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Minél egységesebbé válik ez a mo
dern világ és összefüggőbbé a társa
dalmi élet, annál többféle és annál el
lentétesebb hatások érik az embert.
Komoly kérdések esetén az állásfogla
lás irányukban határozott döntést kí
ván, ami nem megy mindig lelki vagy
szellemi küzdelem nélkül. S nyilván
ez a magyarázata annak a növekvő

figyelemnek is, amely az ún. "konflik
tus-pszichológia" felé fordul napjaink
ban. Vizsgálódásainak egyik érdekes és
számunkra különös tanulságos terü
lete a "közbülállás" problematikája,
amelyet Editha Maria Grossmann vá
zol föl a bécsi Der Grosse Entschluss
hasáb jain közzétett írásában.

A "közbülállás" - németül "Da
zwísohenstehen" - újszerű kifejezés
nek tűnhet fel, de magát az állapotct,
amelyet jelez, valami módon minden
ki ismeri. Megszekott példa rá az a
gyermek, aki szüleinek válása után
érzelmileg ide-oda hullámzik apja és
anyja között, vagy az a férj, aki igazi
hovatartozását illetően anyja és fele
sége között ingadozik. Általánosságban
közbülálló az az ember, aki egyidejű

leg kötődtk különböző személyekhez
vagy életformákhoz, akiket vagy ame
lyeket valamilyen szempontból ellen
téteseknek tapasztal, s emiatt többnyí
re vktsebb-nagyobb hasadás is támad
lelkiségében. Az ilyen közbülső hely
zetek okai éppúgy keletkezhetnek a
magánélet, mint a társadalmi élet kö
rében. Tanulmányában Grossmann a
közbülállásnak főleg két fáját emeli
ki. Az egyik az, amikor valaki két hit
vallás, vagy két felekezet között, a
másik, amikor a vallásos hit elfogadá
sa vagy elutasitása között lebeg.

•
A két hitvallás okozta konfliktusok

leggyakoribb forrása az olyan család,
amelyben nemcsak az apa és az anya,
de nernük szerint a gyermekek is más
vallásúak. Különösen akkor, ha vala
melyik szülő egyáltalán nem törődik

az ő hitén levő gyermek vallásos ne
velésével. Egy katolikusnak keresztelt
fiúcska mondta: "Anyámtól (aki evan
gélikus volt) többször hallottam, hogy
az evangélikusok csak azt hiszik, ami
a Szentírásban olvasható, a katoliku
sok azonban a szóbeli hagyományt is
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elfogadják." S a fiúcska ezt a követ
keztetést vonta le belőle: "A protes
tantizmusban tehát bizonyos, hogy
minden igaz, a katolicizmusban vi
szont nem kell mindent igaznak tarta
ni." Sokszor megesik - írja Grass
mann -, hogy az efféle ütközesek
nyomán végül is vallási űr támad a
serdülő lélekben.

Vannak felekezeti közbülállások.
amelyek feloldatlan érzelmi hatásokat
tükröznek, de vannak olyanok Í3, ame
lyeket már a szó szoros értelmében
vett lelkiismereti konfliktusok kísér
nek. John Henry Newman, a későbbi

bíboros, részletesen rögzítette, hogy
milyen súlyos belső harcok előzték

meg az anglikán egyházból a kato
likus egyházba való átlépését. "Sajnos,
éveken keresztül szenvedtem amiatt,
hogy nem találok megnyugtató alapot
vallási állásfoglalásom számára. Er
kölcsi szárazságban sínylődtem. Leg
nagyobb fájdalmamat a tanácstalan
ság és bizonytalanság okozta, a nyug
talanság amiatt, hogy másokban is
kétségeket támasztok, a szomorúság
azért, hogy oly sokaknak elvesztem
jóindulatát és kedvező véleményét."

Franz Werfel is hasonló konfliktust
tárt fel Barbara ader die Frömmigkeit
(Barbara vagy a jámborság) című re
gényében. Egyik fószereplője a re
génynek, egy zsidó fiatalember pana
szolja föl: "Keresztény vagyok gon
dolkodásom szerint. Ki kell azonban
tartanom zsidó vallásomban, mert
visszartadok attól, hogy egy látszólag
előnyös valláscsere az elvtelen alkal
mazkodás gyanújába keverjen." S nem
kétséges, hogy Werfel önmagát rajzol
ta meg regényének ebben az alakjá
ban.

