmód másik sajátossága a 
szintetikus gondolkodásmód, amely az emberi 
testrészek említésekor azok funkciójára, képessé-
geire és feladataira is gondol. Pl.: Ézs 52,7 szerint: 
„Mily szépek a hegyeken az örömhírt hozó lábai.” 
Nem a lábak kecsességére gondol, hanem a hírvi-
vő fürgén siető, szökellő lépéseit idézi fel.  
 
A sztereometrikus-szintetikus gondolkodásmód 
egy bizonyos testrészt általában együtt lát annak 
működésével és képességeivel, melyek viszont az 
ember egészének jellemvonásaiként jelennek 
meg. Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy a hé-
ber ugyanazon szót mondja ott, ahol nekünk egé-
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szen eltérő szavakat kell használnunk. A jelentést 
a mindenkori szövegösszefüggés dönti el. 
 
Most csupán három fogalommal foglalkozunk: 
lélek, szellem (erő, hajtóerő), szív. Ez a három 
kifejezés nem az ember alkotórészeit jelenti, ame-
lyek együtt a teljes embert alkotják, hanem egyen-
ként a teljes ember megjelölései tetteiben.  
 
Miért van akkor három fogalom? Azért, hogy az 
ember magatartásának három aspektusára mutas-
son rá. 
 
 
Nefes 
 
A bibliai antropológia alapszava a nefes – lélek 
szó, amit a Septuaginta a pszükhé kifejezéssel 
fordított. A közhiedelem az emberi lelket érti alatta. 
Sok mindent jelent, de legkevésbé azt, hogy lélek. 
Inkább az emberi lét mélyebb megértésére alkal-
mazták. A nefes egynek tekintendő az egész em-
berrel. Az embernek nem nefes-e van, hanem ő 
maga nefes. 
 
A nefes szóval leírt emberi létezés és viselkedés 
bizonyos testrészekkel azonosítható. Van, amikor 
a nefes jelentése torok, gége, garat, nyak (Hab 
2,5). Van, amikor a táplálékfelvétel és a jóllakott-
ság szervét jelöli (Zsolt 107,5). A csillapíthatatlan, 
sóvárgó szükséget is jelölheti, a hiányt szenvedő 
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emberre utalva. Többször előfordul a lélegzéssel 
kapcsolatban, sőt a nefes magát az életet is je-
lentheti.  
 
Amikor valakinek a nefes-éről beszélünk, arról van 
szó, ahogyan ő páratlan lényként minden szoká-
sával és furcsaságával együtt, mint egy semmi 
gátat nem ismerő nagyság manifesztálódik, világo-
san megláttatva, hogy ki és milyen ő. Még az a 
mozdulat is, ahogyan cigarettára gyújt, az ő nefes-
éhez tartozik. Lénye nem írható körül (nem rögzít-
hető le pontosan, nem hajózható körül): élő lény, 
kívánságai és vágyai vannak, enni, inni, örülni 
kíván mindaddig, míg elege nincs belőle. A „nefes” 
az élet javait akarja ízlelni, végül pedig öregen és 
betelve meghal. A nefes ill. a görögben a pszükhé 
sohasem jelent az anyagi testtől függetlenül, tehát 
halál után is élő lelket, csak a földön élő ember 
valóját, vagy egyszerűen magát az életet. (Mk 3,4) 
 
 
Rúah  
 
A második témaadó héber szó: rúah. A „szellem” 
ereje, az életerő. A héber szó eredeti, elsődleges 
jelentése: szél, vihar, mozgásban lévő levegő. A 
rúah a lélegzetet is jelenti. A rúah-tól függ az élet 
és a halál. Ezékiel híres látomásában az emberi 
csontokra inak, hús, bőr telepszik, de élővé csak 
akkor lesz, amikor Isten rúah-ot lehel beléjük. A 
Préd 12,7 szerint a rúah visszatér Istenhez, aki 
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adta. Jahwe lehelete teremtő életerő. Isten rúah-
jával az ember rendkívüli képesség birtokába kerül 
(pl. bírák, próféták, választottak). 
 
Minden emberben ott van a rúah, ill. a pneüma, 
ami nem vezethető le, nem érthető meg az anyagi 
világ semmilyen formájából. A Szentírás nem hatá-
rozza meg a pneüma mibenlétét, csak működését, 
funkcióját. A lélek az emberlétnek olyan aspektu-
sa, mely kívül, ill. felül áll az anyag világán és tör-
vényein. A lélek kapcsolja az embert Istenhez, 
általa képes az ember Isten Lelkével kapcsolatba 
kerülni, a hit és erkölcs igazságait felfogni és életét 
azok alá rendelni. A pneüma nem egy része, elkü-
lönülő darabja, szerve az élő embernek, inkább 
képessége, hogy befogadja Isten irányítását.  
 
 
Léb 
 
A harmadik fogalom: szív – héberül: „léb”. Felvető-
dik a kérdés: a nefes, az önmagát manifesztáló és 
vágyódó én, a lélek, az ember mindent akarhat? 
Mindenféle kívánság és vágy parttalan tengere? 
Nem. Mindig meghatározott kívánságai vannak. 
Meghatározott irányban halad. És ott, ahol erről a 
meghatározott irányról van szó, ott beszél a Biblia 
szívről (léb). Tehát az ember lélek és van szíve. A 
szív nem azt az üreges izmot jelöli, amelyik a vért 
pumpálja, de nem is az érzelmi élet centrumát. Ez 
utóbbi különösen fontos, mert ha a Bibliában ezt a 
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szócskát olvassuk, hogy szív, hajlamosak vagyunk 
a belső érzéscentrumra gondolni.  
A Mózes 5. könyvében áll az ismert szöveg: 

 
„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szí-
vedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” (5Móz 
6,5) 

 
Arra hív fel, hogy szeressük Istent minden belső 
érzésünkkel? Sokkal többre! A szív a Bibliában: 
egy nagyon konkrét dologra koncentráló(dó) 
„nefes”. Ahol mi arra hajlunk, hogy a gondolkodni 
igét az értelem fogalmával töltjük meg, ott a Biblia 
szív-ről beszél.  

 
„Sokféle szándék van az ember szívében.” (Péld 
19,21 – Új fordítás) 
„Sok gondolat van az ember elméjében.” (Károli 
fordítás) 
 
Gondolkodni – bibliai értelemben – sohasem 
absztrakt elfoglaltság, hanem egy olyan dologra 
való irányulás, amelyet az ember örömmel akar 
csinálni. 
 
Ugyancsak a Példabeszédek könyvében halljuk: 
 
„Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, 
mert onnan indul ki az élet.” (Péld 4,23) 
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Tehát a szívből indul ki az élet, nem az értelemből, 
ahogy mi mondanánk! 

 
Összefoglalva: a szív az, ami gondolkodik, aminek 
vágyai és kívánságai vannak a tettek megfontolá-
sára. A szív az existentia irányítója. 
 
Az emberben viszont mindenféle vágy és kívánság 
él. A kérdés tehát ez: mi az, amit felszínre (külszín-
re) engedünk jutni, és mi az, amit nem. Van szí-
ved, felelős vagy, a „nefes” nem parttalan! A 
„nefes” „léb” nélkül dekoncentrált, mindenféle szél 
hajtja ide s tova. 
 
„Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen ga-
lamb!” (Hós 7,11) 
 
Ez a fordítás a mi nyelvhasználatunknak megfele-
lő. A héberben azonban ez áll: „szívtelen”. Efraim, 
azaz Izrael olyanná lett, mint egy fent köröző ga-
lamb, amelyet mindenfelől csalogatnak. Izrael – 
ezt mondja Hóseás – teljesen elvesztette tájéko-
zódó képességét.  
 
A parancsolatot: „Szeresd azért az Urat, a te Iste-
nedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 
erődből.” – most tehát a következőképpen írhatjuk 
körül: Egész lényeddel (nefes) koncentrálni (léb), 
hogy erőddel (ruach) valamit tégy. 
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A Biblia nem „antropológiát” tanít, hanem életsor-
sukat játszó, konkrét emberekről beszél, akik élet-
történetük alatt viszonyultak Istenhez, kapcsolat-
ban-párbeszédben-harcban-perben voltak vele, 
akit így megismerhettek, ráhagyatkozhattak, vagy 
nem.

