
SZENNA Y ANDRÁS

ISTENBIZONYÍTÁS, ISTENHIT ÉS ATEIZMUS
Teológia és igehirdetés konfrontálása korunk ateizmusával

Bertolt Brecht Geschichte vom Herrn Keuner c. írásában valaki ezt a kér
c ést teszi fel Keuner úrnak: "Vajon van-e Isten?" - Keuner pedig így vála
szol : "Azt ajánlom, gondolkozz el azon, hogy megváltozna-e magatartásod a kér
dés megválaszolása után? Ha nem, akkor azonnal félretehetjük a kérdést. Ha
azonban igen, akkor legalábbis abban lehetek segítségedre, hogy kijelentsem :
m.ir döntöttél is! Igen, mert szükséged van Istenre."

Úgy vélem, a Brecht által előadott kis dialógusban benne rejlik hit és nem
hit; hivő és ateista konfrontációjának lényege. Filozófiai és teológiai, elméleti és
gyakorlati szinten egyaránt. Ha ugyanis bárminemű választ, főleg ha pozitív vá
laszt vár és fogad el valaki az istenhit kérdésével kapcsolatban, máris kilépett
az észigazságok hűvös világából, és az életigazságok területén tájékozódik. Ha
nem így lenne, már maga a kérdés is közömbös, érdektelen számára. Egy mar
xista filozófus jelentette ki néhány évtizeddel ezelőtt: végtére is lehetséges, hogy
van Isten. De semmit sem tudunk róla, s éppen ezért a probléma közörnbös
számomra. Az, mivel életünkbe nem folyik bele, nincs ránk semmi hatással.

Közelítsük meg most más oldalról témánkat. Ha közvéleménykutatással, sza
vazással kellene eldöntenünk, vajon mi aktuálisabb napjainkban, rni áll inkább
az érdeklődés középpontjában : az istenbizonyítás problémája-e, vagy az ateiz
rnusé - azt hiszem, nem tévedek, ha azt állítom, hogyamegkérdezettek je
lentős többséggel az utóbbi mellett foglalnának állást. Jómagam feltétlenül így
nyilátkoanék. Már csak a hic et nunc, a saját helyzetünk Sitz im Leben-je miatt
is. Lehet-e hazai társadalmi-ideológiai adottságok mellett az igehirdetőnek és a
teológusnak izgalmasabb témája, mint az Isten-kérdés, következésképp az isten
hit és ateizmus problémája.

De ezen túl is, a teológiatörténeti vizsgálódás könnyen rávezet, hogy az ún.
klasszikus istenbizonyítás, az istenérvek tárgyalása túl szűkre méretezte a prob
léma bemutatását, napjainkban viszont minden teológus és igehirdető számárá
istenhit és ateizmus feszülése húsba-vérbe vágó, szorongató-kihívó-követelő kér
déssé és feladattá nő. Istenről, istenhitről ma aligha szólhatunk az ateistáknak
és az ateizmusnak - hogy úgymondjam - kontextusa nélküli. ,

Félreértés ne essék: az istenbizonyítás, az istenérvek problematikája valódi
bölcseleti kérdés maradhat számunkra. Ma sem lehet semmibe venni, hogy az
istenérvek - legkülönfélébb megjelenési formájukban, mint pl. ontológiai, teoló
giai, kozmológiai, morális érv - évszázadok során a teológia bevezető, esetleg
alapozó ismeretanyagához tartoztak. A mintegy száz évvel ezelőtt megfogalma
zott, ide vonatkozó I. vatikáni zsinati tanítás mlndegyikünk előtt közismert. Az
is ismeretes, hogy a zsinati fogalmazás nyomán a természetes és logikus gon
dolkodást tükröző érvelés sokak számára a természetfölötti kinyilatkoztatott igaz
ság rangjára emelkedett. És ez az a pont, ahol már meg kell állnunk, és kissé
el kell gondolkodnunk. Az Isten szóban inkarnálódott Igéjéből, a Szentírásból
táplálkozó teológia a természetes istenérveknek ilyen rangemelését aligha teheti
magáévá. Nem említve a súlyos -kérdést, vajon valóban "bizonyítanak-e", s mi
ként ezek az istenérvek, mindenekelőtt arra kell utalnunk, hogy Isten a Biblia
világában a kinyilatkoztatás tanítása szerint mindig a hallgató, a választ adó, az
önmagát, életét elkötelező, hivő emberrel lép kapcsolatba, tár föl valamit önma
gáról, saját életéről. Szövetsége személyes odaadást, bizalmat jelent és követel.
Ha viszont az istenbizonyításon olyan gondolatsort értünk, melynek segítségével
lsten mindenki számára, aki "normálisan" gondolkodik, rnintegy kényszerítő erő