Természetesnek kell találnunk, hogy
még nagyobb válságokba sodorhatja
az embert a közbülállás a vallásos hit
elfogadása és a hit elutasítása között.
Az ugyanis, aki csupán a különböző

hitvallások között tétováz, nem vonja
kétségbe magának a hitnek szükségét,
sőt a hitet egyenesen létalapjának te
kinti, míg az, aki a hit és a hitetlenség
között ingadozik, magát az alapot te
szi kérdésessé, amelyre létét ráépitené.
Megrázó bizonyságát nyujtják az utób
bi konfliktus mélyre ható voltának a



norvég Petter Moen naplószerű fel
[ogyzései.

Moent 1944-ben mint az ellenállásra
buzdító norvég földalatti sajtó vezérét
tartóztatták le a német megszállók.
Moen mindaddig meggyőződésesateis
ta volt, helyzetének kilátástalansága
azonban, amit csak fokozott a magán
zárka és kínzatása a kihallgatások so
rán, mindinkább az Istenben való hit
felé terelte, mint ami egyedül igért
vigaszt neki. Tisztán érzületi változás
volt ez, amit ő maga is teljes kétke
déssel követett, mert csak szorongásá
ra és kétségbeesésére tudta visszave
zetni. Mint maga írja, valahogyan két
emberré szakadt, egy hívőre és egy
nem-hívőre, s ez a kettő állandóan
érvelt és viaskodott benne. "Szeret
tem volna utat találni Istenhez, értel
mem azonban hevesen tiltakozott el
lene. Szívem viszont arra ösztönzött,
hogy imádkozzam egy ismeretlen Is
tenhez, s végtére a szív is pszichikai
valóság," Két héttel később ezeket a
sorokat vetette papírra: "Börtönöm és
szívem mélyéből kiáltok hozzád, Isten.
Ugyanakkor értelmem reám paran
csolja ezt a gondolatot: minden hit
alanyi és önkényes, mert nincs sem
miféle Isten az emberen kívül ... Am
harangszót hallok. Mit tegyek most?
Imádkozhatom-e én, aki valójában
nem hiszek? Nem lenne-e képmuta
tás ?" Moen képtelen volt egynek lát
ni a hitet és az igazságot. Úgy vélte,
hogy az igazság okából le kell monda
nia a hitről, holott a hit nélkül nem
tud többé élni. A rákövetkező napon
megint fontolóra vette helyzetét: "Bár
hogy próbáljam elhessegetni, újból és
újból fel kell tennem magamnak a
kérdést: képes vagy te egyáltalán hin
ni ? S bizonyosan tudom, hogy ha sza
bad lennék, a börtönön kívül csakis
ezt felelném : nem, nem vagyok rá ké
pes. Itt viszont nem bírok kereken ne
met mondani. A tapasztalás győzött

meg arról, hogy ebben a feneketlen
nyomorúságban egyetlen vigaszom Is
ten. Szőrnvű konfliktus ez. De maga
mat téveszteném meg, ha csupán azért
hiszek, mert szükségem van a hit
re ..."

Nem ilyen tragikus körülmények
között, de lényegében ugyanezek a
gondolatok gyötörték Umn-el-Banine
mohamedán írónőt, aki katolikus hit
re térésének küszöbén ezzel a sokat-

mondó címmel adta ki naplóját: J'c:i
choisi l'opium (Az ópíurnot választot
tam). "Hol van Isten? Hol találom
őt? Vagy csak vágyaimban létezik? ...
Nem tudok benne hinni s mégis, hogy
keressem, nem kevésbé szükséges szá
momra, mint a lélegzés." Utána is,
amikor már a hit mellett döntött,
míndvégig ott kísértett lelkében a kér
dés vajon az igazság birtokába ju
tott-e, vagy öncsalásnak lett az áldo
zata.

*
A közbülállás lelki feszültségeit nem

lehet csupán szenvedőlegesen elvisel
ni - állapítja meg Editha Maria
GTossmann. Óhatatlan a visszahatás,
még akkor is, ha nem mindig tuda
tos és szándékos. Történhetnek téves
feloldások is. Hogy ezt megértsük, kű

lőnbséget kell tennünk a közbülső

helyzet két alapvetően különböző mí
nősége között. Más az, amikor a két
oldal, amelyek közt az egyén ingado
zik relatív ellentétesség, és gyökere
se~ más, amikor abszolút ellentétesség
viszonyában áll egymással. Relatív az
ellentétesség, ha valaki két társada
lom, két nép, két faj, vagy a társadal
mon belül két réteg vagy csoport kö
zött keresi helyét. Abszolút az ellen
tétesség, ha a végső kérdésekre vonat
kozó világnézeti ütközésekről van szó.