2
  

 
Istent mindig az egész, a teljes ember érdekli a 
maga komplexitásában és bonyolultságában, sőt 
táguló koncentrikus körökben Jézus Krisztusban 
az egész emberiség és a kozmosz érdekli.  

Azért teremtett embert, mert nem akart 
megmaradni Szentháromságos magányában. Sze-
retetkapcsolatra teremtett bennünket.  
 
 
2. Az emberi lélek Istenre rezonáló jellege a 
teológiában axióma 
 
A teológia az emberről csak Isten-relációban tud 
helyesen gondolkodni. Isten felségének felfedezé-
se után kapja meg az ember a maga helyi értékét, 
méltóságát. Előbb az arány-tisztázás a fontos. Az 
ember arasznyi élete egy pillanat csupán az évmil-

                                                 
2
 A bibliai emberkép az embert testileg és lelkileg egységként 

és egészként fogja fel. Ezért érthető, hogy a modern teológiá-
ban a lélek szó, amelyet megterheltek a dualista képzetekkel, 
háttérbe szorul és helyét az én, az emberi személy, az emberi 
szubjektum foglalja el, vagy pedig az egzisztencialista filozófia 
hatása alatt a létről, az egzisztenciáról beszélünk.  
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liók beláthatatlan vonalán. A világmindenségben 
ez az arány kisebb, mint a föld és egy alma ará-
nya! Ebben az irdatlan aránytalanságban csak a 
szövetséges Istennel képzelhető el egyensúly, aki 
az embert történelemalakító eszközzé teszi, törté-
nelmi szerepet szán neki, Aki a mindenség fenn-
tartásába bevonja, Aki megajándékozhatja örök 
élettel. 
 
Ahol és amikor az egyensúly-teremtő Úr kimarad 
az antropológia bázis-kérdéséből: hogy „Micsoda 
az ember?”, ott és akkor két rosszízű válasz fo-
galmazódik meg. Az egyik, megdöbbentő pesszi-
mizmussal az, hogy az ember semmi és senki. 
Szárnyra kel a panaszdal, a hiábavalóság „dicsé-
rete”, az értelmetlenség életelve, jön a kollektív 
öngyilkossággal kacérkodás, elrontott életek leejtő-
jén szánkázunk. S elkezdünk esküdni a megvált-
hatatlanságunkra. A másik rosszízű válasz az el-
képesztő optimizmussal kikiáltott szólam: az ember 
minden. Határtalan lehetőségek birtokosa, egyre 
tökéletesedő, mindent elérhet. Milliók zengik az 
ember dicshimnuszát. Egyik elgondolás sem he-
lyes: az ember nem semmi, de nem is minden, 
hanem olyan valaki, akiről Isten, a Felséges nem 
felejtkezett el. Nem sikkadhat el előtte, de nem is 
úszhat ki az Isten szemszögéből. Olyan lény, aki-
vel Isten törődik. Gondot visel rá.  
 
Kicsiségünk alázatra tanít: Istenre szorulok; méltó-
ságunk öröme pedig az, hogy Isten odafordult 
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hozzánk. Ez a legnagyobb fordulat a történelem-
ben, a teremtésben, az ember életében, hogy Isten 
gondot csinál magának belőlünk és miattunk. Az 
ember leírta őt, kiiktatni igyekszik az életéből, nem 
kérdés sokaknak az Isten-kérdés. Ő azonban nem 
írt le bennünket, nem iktatott ki nyilvántartásából, 
problémát csinált magának belőlünk.  
 
Isten a maga részéről felszámolta a három lépés 
távolságot. Egészen közel jött hozzánk: Isten lett 
felettünk, közöttünk és bennünk, hogy megmutas-
sa teremtő, megváltó és újjáteremtő erejét. A 
Szentháromságnak ez az egyre nagyobb feltárul-
kozása a szeretet és a szabadság logikájával kö-
zelíthető meg. Szeretetéből újra és újra meg akarja 
szólaltatni az emberi lélek húrjait, mert Isten rezo-
nál az emberi sorsra és azt akarja, hogy az ember 
rezonáns legyen.  
 
Az egyik húr az ember szolgalelkűségének állapo-
tából sír fel, mert előtte Isten Lelke fájt a teremtés-
ben adott szabadság elvesztése miatt. Mindig így 
kezdődött (kezdődik): Kihoztalak téged … a szol-
gaság házából, ne legyenek neked idegen istene-
id”. Kiszolgáltatottságunkra emlékeztet, hogy elhi-
tesse velünk, elveszett az önállóságunk, magunkra 
hagyottak vagyunk kínzó árvaságunkkal, kény-
szerpályák útvesztőivel, gúzsba kötő törvényen 
kívüliséggel, kiszolgáltatva manipulációk alanyá-
nak, a Gonosz prédájának.  
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Mennyi szolgaélmény, félelem, megaláztatás em-
léke él a szívekben, amelyek megkötözik a re-
ménységet, az örömet, a felszabadultságot! Kisko-
rúságból szabadulni nem tudó ifjak, magukat ha-
talmak játékaként számon tartó idősebbek közös 
belső életérzése ez a szolgaállapot. Elvágott kap-
csolatszálak Istennel, összetoldozhatatlan emberi 
életszövetek szűkítik be életünket. Mennyien ke-
resnek hamis tájékozódási pontokat a gazdátlan-
ság-érzet miatt áltudományos szólamokban, ked-
vező és kedvezőtlen napok horoszkóp-
mágiájában, kikapcsoló és ellazító, röpítő és tönk-
re tevő szerekben. Ilyen kétségbeejtő zárakat va-
gyunk képesek önmagunkra és másokra pakolni, s 
aztán képtelenek vagyunk kinyitni a lakatokat, 
feloldani a kódokat, levenni a láncokat.  
 
Isten azonban nem hajlandó örökidőkre elnézni 
tehetetlenkedésünket és nem tűri el az ember 
szolgaságát. A Szentháromság Isten azon mun-
kálkodik, hogy az egészséges megszólalás érde-
kében megpendítse az emberi lélek húrjait. A lé-
lekbátorság felfakasztása csoda.  
Szeretné, hogy egy húron pendüljünk Vele, ezért 
üzeni: „Fiak vagytok, az én gyermekeim!” A szol-
ga-élményt felválthatja a fiúság élménye. A krisz-
tusi szabadság által van kiegyenesedés a megtö-
retés és gúzsbakötés után, felemelt fő a megaláz-
tatás után, öntudatra ébredés a korlátozottság 
után. A szolgalelkűséget felváltja a gyermeki öntu-
dat, az Isten családjába tartozás tudatossága. Ez 
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hozza el az evangéliumi emberi jog életbe lépését 
és a Lélek-közösség nagyszerűségét.  
 
A szabadságot munkáló Szentháromság Isten egy 
másik húrt is meg akar szólaltatni, ami szintén 
sokszor elnémul, mert az elveszettség, 
magábafordulás miatt a Jó Pásztor-i Lelke fáj Is-
tennek. Mindig úgy kezdődött: nem jó az embernek 
egyedül lenni… Kártékony gondolatokat sugall ez 
a hangvesztett húr. El akarja hitetni velünk: nem 
érdemes megszólalni, mert nincs kinek és nincs 
kihez, egyébként is, ha volna, akkor túl messze 
van ahhoz, hogy eljusson hozzá a vox humana.  
 
Istentelen korszakok szomorú kísérőjelenségei az 
elnémuló nemzetek, az ajkakra forrt imák, a kiégett 
mozgalmi dalok, népdalról-zsoltárról leszoktatott 
emberek. Az élet önként vállalt némaságát csak a 
mindennapok csetepatéi és csatazajai törik meg. 
Sokszor megnémulnak még a legkülönbek is! 
Mennyire ismerjük a következő kategóriákat: fel-
akasztott szabadságharcosok, megölt ifjak, szám-
űzött vezérek, indexre tett teológusok-tudósok-
írók-gondolkodók, elnémított lelkipásztorok, állá-
suktól megfosztott értelmiségiek, megfélemlített 
tömegek. A változatos elnémulások és elnémítta-
tások mentén meg lehetne írni akár a mi népünk 
történetét is… — A Szentháromság Isten azonban 
nem tűri soká a némaság korszakait, és küldi a 
Paraklétoszt, a Nagy Szószólót, adja a Kiáltás 
Lelkét, aki belül szólal meg, belül fakasztja fel a 
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szavakat, a kérdéseket, a hitvallást, hogy az ege-
kig hatoljanak.  
 