vel, bizonyítottan demonstrálható, akkor eleve semlegesttettük a személyes hit
minden értékét, sőt ki is kapcsoltuk már az ember életéből/. Ha valóban a ki
nyilatkoztatás Istenére gondol valaki, akit nevén szólít az ember, aki'nem csu
pán .: fogalmi világban bukkan föl számára, és nem csak egy jól megszerkesz
tett s~j .logtzmus záróköve, - akkor eleve tudhatja azt is, hogy úgynevezett sem
leges Y. .ndolkodással, szellemi operációval ezt a személyt, a vele személyes kap
csolatban létezőt el nem érheti.
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Ha azonban mégis ragaszkodnék valaki az "istenérv" kifejezéshez, akkor 
bármennyire tűnnék is első hangzásra ellentmondásosnak - a "szövetségi érv
ről", pontosabban a "hitből forrásozó érvelésről" beszélhetünk csupán. Amint
Henri de Lubac írja egy helyen: "De fide ad fidem - hitünk elemzésében és
igazolásában nem az értelmet, hanem a hitet kell megtenni kritikánk legfőbb

alapelvének. A hit ugyanis sokkal radikálisabb kritikának a princípiuma, mint
az értelem, mivel a kimondhatatlan és szent Istenhez való odakapcsolódás. Ez a
kapcsolat pedig nem engedi meg, hogy az értelmi gondolkodás megrekedjen
olyan tapasztalati szinteknél, amelyeken csak a bálványokat lehet elérni."

Oly korokban, melyekben az Isten létéről való meggyőződés többé-kevésbé
közmeggyőződés is volt, a teljesség, az elméleti alapozás megkívánta, hogy pre
limináris tételként Isten létét bizonyító érveket soroljon föl a teológia is. Nap
jainkban ez az eljárás - legalábbis a hagyományos módon - nem igazolt, és
nem is célravezető. Hogy van-e Isten vagy nincs - ezt a kérdést minden teoló
gusnak és minden teológiai témának újra és újra meg kell válaszolnia, akár az
áteredő bűn, akár a gondviselés, vagy épp Krisztus, Egyház, az örök élet, sőt

az alapvető morális problémák kerüljenek elő a teológiai munka során. Ha az
egész teológia nem lenne egyetlen nagy ístenérv, akkor csupán szellemi mun
kává, esetleg kevesek időtöltésévé degradálódnék",

Talán itt vethetjük fel a kérdést: egyáltalán lehet-e Isten létét úgynevezett
kényszerítő erővel bizonyítani? Úgy például, mint a matematikai tételeket, fi
zikai törvényeket, vagy esetleg úgy, amint egy bírósági eljárás a bizonyítékok
nak ellentmondást nem tűrő, kényszerítő erejével bizonyítja a vádlott bűnös

ségét. Azaz úgy, hogy a bizonyítékok ellen ésszerű módon ellenvetést már nem
lehet felhozni. A mi esetünkben ez annyit jelentene, hogy az, akit Istennek hit
tünk, vallottunk, már nem Isten, hanem csupán egy az evilági valóságok közül,
melyet mintegy "befogtunk" szellemi látásunk horizontjába. Itt áll, ha tetszik:
fekszik előttünk, mint sejt a tárgylencsén, mint a levezetett tétel a papírori. Ha
csak egyetlenegyszer is valóban és helyesen megsejtettük. hogy kicsoda az Isten,
akkor egyetlen válaszunk marad: ő a fölfoghatatlan, a teljességgel soha nem bi
zonyítható, kényszerítő erővel nem igazolható. Más szóval : egy olyan ..ísten",
akinek létét lezárt, korrekt bízonyitással, hogy úgy mondjuk : "geometriai mó
don" bizonyítani lehetne. - már nem lenne az Isten".

Ami Istennek ún. bizonyítását illeti, egészen kézenfekvő, hogy ezt nem a ter
mészettudományoknak kell elvégezni. De a bölcseleti gondolkodás, a metafizikai
igazolás sem képes itt hiánytalan munkát végezni. Nem feledhetjük ugyanis:
minden olyan igazság, mely nem csupán a mérhető, fogható, a "tárgyi világot"
fejezi ki, tárja elénk, s melyet ezért sokkal inkább nevezhetünk "életigazságnak",
csakis akkor lesz a mi igazságunk, akkor "győződünk meg róla", és egyben ak
kor fog minket is meggyőzni, ha magunk is közelítünk hozzá, ha akarjuk meg
ismerni. Az objektív logika és a metafizikai érvelés mit sem ér az olyan ember
számára, aki igazságra törő vágyat nem akarja kielégíteni, aki nem akar mint
egy túllépni önmagán, a foghatón, a tapasztalhatón, Nem feledhetjük, hogy azt
az igazságot, mely élet, mely követelő igazság: az Istent csakis értelem és akarat
együttműködése képes az ember igazságává tenni. A természettudomány terü
letén és számos más tudományszaknál természetesen más a helyzet. Ott nem az
a fontos, vajon én meg vagyok-e győződve az igazságról, hanem, hogy bizonyí
tott-e a szóban forgó tény, eredmény. Nem így filozófiai-világnézeti síkon, még
kevésbé a hit igazságánál. Itt magamnak is állást kell foglalnom, én magam sze
mélyesen kerülök kapcsolatba az igazsággal. Van ugyan itt is ún. szellemi mun
ka és fogalmi tisztázás, de mindezek végén nem a "kényszeritő eredmény", ha
nem a "felszabadító igazság" vár. Isten felé fordulva oly pótolhatatlan értéket
ismerek fel, mely már nemcsak ajándék számomra, hanem feladat is: állásfog
lalást, életet követelő valóság.