Az első esetben az egyértelmű dön
tés téves feloldást jelent - mondia a
szerző -, mert a konfliktus igazi le
győzésének csak azt tekinthetjük, ha
az egyén tudatosítani képes magában
és el is fogadja a kettős hovatartozást.
A második esetben viszont elengedhe
tetlen, hogy egyértelmúen döntsünk.
A konfliktus ilyen legyőzésének ter
mészetesen szükségszerű feltétele,
hogya döntés alapos meggyőződésre

és ne csupán olyan érzelmekre támasz
kodjék, amelyeken az egyén varami
okból nem tudja túltenni magát.

Grossmann a saját megfigyeléseire
is hivatkozva állítja, hogy a hit egy
értelmű elfogadása nemcsak a sajátos
világnézeti problémák megoldását
könnyíti meg, hanem megszünteti az
első kategóriába tartozó közbülállások
konfliktus-jellegét is, Egy valóban hí
vő ember akkor sem fogja magát ki
sebbrendűnek érezni, ha tudatosan két
olyan oldal között foglal helyet, ame
lyek egymást kölcsönösen alacsonyabb
értékűnek tekintik. Vallja ugyanis,
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hogy valójában az összes emberek
egyetlen közösséget alkotnak, s ehhez
a vonásukhoz viszonyítva eltéréseik
csupán másodlagos jelentőséggel bír
nak. Nem fog tehát szenvedni amiatt,
hogy egyik oldalhoz sem tartozik a
maga teljes egészében. Az ellentétes
ségeket úgy tudja nézni, mint ame
lyeket Isten akart, s a kérdéses olda
lak mindegyíkét a maga különállásá-
ban is elismeri és megbecsüli. Reme
kül fejezte ki ezt Goethe a Westöstli
cher Diwan egyik versében: "Istené a
Kelet, Istené a Nyugat; északi és déli
táj békén nyugszik kezében."

A katolikus hívő számára még
pregnánsabban világítja meg ezt az a
titok, amelyet "Corpus Christi mystí
cumnak" nevezünk. Aki hiszi, hogy
Krisztus önmagával kapcsol össze
minden egyes embert s így rajta ke
resztül minket embereket is elkép
zelhetetlenül mély módon összekap
csol egymással, az nem láthat többé
olyan szakadékokat, amelyeket át ne
lehetne hidaini az emberek között. Ha
az egyén valami vonatkozásban "köz
bülálló" is, akkor is védettnek tekinti
és "jó helyen" érzi magát.

A mi megítélésünk szerint tehát a
legnagyobb probléma a közbülállás az
Istenben való hit elfogadása és eluta
sítása között. Akinek ugyanis csak a
tanbeli vagy felekezeti eltérések okoz
nak gondot, az minden bizonytalan
sága ellenére is megőrizheti belső bé
kéjét, ha Isten megvilágosító kegyel
mére hagyatkozva kész magáévá ten
ni minden olyan felismerést, amely
igazságként lép elébe. Az ő meggyő

ződése az, hogy Isten és az igazság
egybe esik. A kételkedőnek viszont
éppen abban rejlik a nehézsége, hogv
a kettőt különválasztja egymástól.
úgy véli, ha az igazságot Isten fölébe
helyezi, akkor el kell viselnie a bi
zonytalanságot Isten léte felől, ha pe
dig nem ragaszkodik a matematikai
erejű blzonyíbhatáshoz, akkor k1 van
téve annak, hogy hite csak abból az
ah\rásáhól ered, hogy higyjen. S mí
nél inkább egyetért azzal, hogya ví
lágnézet határozza meg emberi egzisz
tenciáját, annál kínosabbnak találja
helyzetét.