A szabadság Lelke nem össze-vissza kiáltozik, 
hanem egy tőről fakad az imádság Lelkével. Ezért 
előbb nem is a száj kiált, hanem a szív rezonál. 
Nem tud mást kiáltani a Lélek, csak azt, amit és 
ahogyan az imádkozó Jézus kiáltott: Atyám… - 
kezdődött az imádság a tanítványok tanításakor, a 
kereszten és a Gecsemáné kertjében is.  
 
Isten meg tudja pendíteni azokat a húrokat, ame-
lyek lelki görcsöktől, csalódásoktól, 
szégyellősségből, téveszméktől lettek némává. 
Isten Lelke képessé tehet a tanúságra. A tanúság 
Lelke nem engedi átszabni a hitvallást és nem 
engedi feladni a hittel folytatott harcot. Isten elküld-
te Fiának Lelkét, hogy bátorítson, mert ismer ben-
nünket, hogy mennyire nincs szavunk az imára, s 
mennyeire van az artikulálatlan ordításra, az alat-
tomos suttogásra, az eget ostromló káromlásra. A 
Szentháromság Isten megadja azt az alaphangot, 
amely szeretetteljesen tud élni az igazi gondolat- 
és szólásszabadság jogával.  
 
A Kiáltás Lelke Jézus imakezdeteit súgja, hogy 
szólítsuk meg a mi Atyánkat és folytassuk a félbe-
hagyott imákat, hogy érjenek véget az üresjáratos, 
ima-nélküli idők. Boldog ember az, aki nem zárul 
önmagára, aki nem engedi a külső szabadság 
idején belülről lezáratni a szívét és a száját, hanem 



„Amikor a lélek húrjai megszólalnak…” 91 

megcélozza Istent a szavaival! Boldog az, aki át-
veszi és továbbadja azt az alaphangot, amely sze-
retetteljesen tud élni az igazi gondolat- és szólás-
szabadság jogával és életszükséglete lesz a Lé-
lek-bátorság pótlása Isten Szentlelkéből.  
 
A harmadik húr csak siralmakra van hangolva. El 
akarja hitetni, hogy elfogadjuk és beletörődjünk: 
szegények vagyunk, sajnálatra méltók, nincstele-
nek. Beleszomorít a deficit-modellbe és deficites 
életszemléletbe. El akar bennünket felettébb kese-
ríteni, irigységre akar bennünket sarkallni, hogy 
más nemzetnek több lehetősége van, mint a mi-
enknek, a másik ember tehetségesebb, mint én 
vagyok, a másik könnyebben boldogul, mint én. A 
saját örökségünk és öröklött képességeink észre 
nem vétele kicsinyességet szül. Máskor a Gonosz 
torztükre tereli el a figyelmünket, s arra ösztönöz, 
hogy tékozoljunk nyugodtan, mert telik még abból. 
Ilyenkor esünk bele a nagyképűség csapdájába.  
 
A Szentháromság Isten azonban újra megzendíti 
az ember lelkének húrját, mert figyelmeztet: örökös 
vagy! Az áldások Istene mindig azzal kezdi: ki-
árasztom lelkemet minden lélekre … Hóseástól 
pünkösdön át. Az emberiségnek gazdag öröksége 
van! Lehet, hogy megtépázott és megkopott a mi 
örökségünk, de jó tudni, hogy erre az örökségre az 
illik, hogy nem az minősíti, hogy mennyi idős, hogy 
határok által felszabdaltatott és semmi esetre sem 
az szabja meg az értékét, hogy pénzben kifejezve 
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mennyibe kerül. Ezt az örökséget az minősíti, hogy 
a Szentháromság Istennek van köze hozzá, Aki 
még a kicsiny és terhes örökséget is áldássá teszi. 
Ez emlékeztet bennünket arra, hogy mi Isten örök-
ségének várományosai vagyunk, bizonyosak lehe-
tünk kettős állampolgárságunk felől, mert van földi 
és van mennyei polgárjogunk: örökösei vagyunk 
Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele 
együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicső-
üljünk. Az evangéliumi emberi jog és a gondolat- 
és szólásszabadsághoz való jog akkor lesz teljes-
sé, ha érezzük az isteni örökösödési jog szükségét 
is és a Lélek-gazdagság valóságát. 
 
 
3. A lélek-mivolt az ember elé feladatokat, köve-
telményeket állít  
 
A legnagyobb követelmény a szeretetparancs, 
minden lelketlenség ellenszere. A szeretet tanít 
meg az emberi lélek húrjain játszani manipulálás 
nélkül. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes 
szeretet kiűzi a félelmet...” (1Jn 3,8) Az erőszak és 
a katasztrófák korában élő ember számára bizton-
ság, védelem, elrejtettség, létbátorságot tápláló 
állítás. Egy új világkép tárul fel az előtt, aki komo-
lyan veszi ezt az állítást. 
 
A különböző világlátások harcában mi vagyunk a 
célpontok. Szeretnének közel férkőzni hozzánk és 
meghódítani bennünket ezek az áramlatok.  
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Voltak és lesznek is törvénycentrikus, merev, cső-
látású világképre csábítók, akik tilalomfák mögé 
rejtik életüket. Voltak és lesznek is 
bálványcentrikusságra hajlók, a hamis isteneknek 
engedők, a manipulációknak behódolók, divatból 
kegyeskedők, ál-vallásosok, akik csak ritkán, vagy 
soha nem tudtak az igaz Istenig emelkedni. Voltak 
és lesznek is ismeret-központú, mindent tudni vá-
gyó, információmániás emberek, akik a tudás hata-
lom jelszavával visszaélve, kisajátítják maguknak 
az adatokkal, titkokkal együtt a magasabb rendű 
pozíciókat is. Voltak és lesznek is egocentrikus 
világlátásúak, akik sztárolják magukat, akik könyör-
telenül csak saját zsebre dolgoznak, erőszakos 
könyökléssel, gázoló lábakkal, akik a mondatot 
mindig „én”-nel kezdik és önmaguknál be is fejezik. 
 
Ezekből a kategóriákból kerülnek ki a nagy túlélők, 
az életművészek, a magukat mindig átmenteni 
tudók. Mivel ezekkel a típusokkal számolnunk kell, 
ezért van jelen olyan makacsul a félelem a mi vilá-
gunkban is. A fortélyos félelem törvényszerűségei 
hatnak, mert a törvényeskedőknek is, a hamis 
isteneknek engedőknek is, az információ-
betyároknak is és az önzőségben szenvedőknek is 
"barátjuk", velejárójuk a félelem. Egy gyékényen 
árulnak a megfélemlítéssel, sőt eszközük, fegyve-
rük, következményük a félelemkeltés. 
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János, a szeretet apostola ezeket az életstílusokat, 
irányzatokat ismerve szól a levelében, hogy tudjuk 
meg: ezeknek a világképeknek lejárt az idejük, 
mert volt valaki a világtörténelemben, akiben nem-
csak egy új alternatívát vagy vetélytársat kaptak az 
emberi elképzeléseken alapuló világképek, hanem 
amely felválthatja, felülírhatja azokat, mert a rész-
legességből, a töredékességből és a kicsinyes-
ségből akar kiemelni.  

Megjelent ebben a világban a szeretetközpontú 
világkép. (Jn 3,16) Az Isten Fia legyőzte a félelem-
re okot adó erőket: a halált, a törvényeskedést, a 
hamis isteneket és hamis krisztusokat, a raciona-
lizmust és az önzést is. Nincs többé korlát, hogy az 
ember ne lásson tovább önmagán, mert Jézusban 
maga az Atya állt az ember elé, és ez az Isten 
szeretet-köntösben jött, örömhírrel, szabadítással, 
végtelen bocsánattal, mélységes bizalommal.  
 