Grossmann szerint senki sem értheti
meg jobban a közbülállásnak ezt az
állapotát, mint éppen a hívő ember.
Mert ha tény is, hogya hit mindig
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személyes döntésen nyugszik, akkor
is bizonyos, hogy az embernek ezt a
döntését valami módon meg kell ér
lelnie. Ha tehát valaki nem is jutott
még odáig, hogy a végső kérdésekre
határozott választ adhasson, de kész
azokat nyitva hagyni, lényegileg
ugyanazt a magatartást tanúsítja, mint
a hívő ember, mert örömest magáévá
tenné a hit elveit, ha igazságnak tud
ná felismerni azokat. "Lehetséges,
hogy van Isten. Igazolni ugyan nem
tudom, de nem is zárom ki" - hang
zik álláspontja. Jelenthet ez számára
nagy lelki megterhelést is - hiszen
sokkal egyszerűbb egy bizonyos néze
tet fogadni el -, másrészt azonban az
élmények sokkal nagyobb gazdagságá
val s így minden emberinek mélyebb
meglátásával ajándékozhatja meg. Az
ilyen közbülállás nem merevedhet ál
landó állapottá, feloldását azonban
erőszakolni sem szabad.

•
Ebbe a témakörbe illik bele Karl

R.ahner legutóbbi tanulmánya is, ame
lyet "Észbeli becsületesség és keresz
tény hit" címmel a Stimmen der Zeit
számára írt. Rahner az "intellektuelle
Redlichkeít" kifejezést használja. Ma
gának a "Redlichkeit" szónak több
értelmet tulajdoníthatunk, mert tisz
tességet, becsületességet, őszinteséget,

egyenességet, megbízhatóságot egy
aránt jelent.

Ilyen "redlich" gondolkodónak
általában azt tekintik - bocsátja elő

re Rahner -, aki látja annak nehéz
ségeit, hogy napjainkban valamilyen
határozott világnézeti álláspontot te
gyen magáévá, elvileg is kész arra,
hogy más nézetek képviselőinek

ugyanolyan értelmességet és jóakara
tot tulajdonítson, mint önmagának,
eleve semmit sem tételez fel, megvan
benne a bátorság, hogy érvek nyomán

. meggyőződését változtassa, távol áll
minden fanatizmustól, higgadt, tárgyi
lagos, szerény, a saját pozícióját épp
olyan kritikusan vizsgálja, mint má
sokét, számol azzal, hogy benne is le
hetnek előítéletek, amelyeket nevel
tetése és foglalkozása, a kor és a kör
nyezet szelleme, sőt a saját életmene
tének érdekei és társadalmi osztályá
nak előnyei szülnek, igyekszik tehát
ezeket az előítéleteket és a velük kap
csolatos ideológiákat erejétől telően

megszűrni, tudatában van továbbá an-



nak, hogy az igazság nemcsak meg
nyugtató, hanem nyugtalanító is lehet.

Rahner szerint azonban mindezt ki
kell egészíteni azzal, hogy az intellek
tuális becsületességhez tartozik az is,
hogy az ember a szellemi döntések
terhét is magára merje vállalni. Az
ember ugyanis szabadságra van kár
hoztatva, vagy szabadsággal van meg
áldva, mikor is közömbös, hogy mi
ként értelmezzük ezt a szabadságot.
Mindenesetre olyan szabadság ez,
amely megköveteli a végső szellemi
döntéseket és magatartásokat is, mert
az értelmi belátásokat és a szabad
cselekedetet nem lehet elválasztani
egymástól. Ezért van az, hogy aki
mindenben kételkedően minden téren
elhárítja magától a felelősséget, aki
semmi irányban sem kötelezi el ma
gát, az nemhogy szabad maradna, ha
nem az elkötelezettségele legrosszabb
fajtájába megy bele. Az a próbálko
zás, hogy semlegesek maradjunk, va
lójában vonakodás attól, hogy eszünk
kel vegyük fontolóra azokat a dönté
seket, amelyeket az élet valóságos fo
lyamatában amúgy sem kerülhetünk
el. Ha egyéb talán nem, de a döntés
abban a tekintetben - ha nem is el
mélkedünk róla - teljességgel megke
rülhetetlen, hogy az életet abszurdum
nak fogjuk-e föl, vagy olyasvalami
nek, aminek esetleg megfejthetetlenül
é~ titokzatosan, de mégis értelme van.
Röviden tehát, az intellektuális becsü
letesség bátorságot parancsol a szelle
mi döntésre akkor is, ha ez meg van
terhelve mindazzal a bizonytalanság
gal és homályossággal. ami egy véges
és történetileg kötött értelem ilyen
döntésével együtt jár.