A Krisztus által hozott szeretetet minősítő teljes 
szó nem a mennyiségre utal, még csak nem is a 
filozófiai értelemben vett tökéletességre, hanem a 
szeretet funkcionalitására mutat, mert a teljes sze-
retet megfelel a szituációnak: rendeltetésszerű, 
célszerű és célba juttató, integratív és nem 
szeparatív, magához ölelő és nem eltaszító. Tudja 
szabályozni a mértékét, s nincs túladagolás belőle, 
de nem is vonja magát ki egy kapcsolatból, ahol 
érzelem-mentesen történnek a dolgok.  
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Akiben működik ez a teljes szeretet, az egy finom 
hangolású érzékenységgel tud élni családban, 
baráti körben, munkahelyen, közéletben, az adott 
életterében, mert engedi, hogy önmagában és a 
környezetében a szeretet rendezze a sorokat, a 
gondolatokat, a döntéseket, a felelősségi köröket, 
az erkölcsiséget és az értékeket.  
 
A keresztyén élet célja: lélekkel adni, élni, munkál-
kodni, szeretni. "Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt ta-
nítják a próféták" (Mt 7,12).  
 
Ha ezeket szem előtt tartva gondoljuk végig a Tíz-
parancsolat második felét, akkor az "előjelcsere" 
vagyis a pozitív fogalmazás és az önszeretet meg-
haladása minden parancsolat gazdagságából tár 
elénk új színt:  
 
- Szeresd felebarátodat szüleidben, mert magad is 
tiszteletre vágysz gyermekeid részéről! 
- Szeresd felebarátodat a másik emberben, mert 
magad is erőszakmentes életet szeretnél élni! 
- Szeresd felebarátodat, mert magad is szerelmi 
háromszögtől mentes, tiszta házasságra áhítozol! 
- Szeresd felebarátodat, mert a modern rabszolga-
ság élet-lopó kötelékeiből csak együtt van menek-
vés!  
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- Szeresd felebarátodat, mert életed legdöntőbb 
ügyeiben, csak az igaz tanúbizonyság szerezhet 
felhőtlen örömöt!  
- Szeresd felebarátodat, mert akkor nem környé-
kez meg a tevékeny megkívánás kísértése! 
 
 



 

 
 

ZÁRÓ GONDOLATOK 
 

Végh László 
 

A lélek titka és csodája 

 
 
Összejövetelünk a legnagyobb kérdések egyiké-
vel, az emberi lélek mibenlétével, megnyilvánulá-
saival foglalkozott. Nem érinthettünk minden fontos 
területet, ezért a zárszóban az elhangzottak össze-
foglalása előtt kitérünk arra, hogy meddig jutott el   
a bölcselet, a hittudomány és a természettudo-
mány a lélek vizsgálatával, milyenféle emberi él-
mények,  tapasztalatok utalnak a lélek létezésére 
és az agykéreg működéséről való újabb ismerete-
ink  mennyire segíthetnek bennünket a lélek mi-
benlétének tisztázásához. Továbbá foglalkozunk 
azzal, hogy a természetfölöttit felismerő emberi 
lélek társadalmat és történelmet meghatározó 
tényező. 
 
Annak, aki már látott közelről olyan halottat, akit 
életében jól ismert, nem kell nagyon magyarázni, 
miként születhetett meg a lélek fogalma. Már csak 
élettelen anyag a tetem, valami visszahozhatatla-
nul eltűnt belőle. Ahogyan megszűnt a lélegzés, 
oda a lélek is, kilehelte a lelkét, így mondjuk. Nem-
csak a magyar, hanem sok más nyelvben is ha-
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sonló a lélek és lélegzés szavak alakja. Sok öreg-
ember átéli, amint testének részeire gondol vagy 
rájuk tekint, hogy ez vagy az a szerv, testrész, 
legyen akár az idegrendszerem, vagy az agykér-
gem valamelyik tartománya, mindez nem én va-
gyok. Elveszíthetem őket, lebénulhatnak, sokat 
akár ki is cserélhetnek közülük és én maradok, aki 
vagyok. Amit a lényegemnek tarthatok, az a lel-
kem. 
 
Nemcsak az érzelmek és bizonyos élmények, ha-
nem a világra szeretettel várt és fogadott emberek 
világról alkotott képe is elvezet a lélek fogalmához. 
Akinek születését örömmel várták és fogadták, 
nagy többségünk ilyen, hiszen ezt követeli meg az 
anyai ösztön, az zsigeri érzésként rendezett 
egésznek érzi a világot. Ha gyermekként megra-
gadhatta a természet varázsa, a csillagos ég lát-
ványa, akkor a tudatalattijában meggyökerezik az 
érzés, hogy a világ egészének rendje  mögött ter-
mészetfölötti értelem rejtőzik. Ugyanis mindenna-
pos alapvető tapasztalatunk, hogy a rendhez és 
annak fennmaradásához értelmes munka kell, a 
kert is csak akkor terem, ha megmunkáljuk és nem 
épül ház magától. Ha pedig magára hagyjuk, 
előbb-utóbb tönkremegy. Márpedig a természet 
rendezett egész és fenn is marad, úgyhogy a 
gyermek bontakozó értelme nem is tételezhet fel 
mást, mint hogy a természetet valamilyen, ember-
nél felmérhetetlenül hatalmasabb értelem alkotta 
és fenn is tartja annak a rendjét. Eljutva a termé-
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szetfölötti értelem felismeréséig, önkéntelenül az  
is felmerül, hogy a felsőbb értelem és az ő saját 
értelme rokonok lehetnek. Azaz a halálban csak az 
értelmet hordozó test pusztul el, értelmünk egy 
része halhatatlan. Lehet, hogy az értelmem a min-
dent átható értelem egy szilánkja vagy annak va-
lamiféle megnyilvánulása. Két énje van a hindu 
felfogás szerint az embernek, a kis Én és a nagy 
Én: a nagy Énem halhatatlan, egyenesen a min-
dent átható értelemmel, a világ ősokával azonos, a 
kis Én ennek  a testet, tulajdonságokat, szenvedé-
lyeket, egyéni létet, sorsot viselő alakja, az emberi 
én. Utóbbi a halál pillanatában elmúlik, megsem-
misül. 
 
Ha keressük, mi hordozza az emberben a lelket, 
elménk tudatos és tudattalan tartományaira gon-
dolhatunk. A tudatalatti  az öröklött adottságaimat 
és az életem során tapasztaltakat, tanultakat tar-
talmazza. Ha keressük, melyik vezet bennünket, a 
kutatások szerint döntéseinket a tudatalatti készíti 
elő és el is indítja a cselekvést. Tudatosan csak fél 
másodperc múlva szerzek tudomást minderről és a 
tudatos szerepe csupán az ellenőrzés, a felülvizs-
gálat. Csak a tudattalan kezdeményezhet cselek-
vést, azaz csak azt tudom tenni, amit jónak érzek.  
Nem azt teszem, amit az értelmem szeretne, ha-
nem ami bensőmből,  a tudatalatti tartományból 
jön. Így esik meg velem, hogy akarom a jót és 
teszem a rosszat, ugyanis a tudatosnak nincs 
módja kezdeményezni, csak abból   választhat, 
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amit a tudatalatti tartomány felkínál. Belülről pedig 
olyan vagyok, mint amit egyrészt örököltem, más-
részt amilyenné a külső hatások magzatkorommal  
kezdve tettek. Éppen az lehet az eredendő bűn, 
hogy már anyám méhében rossz  mintákat kap-
tam, azokkal jöttem a világra és utána az állapo-
tom csak  súlyosbodott. Nem hibáztathatom ezért 
felmenőimet, ők is kapták mindezt.  Láncszem 
vagyok az eredendő bűn láncában, felmenőimtől 
kaptam és utódaimnak  adom tovább. De van sza-
badságom, tiszta források felé fordulva, sok-sok 
munkával lassan felülírhatom a tudatalattimba 
rögzült rossz tartalmakat. Mondhatjuk, a lelket a 
tudatalatti és a tudatos együtt hordozzák. 
 
Hogy nem csak természeti lény az ember, hanem 
tökéletesedésre, valós, minőségi fejlődésre is ké-
pes, az éppen a természetfölötti értelembe vetett 
hitének köszönhető. Dobai István tárgyalását kö-
vetve három távlata van az emberéletnek.  
– Egyik a természeti törvények alá rekesztett testi 
élettávlat, ez az anyagiak világára vonatkozik.  
– Az ember lelki élettávlatát az eszmények, a ter-
mészetfölöttire való figyelés, a természetfölöttinek 
való megfelelés vágya, az ennek megfelelő anyag-
feletti célok alkotják.  
– Lelki élettávlata alá, de afelé törekedve, anyagta-
lan, de anyaghoz kötött, szellemi élettávlatot épít 
az ember.  
 