Az észbeli becsületesség fogalmát 
mutat rá Rahner - meg kell óvni
egy másik félreértéstől is, éspedig at
tól a vélekedéstől. hogy ahhoz, -hogv
vallásosan hinni tudjunk és amellett
intellektuálisan egyenesek maradjunk,
mindazokat a tartalmakat "adekvát"
mértékben "tudományosan" is át kell
vizsgálnunk, amelyek a hithez, neve
zetesen a keresztény hithez is tartoz
nak. Hiszen már maga az Istenben
való hit is, de még inkább a Jézus
Krisztusban, egy konkrét üdvtörténet
ben és az egyházban való hit a té
nyek, tételek, fogalmak oly belátha
tatlan sokaságát rejti magában, hogy
valamennyit még a szakteológus sem

tudja "tudományosan" felmérni. Ha
tehát elvileg is úgy lenne, hogy in
tellektuális becsületesség esetéri ah
hoz, hogy hihessünk és szabad legven
hinnünk, a hit tartalmában foglalt
összes feltevéseket "adekvát" módon
"tudományosan" is át kell gondol
nunk, akkor az észbeli becsületesség
és a hit alig feloldható konfliktusba
kerülne egymással.

Ma még az ún. keresztény kultúr
körben a legtöbb hívő számára elő

zetes adottság a hit. Megkeresztelték
és legalábbis a keresztény szellemű

családban vallásosságrá nevelik. Hite
így nem elsősorban az elmélkedő ér
telem műve, hanem történeti, társa
dalmi és pszichológiai feltételezettsé
gek eredménye. Merőben más annak
az embernek helyzete, aki mellől

mindezek hiányzanak. Mindenki nyu
godtan elmondhatja: valószínű, hogy
magam sem lennék katolikus, ha má
sok lettek volna életem körülményei,
ha nem születek katolikusnak és gyer
mekségemben nem nevelnek annak.
Azt is bízvást bevallhatja, hogy bár
milyen behatóan gondolkodjék hité
nek teológiai alapjairól, a legjobb
esetben sem nyerhet abszolút bizo
nvosságot hitének racionális igazolt
sága felől. Ugyanezt másként fogal
mazva: ha csupán "alulról" indulunk
ki, mindig egy szellemi fejlődés "le
nem zártságában" maradunk. Hogy a
teljes kibontakozáshoz jussunk, Isten
igéjén kívül szükségünk van "fölül
ről" jövő ösztönzésre, Isten kegyelmé
re is.

Az intellektuális becsületesség köve
teli mindezek elismerését - szögezí
le Rahncr, Amit azonban hangsúlyo
san szem előtt kell tartanunk, hogv a
hitben meg is kell lennie annak az ab
szolút szabadságnak és feltétlen ség
nek, amely nélkül nem beszélhetünk
hitről. Nem jelenti ez termész-t-sen
a hitnek valamilyen irracionális fel
fogását, mert világos, hogya hitnek
meg kell állnia helyét az emberi érte
lem igazság-tudata előtt is, vagvis ki
elégítően kell válaszolnia az értelem
kérdéseire is.

A hit, mint mondottuk, eleinte több
nyire csak mint egyszerű adottság
vagy lehetőség nyílik meg számunkra.
Mint ilyen, legközvetlenebbül azzal
igazolja magát, amit magával hoz. A
hit az életnek az a ténye, amelyre az
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ember ésszerűen és joggal bízza rá
magát mindaddig, amíg az ellenkező

jéről meg nem bizonyosodik. Vallásos
életünk számára meg kell adnunk te
hát azt a lehetőséget, hogy ő maga
igazolja magát, ezt viszont csak akkor
teheti meg, ha bizalommal telten él
jük át. Keresztény hitünk értelmet és
rendet biztosít a létnek, mert abba a
végtelenségbe nyúlik, ahonnan egye
dül hathatja át létünket egymáshoz
kapcsoltan az értelem és a hit. Az
igazi hit, amelyet a kegyelem táplál,
igazságának bizonyságát a közvetlen
tapasztalás útján önmagában hordja.

Az észbeli becsületesség tehát 
vonja le következtetését Rahner 
semmiképpen sem tiltja, hogy higy
jünk és hogy az életnek azt a való
ságát merjük élni, amit a keresztény
ség tanít.