Döntően az ember hite irányítja a történelmet. Hit 
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és vallás nem azonosak: a hit eszményt állít az 
ember elé, amelynek megvalósítására irányuló 
emberi tevékenységek összessége a vallás. A 
vallás az isteni parancsnak törvényként való meg-
fogalmazásával, kihirdetésével kezdődik, az isteni 
törvény tanításával, magyarázatával, az ember 
erkölcsnek megfelelő nevelésével folytatódik, majd 
az erkölcsnek a társadalom életében szabályként 
való alkalmazásával valósul meg. Azaz a hit a lelki 
síkon fogalmazódik meg és megvalósulása, a val-
lás a társadalom közegében történik.  Az mutatja 
meg egy vallás erejét, hogy az alapjául szolgáló hit 
mennyire képes e hit szerinti viselkedésre indítani 
a társadalom tagjait. Függetlenül attól, van-e Isten 
vagy nincs, látnunk kell, hogy egészen a 20. szá-
zadig az emberiséget lelki élettávlata, Istenbe ve-
tett hite vezette. Minden tettét, cselekedetét, alko-
tását Isten létezésében bízva végezte. Akár keres-
te Isten tetszését viselkedésében, akár nem, az 
ember mindig számolt Isten létezésének a tényé-
vel. Állati tehetetlenségben való éléséből, legér-
telmesebb állati létéből istenhite emelte ki az em-
bert. Ez adott számára magasabb rendű eszmé-
ket, eszményt. 
 
Gaál Botond bevezető előadását a lélek fogalmá-
nak tisztázására szentelte. Vázolta, mit mond a 
lélekről a teológia, a lélektan, a magatartástan és 
az egyéb, emberrel foglalkozó tudományterület. 
Platón, Arisztotelész és Augustinus felfogásának 
ismertetése után hosszabban elemzi az ószövet-
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ségi lélekfogalmat. Részletesen taglalja a test és 
lélek kettősség valamint a test, lélek és szellem 
hármasság feltételezése mögött álló érveket. A 
tisztázó érvek fontos elemei, mennyire egyedi a 
lélek, azaz vándorolhat-e testből-testbe, ahogy 
Platón felételezi, vagy a lélek teljesen a testhez 
van-e kötve és milyen a lélek Istenhez való kötő-
dése. Fontos kérdés az értelem és érzelem viszo-
nya, van, amikor az ember értelmi-szellemi oldala, 
van amikor a érzelmi-lelki oldal a meghatározóbb. 
Gaál Botond példája szerint a matematika művelé-
se esetén a értelmi-szellemi-logikai oldal a lénye-
ges. Freund Tamást idézve a lélek téren és időn 
kívüli, az agyműködés egészét hatja át, míg a tu-
datos, értelmes, szellemi a megfoghatóval foglal-
kozik. Megjegyezzük, ez a hindu nagy Én és kis 
Én fogalmaira emlékeztet. Gaál Botond az értel-
mező szótárból vett meghatározást módosítva a 
lelket mint az emberben az életnek és a személyi-
ségnek a testtől megkülönböztetendő anyagtalan 
hordozójaként ragadná meg és a szellemet pedig 
mint alkotó tudatot. Ajánlja, hogy használjuk nyu-
godtan a test-lélek-szellem hármasságot, de csak 
mint egységes egészet. Nem lehet olyat feltételez-
ni, hogy az ember ennyi százalékban test, annyi-
ban lélek, valamennyiben pedig szellem. 
 
Kopp Mária előadása a magyar lelkület mai válsá-
gos állapotával foglalkozik. Korunk átmeneti társa-
dalmai erősen sérülékenyek hiszen ezredéves 
működési elvek vannak változóban. A gyors átme-
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net miatt sokminden megkérdőjeleződött körülöt-
tünk. Emiatt nagyon sokan elbizonytalanodtak, 
nem tudnak eligazodni a világban és ez lelki vál-
sághoz, valamint ennek következményeképpen az 
egészség megroppanásához vezet. Megtudhattuk, 
hogy a magyar ember igen törekvő és igényes, 
szeretne minél jobb teljesítményt nyújtani, és a 
kóros lehangoltság, a depresszió akkor tör rá, ha 
nem sikerül teljesítenie. A magyar nép, a környező 
népektől eltérően erősen individualista, csak az 
angolszászok esetén mutatnak a felmérések ha-
sonló méretű individualizmust. Ezért a magyar 
népességnek az egyéni teljesítményt értékelő, az 
alkotómunkát serkentő vezetés a megfelelő. Tör-
ténelme során a magyar nép mindig is lázadt az 
önkényuralom ellen és elvetette a tekintélyelvű 
vezetést. – Legnagyobb veszély a társadalom 
számára az összetartozás gyengülése és az írat-
lan szabályok bizonytalanná válása. Mindez nagy-
ban növeli az erkölcsfogyatékosok (pszichopaták) 
cselekvési lehetőségeit, s ez különösen igaz Kö-
zép-Kelet-Európa átalakuló társadalmaira és azon 
belül elsősorban hazánkra. Nálunk az értékhiányos 
(anómiás) állapottal együtt járó feszültség rendkí-
vüli mértékben felerősödött, mára a közösségek 
bomlásával társadalmi méretűvé vált. Ez különö-
sen nagy gondot okoz a társadalom esélytelen, 
leszakadó rétegei számára. A mai magyar helyzet 
meghatározó jellemzője a fogyasztói világszemlé-
let elterjedtsége, ami az anyagiakban való gyara-
podást teszi az önértékelés alapjául. Ez különösen 
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a férfiak törekvéseit határozza meg, de ők elsősor-
ban családjuknak, feleségüknek és a nőknek akar-
nak megfelelni. Éppen ezért az anyák, a feleségek 
és a nők igen sokat tehetnek a férfiak egészségé-
ért, hogy ne haljon meg annyi magyar férfi idő 
előtt. 
 
Ha a mai magyar értékhiányos állapot keletkezé-
sének mélyebb okait kutatjuk és megkíséreljük 
megérteni azokat, nem csupán a Kopp Mária elő-
adása által is tárgyalt hatalmas történelmi megráz-
kódtatásokra és az 1956 után követett, a nemzeti, 
közösségi értékeket szándékosan romboló hatalmi 
törekvésekre gondolhatunk. Népünk mai viselke-
dése mögött végső soron a közelgő hatalmas vál-
ság előérzete rejlik. Kifinomult a magyarság ve-
szélyérzete, számtalan fordulatot élt már át törté-
nelme során és mostanság is, pár évtizede már 
érzi, hogy ez így nem fog menni, itt nagy baj lesz. 
Ha nem is tudja pontosan a magyar, mi fenyeget, 
igyekszik a helyzetet megérteni és utat találni. 
Nem először van ekkora felfordulás nálunk, a tatár-
járást és a Mohács előtti időszakot is hatalmas 
kavarodás, kiútkeresés jellemezte. Ez nem feltét-
len rossz, mert végső soron a nép túlélését segí-
tette. Nagy volt a pusztulás, viszont nem volt teljes, 
mint amilyen lehetett volna, ha a magyarság ke-
vésbé éber, vagy ha az egésze összefogott volna 
valamilyen tökéletlen terv megvalósítására. 
 
Hámori József előadásában a világkép és lelkiség 
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kapcsolatára összpontosított. Ha az egyénnek 
nincs megfelelő világképe, akkor nem tud érdem-
leges kérdéseket feltenni és képtelen eligazodni a 
világban. Mivel az elmúlt évtizedekben Nyugaton 
és Keleten egyaránt hatalmas változások történ-
tek, számos világkép összeomlott, és nem mond-
hatjuk, hogy helyükbe újabb, jobban megalapozot-
tabbak léptek volna. Ma már a múlté a most már 
majdnem mindent tudunk és csak idő kérdése, 
hogy mindenre választ kapjunk típusú bizakodás. 
Ez a gyermekes magabiztosság megrendült, 
Gödel tétele arra is utalhat, hogy lehetnek olyan 
természettudományos kérdések, amelyekre elvileg 
sem adhatunk biztos választ. Természetes lelki 
szükséglet, hogy az ember el tudjon igazodni a 
világban és legyen helyes világképe, hiszen egy 
kuszának látszó világ zavarja a tisztán látni akaró 
embert. Hámori József kiemeli, hogy a 'világnézeti-
leg semleges' világkép fogalma önelellentmondó, 
népszerűsítése zsákutca. Akkor indul gyógyulás-
nak az emberiség tudata, ha fel tudjuk számolni a 
természetfölöttire tekintő vallások és az erkölcsi 
értékrend nélküli természettudományos szemlélet, 
azaz az anyagi és a lelki élettávlat közötti feszült-
ségeket, ellentmondásokat. Mivel a vallás, a tudo-
mányok és a művészetek ugyanannak az emberi 
állapotnak a különböző nézőpontjai, nem lehetnek 
egymással ellentmondásban, látszólagos ellentéte-
ik nem gerjeszthetnek lelki válságokat. 
 
Sipka Sándor előadása a lélek örökölhetőségével 



Végh László 106 

foglalkozik, részletesen tárgyalva, hogy a szüleink-
től kapott örökség mennyiben határozza meg lelki-
ségünket.  Megtudhattuk, hogy a szellemi és 
egyéb teljesítőképességünk mértéke (intelligencia) 
és a személyiségjegyek adottak, nincs lehetősé-
günk változtatásukra. Alapvető személyiségjegye-
ink érvényre jutása az életkorral folyamatosan 
erősödik. Szabadságunk abban érvényesülhet, 
hogy környezetet választhatunk magunknak. Leg-
fontosabb faji jellegzetességünk, hogy bonyolult 
közösséget hozhatunk létre és ehhez a csoport-
hoz, társadalomhoz tartozás alapvető szükségle-
tünk. Ezért is aggasztó a mai társadalmakban élők 
elmagányosodásának mértéke, mert ugyan ezek a 
társadalmak működőképesek, de mivel  félelmetes 
mértékben pazarolják a természeti erőforrásokat  
és a magány nem természetes állapot, hatalmas 
válság közeleg. Elménket külső jelek nélkül is tud-
juk működtetni, környezetünktől függetlenül gondo-
latokat, eszméket alkothatunk és ezzel a belülről, 
de a valóságtól térben és időben is függetlenül 
vezérelt gondolkodással képesek vagyunk környe-
zetünk alakítására. Az állatok az örök jelenben 
élnek, alkalmazkodóképességük határozza meg 
létüket vagy pusztulásukat. 
 

Sipka Sándor részletesebben elemzi a val-
lásos és a tudományt művelő ember lelkiségét 
valamint a vallás és tudomány lélektani vonatko-
zásait. Számára a hit egyéni, személyes, szellemi 
és főleg érzelmi élményként megélt világmegraga-
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dás (világabsztrakció), a tudomány pedig az embe-
ri műveltség meghatározó jelentőségű terméke, 
ami az emberi lélek észokokon nyugvó, általános, 
a lényeget felfogni akaró, érzelmektől mentes vi-
lágmegragadásának feleltethető meg. Számtalan 
példa van arra, hogy egyazon személyben a tu-
domány és a vallásos hit élménye egyaránt jelen 
van. Míg a tudomány eredményei átadhatók más-
nak, a vallásos élmény nem közvetíthető a többiek 
számára.  Sipka Sándor tárgyalja a feltevést, mi-
szerint létezhet egy vallásos érzékenységre képe-
sítő génváltozat, amely nagyjából az emberek 
felének örökítő állományában van jelen. Számos 
példát hoz fel arra, hogy a vallás szószerinti érte-
lemben lélekemelő hatású. 
 
Fekete Károly a Szentírás emberre vonatkozó 
kulcsszavait elemezte. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy az Ó- és Újszövetség szóhasználata más, 
mint a későbbi korok az embert két, három vagy 
négy részre bontó szemlélete. A sémi gondolko-
dásmód nem az egymástól tisztán elkülönített fo-
galmak felhasználásával igyekeznek a valóságnak 
leginkább megfelelően láttatni, hanem éppen el-
lenkezőleg, rokon értelmű szavak egymás mellé 
állításával. Fekete Károly három alapvető fogalom, 
a lélek, a szellem és a szív jelentésével foglalko-
zik, ezek nem az ember részeit jelentik, amelyek 
aztán együttesen az egész embert alkotják, hanem 
egyenként is a teljes ember tetteinek jellemzésére 
vonatkoznak. Istent mindig az egész, a teljes em-
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ber érdekli. Amikor Isten kimarad a 'micsoda az 
ember' kérdés vizsgálatából, akkor kétféle szélső-
séges válasz születhet. Egyik szerint az ember a 
senki és semmi, hiszen ha a világegyetem hatal-
mas méreteit, életidejét és egyéb jellemzőjét te-
kintjük, ahhoz képest a Földön megjelenő ember 
jelentéktelen. Másik szélsőség szerint az ember 
minden, határtalan lehetőségek birtokosa, nincs 
ami korlátozná. Ám az ember nem semmi, de nem 
is minden, hanem olyan valaki, akiről Isten gon-
doskodik. Lelkünkkel érezzük az istenit, igyek-
szünk Istennel egy hullámhosszra kerülni. Lélek-
mivoltunk, Istenre hangoltságunk feladatokat, kö-
vetelményeket állít elénk, a legnagyobb ezek közül 
a szeretet parancsolata. 
 
 
 



 

 
 

A HATVANI ISTVÁN  
TEOLÓGIAI KUTATÓKÖZPONT 

2007/2008-AS TANÉVÉRŐL 
 
 

Kovács Ábrahám 
 
 
A nyolcadik országos „Tudomány és Teológia” 
konferenciára a Magyar Tudomány Ünnepe alkal-
mából 2007. november 15-én került sor a Debre-
ceni Református Kollégiumban. Ezen a nagy nép-
szerűségnek örvendő Kárpát-medencei konferen-
cián, melyet a Debreceni Református Hittudomány 
Egyetem Hatvani István Teológiai Kutatóközpontja 
(HITEK) és a Debreceni Akadémiai Bizottság kö-
zösen rendezett, több mint kétszáz teológus és 
természettudós: orvosok, matematikusok, fiziku-
sok, kémikusok, biológusok, csillagászok és más 
területek képviselői vettek részt. A konferencia fő 
szervezője Gaál Botond egyetemi tanár volt, aki-
nek több évtizedes munkája igen gyümölcsözőnek 
bizonyult e társadalmi misszió terén is, hiszen 
rangos, hazai és helyi értelmiségiek által igen nagy 
létszámban és komoly érdeklődéssel látogatott 
konferencia sorozatot sikerült létrehoznia.  
 
A két évente megrendezésre kerülő „Tudomány és 
Teológia” sorozat 8. konferenciájának központi 
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gondolata „Az ember mint lélek” volt. Az esemény 
neves előadói között köszönthették Dr. Kopp Mária 
egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem profesz-
szorát, a Magatartástudományi Intézet Igazgatóját, 
Dr. Hámori József akadémikust, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia alelnökét, aki immár másodszor 
volt előadója ennek a konferenciasorozatnak, Dr. 
Sipka Sándor egyetemi tanárt, a Debreceni Egye-
tem Regionális Immunológiai Laboratóriumának 
vezetőjét és Dr. Fekete Károly teológiai tanárt, a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Gyakorlati Teológiai Tanszékének vezetőjét, a 
DAB főtitkárát.  
 
Az elhangzott előadások és hozzászólások jól 
mutatták, hogy az egyházi és szekuláris közegben 
egyformán meg van az igény a teológia és a ter-
mészettudomány kapcsolódási pontjainak mélyre-
ható vizsgálatára. Jelentősége volt annak is, hogy 
a konferencia megrendezésére ismét Debreceni 
Református Kollégiumban került sor, hiszen a Kol-
légium falai közt évszázadok óta foglalkoznak ne-
ves tudósok a keresztyén hit és tudomány viszo-
nyának kérdéskörével.  
 