*
A hit alanyiságát húzza alá és vizs

gálja The new Reformation? (Az új
reformáció?) című, minap meeielent
könyvében John A. T. Robinson ang
likán püspök is, akinek világszerte
feltűnést keltett előző könyvévol 
Honest to God (Oszintén és becsülete
sen Isten irányában) - a Vigilia múlt
év márciusi számában fogl.ilkoztam.
Alanyiságon itt - mondja Robinson
- azt kell érteni, hogy az ember csak
a maga emberi álláspontjáról, a saját
körülményeiből és egyéni tapasztalá
saéból kiindulva fogadihatja el igaznak
Isten igéit és találhatja meg Istennel
kapcsolatát. A hit mindenkor úgy je
lenik meg, mint az ember személyes
válasza Istennek arra az üdvösségi
ajánlatára, amely elsődlegeserr az
evangélium útján jut el hozzá. Tör
vények, rítusok, kultusz és hitforrnu
lák, ha még annyira is betartjuk, il
letve magunkévá tesszük azokat, so
hasem helvettesíthetik azt a teljes
odaadást Isten irányában, amely egye
dül eszközli ki az üdvösséget. Ezért
van az - emeli ki Robinson -, hogy
bármennyire összhangban van a hit
- mindig a kegyelemtől segítve - az
ember belső törekvéseivel és legmé
lyebb vágvakozásaival, soha sem tud
juk magunkat hiánytalanul azonosíta
ni a hit tartalmával. Az igazság az,
hogy mindaddig, amíg üdvösség és vi
lág, hittudás és élettapasztalat tökéle
tesen egybe nem esik, amíg tehát ezek
feszültségi viszonyban vannak egymás-
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sal, addig az ember mindig csak útban
van a hit felé, anélkül, hogy az élet
és a világ értelmét tiszta világosság
ban látná maga előtt. S ha ez volt
a helyzet a múltban is, a jövőben az
embert még inkább a "quaerens
fidem", a "hitet kereső" vonás fogja
jellemezni.
Ezekből a felismerésekből vonja le

Robinson az egyház ama megújhódá
sának szükségét is, amelyet "második
reformációnak" nevez. Gyökeresen
más természetű ez, mint amilyen az
első, a "klasszikus" reformáció volt.
Mert amíg az elsőben a megújhódást
szorgalmazó kérdések a hiten és az
egyházon belül merültek föl, addig
most olyan kérdésekre kell válaszolni,
amelyek a hiten és az egyházon kí
vülálló ellenséges vagy közömbös nem
hívők és a közbülállók oldaláról hang
zanak el. S az egyház nem teheti meg
- folytatja Robinson -, hogy ne ve
gye figyelembe igehirdető tevékeny
ségében, esetleg szerkezeti formáiban
is, ezeket a kívülállókat és kőzbülál

lókat, akik mind nagyobb többséget
jelentik az emberiségnek. Az egyház
nak tudomásul kell vennie, hogy a
modern ember nem egy tekintetben
elidegenedett az egyház hagyományos
tételeitől. azok bemutatási formáitól
és a gyakorlatban alig érvényesülő

életszabályoktól. Hogy tehát magának
a hitnek elfogadását megkönnyítsük
a mai ember számára, úgy kell újból
megfogalmaznunk a vallási igazságo
kat, hogy jelentőségüket és fontossá"
gukat ő is átérezze és megértse. An
nál inkább szükséges ez - fűzi hozzá
Robinson -, mert a mai emberek zö
mében is él valami hit, egy lappangó
csira, amelyet az egyház részéről ige
nelni, erősíteni és fejleszteni kell. "Az
igazságnak ott kell az emberekkel ta
lálkoznia, ahol vannak." Legyen rajta
tehát az egyház, hogy találkozzék az
emberekkel, bárhol és bárkik legye
nek. Tekintse azokat is övéinek. akik
érdeklődnek iránta vagy vonzódnak
hozzá, de csak kezdetleges, fogyatékos
vagy éppen anonim és hallgatag hit
tel bírnak.

Coenraad van Ouwerkerk holland
teológus, aki a Diakonia által közölt
tanulmányában behatóan tárgyalja a
könyvet, nem osztja mindenben az
anglikán püspök felfogását az egyház
ról, azt azonban szerinte is helyesen



fejti ki Robinson, hogy az ember a
hitet csak kísérletezően és fokozatosan
éli át és juttatja kifejezésre. Egyetért
abban is, hogy az ember az egyház
hoz való tartozását nagyon különböző

módokon, olykor csak részlegesen és
fogyatékosan valósítja meg. Maguknak
a hívőknek helyzetét is többnyire az a
küzdelem jellemzi, hogy értelmet ad
janak hitüknek. igazolják maguk előtt

és személyes meggyőződéssé tegyék
annak tanítását.