A HITEK tágabb értelemben vett kutatási területé-
hez jól illeszkedett a 2008. április 23-24 között 
„Kálvinizmus a perifériákon” címmel megrendezett,  
kálvinizmus hatástörténetét vizsgáló angol nyelvű 
nemzetközi konferencia. A konferenciát a Dogma-
tika Tanszék és az Egyháztörténeti Tanszék kuta-
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tóintézetei, valamint a Debreceni Egyetem Törté-
neti Intézetének, továbbá a Magyar és 
Összehasonlítótudományi Intézetének szakmai 
műhelyei rendezték Kovács Ábrahám, a HITEK 
tudományos főmunktatársa koordinálásával. A 
résztvevők a következő országokból érkeztek: 
Lengyelország, Litvánia, Románia, Németország, 
Anglia, Skócia, USA és természetesen jelen voltak 
a neves magyarországi kutatók is. A konferencia 
egyedülálló volt több tekintetben. Először is a kitű-
zött célt a teológia, történelem, irodalom, művelő-
déstörténet és irodalomtörténet oldaláról több kor-
szakot érintve sikerült tárgyalni. Vizsgálták azt is, 
hogyan hatott a kálvinizmus a perifériákon levő 
társadalmakra. A perifériát egyrészt mint földrajzi, 
másrészt mint társadalmi jelenséget vizsgáló elő-
adások a rendszeres teológia, a természettudo-
mány és teológia hatástörténete, a kegyesség-, a 
misszió-, és a szellemtörténet területéről indultak 
ki. A neves előadók, mint James S. Brown, Iain R. 
Torrance, Andrew F. Walls, Péter Katalin, Joanna 
Mizgala, Barta János, Buzogány Dezső, Gaál Bo-
tond és Hörcsik Richárd roppant izgalmas kérdé-
seket vetettek fel saját szakterületükről, amelyek 
termékenyítően hatottak az egymás kutatási terü-
letétől távolabbra eső szakemberek gondolkodásá-
ra. A konferencia résztvevőinek visszajelzéseit 
ismerve, jó remény van arra, hogy az eredetileg 
Edinburgh, Princeton, Debrecen „nagy kálvinista 
hármas” kutatási együttműködéséből kinduló kez-
deményezés két év múlva Skóciában folytatódjon. 
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A HITEK könyvtára is szépen gyarapodott az el-
múlt tanévben. Adományozóink között vannak 
magánszemélyek, egyháztagok és nem egyházta-
gok, valamint nemzetközi szervezetek és külföldi 
személyek. A Langham Partnership International 
és a HEKS adományai, a DRHE szakképzési alap-
ja, Luz professzor ajándéka mind segítették könyv-
tárunkat az állomány gyarapításában. Ezzel hoz-
zájárultak ahhoz, hogy a kutatóintézeti könyvtá-
runk Magyarországon egyedülálló arculatát meg-
őrizze, továbbfejlessze. A könyvtár folyóirattári 
része is jelentősen fejlődött. A HITEK minden új 
szerzeménye egy hónapon belül felkerül a Corvina 
adatbázisra. Ebben a törekvésben a kutatóintézet 
munkatársainak komoly segítsége volt Tárnok 
Dávid Barnabás hallgató-demonstrátor. A könyvál-
lomány növelése, a HITEK honlap portáljának 
fejlesztése, a kutatási feltételek elérhetővé és ké-
nyelmessé tétele, a konferenciák szervezése mind 
arra irányulnak, hogy a teológia és a tudományok 
kapcsolata még jobban elmélyüljön. Jó érzéssel 
mondhatjuk el, hogy kutatóintézetünk ismét egy 
sikerekben gazdag tanévet mondhatott magáénak. 

 



 

 
TUDOMÁNY ÉS TEOLÓGIA  

KONFERENCIÁK  
1993 ÉS 2008 KÖZÖTT 

 
 

Tárnok Dávid 

 
 
1. konferencia 
 
Dátum: 1993. július 9-10.  
Helyszín: Debrecen, Református Kollégium.  
Főtéma: 
  
A természettudomány és a keresztyén gondolkodás 

 

- Berényi Dénes: Megnyitó beszéd. (Debreceni Szemle 
93/2, 238-239. old.) 
- Gaál Botond: Maxwell hitvallása és a tudomány forra-
dalma (Debreceni Szemle 93/1, 65-80. old.) 
 
A Hatvani István Teológiai Kutatóközpont megnyitása és 
Baráti Köre létrejöttének bejelentése 
 
- Merza József: A matematika és a keresztény gondol-
kodásmód (Debreceni Szemle 93/2, 250-256. old.) 
- Czeglédy Sándor: A pszichológia és a teológia határán 
(Debreceni Szemle 94/2, 208-211. old.) 
- Beck Mihály: A tudományos gondolkodás kihívásai 
(Debreceni Szemle 93/1, 55-64. old.) 
- Gaizler Gyula: Bioetika a keresztény tanítás tükrében 
(Debreceni Szemle 94/2, 201-207. old.) 
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- Lovas Miklós: Teremtés és kozmogónia keresztyén 
nézőpontból (Debreceni Szemle 94/1, 78-82. old.) 
- Nemesszeghy Ervin: Az anyag világának fejlődése 
(Debreceni Szemle 94/1, 83-87. old.) 
- Toró Tibor: A kozmológia legújabb felfedezéseiről 
- Hegedűs Lóránt: A természettudományok és a szel-
lemtudományok kapcsolata a teológus szemével 
- Christoph Wassermann: Significance of the ESSSAT 
fom theological viewpoint 
- Jan W. Fennema: Evaluation of the ESSSAT’s work 
from aspect of natural scientists (magyarul: Debrece-
ni Szemle 93/2, 240-244. old.) 
- S. Komkov: Theology and science: psychological 
aspects 
- Végh László: Esetlegesség és transzcendencia (Deb-
receni Szemle 93/2, 245-249. old.) 
- Sólyom Jenő: Összegzés 
- Kocsis Elemér: Utószó (Debreceni Szemle 94/2, 212-
213. old.) 
 
 
2. konferencia 
 

Dátum: 1995. július 7-8. 
Helyszín: Debrecen, Református Kollégium.  
Főtéma: 
 

Kicsoda az ember? 
 

- Sólyom Jenő: Megnyitó beszéd 
- Bolyki János: Az ember teljessége a keresztyén antro-
pológia értelmezésében (Confessio 96/1, 8-16. old.) 
- Bolberitz Pál: A tények transzcendenciája és az ember 
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- Takáts Előd: Az ember képességének értelmezése 
Polányi Mihály tudományelméleti felfogásában 
- Végh László: Az ember és a mindenség (Confessio 
96/1, 29-32. old.) 
- Bazsa György: A természettudós emberképe 
- Farkas Gyula: Az ember megjelenése a világban 
(Confessio 96/1, 17-23. old.) 
- Veress László: Az ember lényege a keresztyén orvos 
felfogásában (Confessio 96/1, 24-28. old.) 
- Kocsis Elemér: A teológiai antropológia időszerűsége 
(Confessio 96/1, 33-37. old.) 
- Gaál Botond: Összegzés, bezáró beszéd 
 
(Gaál Botond beszámolója: Debreceni Szemle 96/1, 
142-144. old., ill. Confessio 96/1, 5-7. old.; Bolyki János 
beszámolója: Confessio 95/3, 93-94. old.) 
 
 
3. konferencia 

 
Dátum: 1997. június 27-28. 
Helyszín: Debrecen, Református Kollégium.  
Főtéma: 
 

Az emberi értelem világa 
 

- Bosák Nándor: Megnyitó beszéd (Confessio 98/1, 7-8. 
old.) 
- Balogh János: Az értelem és a világ jövőjének formálá-
sa 
- Toró Tibor: Az értelem és a hit szerepe a Nobel-díjas 
A. Szaharov gondolkodásában 
- Berényi Dénes: Az értelem útjai a makro- és mikrovi-
lágban 
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- Prékopa András: Az ember matematikai képessége 
(Debreceni Szemle 99/2, 189-202. old., ill. Confessio 
98/1, 8-18. old.) 
- Gaál Botond: Az igazság és a valóság a keresztény 
gondolkodás útkeresésében (Debreceni Szemle 99/2, 
175-182. old., ill. Confessio 98/1, 19-24. old.) 
- Hámori József: Az emberi értelem és az agy (Debrece-
ni Szemle 99/1, 16-20. old., ill. Confessio 98/1, 25-28. 
old.) 
- Kozma Tamás: Mennyire racionális az emberi szemé-
lyiség? (Confessio 98/1, 28-36. old.) 
- Újfalussy József: A művészet az értelem határán innen 
és túl (Debreceni Szemle 99/1, 21-28. old., ill. Confessio 
99/1, 74-80. old.) 
- Fekete Károly (id.): Összegzés, bezáró beszéd 
(Confessio 98/1, 36-37. old.) 
 