(Zárójelben talán nem árt megje
gyeznem, hogy a Diakonia nemzetközi
jellegű új katolikus folyóírat, amely a
svájci Fribourgban jelenik meg és a
gyakorlati teológia művelését tekinti
feladatának. Első száma az idei év
februárjában került ki a sajtó alól.
Szellemi és jogutódja a nagyérdemű

Anima évnegyedes folyóíratnak, amely
20 évi fennállása után ugyanakkor
rnegszünt.)

Robinson művével kapcsolatban hi
vatkozik a tanulmány szerzője Y. N.
Congar egyik úiabb könyvére is.
amelyben Congar az apostolság két
formáját különbözteti meg, az egyiket
elrnarasztalóan, a másikat helyeslően.

A KIS ÚT

•

Az egyik a prozelitizmus, amely a
vallásiak terén az egyház győzedel

mességére irányul, a másik az evan
gelizáció, amely mindenekelőtt az em
ber lelki-szellemi javát keresi. Az
evangelizációs magatartás is figyelem
mel van az egyházak objektív ténye
re, a tan hitelességére. a szentségi
rend szükségére, de tiszteletben tartja
a mások hitének szabadságát és ala
nyiságát. Ennek a magatartásnak szó
szólói tudatában vannak annak, hogy
ebben a földi világban sokkal inkább
a vetésre és a kisarjadt magvak ápo
lására, mint az aratásra lehet gondol
ni. Az evangelizáció éppen ezért ak
kor is értékelni tudja az utat, ame
lyen a másik ember halad, ha ez az
út talán nem is az, mint amelyet a
dogma és a teológia kijelöl. Abban a
közbülső időben, amely az Úr máso
dik eljövetelét előzi meg, mindig lesz
szakadék a jog és a tény, a tan és a
szernlélet, a szabály és az erkölcs, a
tétel és az ellentétel között, s ezt a
szakadékot nem az elmélet, hanem
egyedül a kölcsönös türelmesség és
tisztelet hidalhatja át. A tökéletes
összhang - ez már "eschatológikus"
valóság.

M a r k T lU a i n egyik írásában olvastam, hogya mennyország na.gyon
unalmas hely; az üdvözültek egyebet sem tesznek, csak pálmát lengetve j:í.rnak
körbe-körbe és zsoltárokat zengedeznek. Tudom. hogy ez nem lehet így, maga
a kép azonban eltörölhetetlenül megmaradt emlékezetemben. S nem beszélve
azokról a karikatúrákról, amelyek nyilván nem minden célzat nélkül tréfás
figuráknak rajzolják a mennyország kulcsait őrző Szetit Pétert, az eitiurnjtak
lelkeire várakozó angyalokat és ördögöket, templomi festmények is szakállas
öregúrnak ábrázolják a Teremtőt, giccses tájnak a Paradicsomat. Sokat tiino
döm, hogyan is képzeljük el valójában Istent és a túlvilágot, mert be kell v'll
lanom, hogy az efféle megjelenítések - akár élcelődések, akár nem - zava
róan hatnak reám.

Megnyugtatjuk a levél küldőjét:

semmi oka arra az érzésre vagy fel
tevésre, hogy a szóba hozott elkép
zelések és ábrázolások, vagy esetleg
még olvan izléstelen karikatúrák is
valamiféle probléma elé állíthatják
vallásos hitében. Mi a természetfölötti
dolgokat, amiket a kinyilatkoztatás és
a kinyilatkoztatást tovább adó és ma
gyarázó egyházi tanítás ad elénk, sem
közvetlenül megtapasztalni, sem igazi
mivoltukban meglátni nem tudjuk.

Csupán jelképek és hasonlatok útján
alkothatunk megközelítő fogalmakat
róluk. Am éppen ezért nem is nélkü
lözhetjük a jelképeket és hasonhto
kat, kiváltképpen nem lehetünk meg
nélkülük eszmélkedésünknek abban az
időszakában, amikor még csak úton
vagyunk az elvont gondolkodás felé.
Szüleink is, elemi fokon hitoktatóink
is kénytelenek a hitigazságokat olyan
képekbe öltöztetni, amelyeket a gyer
meki értelem és képzelet is meg tud
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