 
4. konferencia 
 
Dátum: 2000. május 26.  
Helyszín: Debrecen, Református Kollégium.  
Főtéma: 
 

Az antropikus kozmológiai elv természettudomá-
nyos nézőpontból 

 

- Dávid Gyula: Bevezető előadás 
Nyitott kerekasztal disputa - a vitát indítják Ludmány 

András, Máthé György és Végh László 
A Polányi Mihály Társaság Debreceni Csoportjának 
megalakulása 
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Az antropikus kozmológiai elv filozófiai és teológiai 
nézőpontból 

 

- Székely László: Bevezető előadás 
Nyitott kerekasztal disputa - a vitát indítják Túray Alfréd, 

Reuss András, Cselényi István és Szűcs Ferenc 
- Fekete Károly (id.): Záróbeszéd 
 
 
5. konferencia 
 

Dátum: 2001. november 9. 
Helyszín: Debrecen, DAB Székház.  
Főtéma: 
 

A természettudományok és a teológia jövőképe 
 

- Berényi Dénes: A jövő társadalma és tudománya 
- Gaál Botond: Van e jövője a természettudományok és 
a keresztyén teológia együttműködésének? (Confessio 
02/2, 84-90. old.) 
- Lovas István: Mi várható a természettudományok fejlő-
désében? 
- Cselényi István: A technika és a tudomány mint teoló-
giai probléma 
- Fésűs László: Az emberi személyiség és a genom 
- Szűcs Ferenc: Az ember mint Isten képmása a geneti-
ka korszakában 
- Székely György: Záróbeszéd 
 
(Juhász Tamás és Varga László beszámolója: Az Út, 
XXVII. évf. 4. szám, 2001. okt-dec.) 
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6. konferencia 
 

Dátum: 2003. november 10. 
Helyszín: Debrecen, DAB Székház.  
Főtéma: 
 

Rend és szabadság a mindenségben 
 
- Lovas István: Rend és szabadság a természet világá-
ban 
- ifj. Karasszon Dezső: Rend és „rendetlenség” a zené-
ben 
- Varga Zoltán: Törvény és véletlen, kényszer és sza-
badság az evolúcióban 
- Gaál Botond: A rend és szabadság keresztyén gyöke-
rei az európai civilizációban 
- Székely György: Rend a koponyban. Záróbeszéd. 
 
(A konferencia teljes anyaga külön kötetben jelent meg: 
Rend és szabadság a mindenségben, szerk.: Gaál 
Botond, Végh László; TUDOMÁNY ÉS TEOLÓGIA so-
rozat, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrece-
ni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2005) 
 
 
7. konferencia 
 

Dátum: 2005. november 17. 
Helyszín: Debrecen, DAB Székház.  
Főtéma: 
 

A zárt világ fölnyitása 
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- Végh László: Bevezető gondolatok 
- Dr. Gaál Botond: A világ nyitott! 
- Kvasz László: Az ókori világ fölnyitása és a modern 
tudomány születés 
- Dr. Trócsányi Zoltán: Kozmológiai fordulópontok: ho-
gyan látjuk ma a világot? 
- Hans Schwarz: Az evolúció hatása a teológiára Nagy 
Britanniában és Észak-Amerikában 
- Székely György: Mennyire nyitott az emberi agy? 
- Kovács Ábrahám: A Debreceni Református Hittudomá-
nyi Egyetem mint a teológiai és természettudományos 
kutatás műhelye 
 
(A konferencia teljes anyaga külön kötetben jelent meg: 
A tudományos gondolkodás nyitottsága, szerk.: Gaál 

Botond, Végh László; TUDOMÁNY ÉS TEOLÓGIA so-
rozat, Hatvani István Teológiai Kutatóközpont, Debrece-
ni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2007) 
 
 
8. konferencia 
 

Dátum: 2005. november 17. 
Helyszín: Debrecen, Református Kollégium.  
Főtéma: 
 

Az ember mint lélek 
 
- Gaál Botond: Bevezető gondolatok – Az ember titka: 
test, lélek, szellem. 
- Kopp Mária: A XXI. Századi ember lelke 
- Hámori József: Mi hordozza az emberi lelket? 
- Sipka Sándor: Örököljük-e a lelkünket? 
- Fekete Károly: Amikor a lélek húrjai megszólalnak 



Tárnok Dávid 120 

- Végh László: Záró gondolatok – A lélek titka és csodája 
 
(A konferencia teljes anyaga  a TUDOMÁNY ÉS TEO-
LÓGIA sorozat legújabb kötetében jelenik meg 2009-
ben.) 
 
Megjegyzés: A Confessio folyóirat számai interneten is 
olvashatóak



 

KÉPEK A HATVANI ISTVÁN TEOLÓGIAI  
KUTATÓKÖZPONT ÉLETÉBŐL 

A 
könyvtár 

 
A Kutatóközpont kiadványai 
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Kovács Ábrahám 

 
Tárnok Dávid 
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Ízelítő a könyvtárból 

 
A Zygon és a Perspectives csak itt található 
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A legújabb ajándékkönyv 
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3. Tudomány és Teológia Konferencia 

 
Toró Tibor, Végh László, Bosák Nándor, Balogh János 

 
Id. Fekete Károly, Kocsis Elemér, Újfalussy József 
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A konferencia résztvevői, előtérben Prékopa András  
5. Tudomány és Teológia Konferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berényi Dénes előadása, elnök Módis László 
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6. Tudomány és Teológia Konferencia 

 
Imre László, ifj. Fekete Károly, Lovas István, Raics Péter, 

Karasszon Dezső 
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7. Tudomány és Teológia Konferencia 

 
Hans Schwarz (Regensburg) 

 
Trócsányi Zoltán, Bodnár Ákos 
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Kvasz László (Pozsony) 

 
Király Zoltán, Bosák Nándor, Mészáros István (1. sor) 
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8. Tudomány és teológia konferencia 
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Kopp Mária 

 
Hámori József 
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Calvinism on the Peripheries Conference 

 

 
James S. Brown (Edinburgh) 
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Barta János (Debrecen) 

 
Iain Torrance (Princeton) 
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Péter Katalin (Budapest) 

 
Pásztori Kupán István (Kolozsvár) 
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Horváth Erzsébet (Budapest) 

 
Hörcsik Richárd és Andrew Walls (Edinburgh) 
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Gaál Botond MTA doktori védése 

 
MTA Székház - opponensek, bizottság, jelölt 

 
Védés 
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A nemzetközi pályázat elnyerése jelentősen hozzájárult a Kuta-

tóközpont fejlesztéséhez 

 
A Kutatóközpont vezetőjének előadása Kóreában. 



Az ember titka: test, lélek, szellem 139 

 

 
Maxwell szobra Edinburghban  

A Royal Society leleplezte 2008. november 25.-én. 
Készült a világ tudósainak adakozásából, akik között  
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a Hatvani Kutatóközpont vezetője is ott van. 
 
 

E KÖNYV SZERZŐI 
 

 
Gaál Botond – teológus, matematika-fizika sza-
kos, egyetemi tanár, Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetem 
 
Kopp Mária –  orvos-pszichológus, egyetemi ta-
nár, Semmelweis Orvostudományi Egyetem Maga-
tartástudományi Intézetének igazgatója 
 
Hámori József – bilógus, agykutató, egyetemi 
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke 
 
Sipka Sándor – orvos, egyetemi tanár, Debreceni 
Egyetem, Regionális Immunológia Laboratórium 
vezetője 
 
Fekete Károly – teológus, egyetemi docens, a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
Gyakorlati Teológiai Tanszékének vezetője, a DAB 
főtitkára 
 
Végh László – fizikus, tudományos főmunkatárs, 
MTA Atommagkutató Intézete, Debrecen 
kövesúton 