Isten titokzatos jelentkezése soha nem kényszerítő erővel tör be az ember
világába. Ezért is követeli az isteni Te a partner, a teljes emberi személyiség
bekapcsolódását akkor. amidőn megszámlálhatatlan módon szavát hallatja. Itt
már nem lehet a logikai ratiotínium síkján, sem pedig az emberi tapasztalás
síkján megrekedni, Nem, mivel itt már nem csak az ember kereséséről, kér
déseiről, ismeretre törő vágyáról van szó. Itt már maga az abszolút "TE", az
Isten kérdez, Ö hív, intéz felszólítást az emberhez. És ezt a kérdést, hívást vég
ső soron mindenki - ki így, ki úgy - megválaszolja.
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Egyébként is mindaz, amit kényszerítő erővel bizonyítani tudunk, a tapasz
talat tanúsága szerint könnyen közömbössé, érdektelenné válik számunkra. Hi
szen akkor is igaz, ha tudom, de akkor is, ha nem törődöm vele. Egy "bizonyí
tási feladatot" megoldottam, most félreteszem és egy másik felé fordulok. A
kényszerítő érvelés, bizonyítás csakis értelmemet, tudásszomjamat - és nem
egész személyemet érdekli. Nem indítja akaratomat, nem zavarja érzelemvilá
gomat, nem kéri számon felelősségtudatomat. Az az Isten azonban, aki Abrahá
mot szólította, aki Mózesnek megjelent - és folytathatnók végig az üdvtörté
net jelen órájáig - nem lehetett ún. semleges ismeretanyag többé senki szá
mára, akivel csak megismertette önmagát. - Jól vigyázzunk: természetesen Is
tennel kapcsolatban is kell ismeretről, megismerésről szólni. De olyanról, melyet
nem lehet egyetlen vagy több érvvel, elméleti érveléssel, bizonyítékok sorával
mintegy birtokba venni, melyet nem lehet az ún. józan ész alapján senkire rá
kényszeríteni, mivel csakis egész emberi egzisztencíánk bevezetésével juthatunk
annak birtokába.

De Lubac nyomán ismételjük: istenhitünk mindenekelőtt hit. Ez nem tauto
lógia, nem fölöslegesen ismételt szószaporítás. Istenhitünk olyan ismeretre épül,
mely szükségképpen az egész embert érintő magatartást is provokál. Olyan is
meret, mely "mozgásra" késztet, mellyel a láthatatlan Isten felé indulunk, mert
hiszünk benne, hiszünk neki. A személyes momentum az igaz Isten ismeretétól
elszakíthatatlan. Személy kapcsolódik a másik személy gondolatához, tanításához,
életéhez. Nem bizonyítás, érvelés, nem a józan ész kizárólagos és hűvös szava,
hanem a másik személy felé való fordulás, őszinte felnyíltság és önátadás: ez
a keresztény istenhit.

A hivő ember gondolatvilágában Isten léte igazság, sőt biztos igazság. De
egyben olyan igazság is, mely nem rideg tézisként, egy érvelési láncolat ered
ményeként fekszik előtte vagy villan fel számára, hanem mely az ő "saját igaz
sá.ga" is. Igazság, melyben egyaránt felcsillan számára Isten bölcsessége és sze
retete. Ha valóban komolyan vesszük: mit is jelent az Isten-ismeret és az azzal
egybeforrott istenhit, akkor fog csak igazán óriásként előttünk állni a második
Vatikánum által is .Jcorunk egyik legsúlyosabb tényeként" említett ateizmus s
az azzal összefüggő nagyszámú teológiai és lelkipásztori probléma.

Mint mondottuk: Isten létét kényszerítő erővel nem lehet bizonyítani. Ha
pedig így van - contra facta non valent argumenta - akkor az ateizmus, ille
tőleg ateista meggyőződés valóban emberi lehetőség. (Csak zárójelben említem :
természetesen nem feltétlenül bűnös lehetőség. Hiszen a II. Vatikánum is úgy
fogalmazott: " ... qui voluntarie Deum a corde suo arcere ... conantur, dictamen
conscientiae suae non secuti, culpae expertes non sunt'". Ily módon az ateisták
és ateizmus mintegy természetszerűen útitársává, dialógus-partnerévé, kihívójává,
esetleg ellenfelévé válik az istenhivő embereknek, a fortiori a teológiának és a
teológusoknak.

Ez a felismerés viszont új helyzetet teremtett a legutóbbi időben a teológiai
munka számára. Igy számunkra is. Köztudott, hogy az egyház és a teológia tör
ténete mögött mintegy háttérként bizonyos természetszerű "vallásos" alapbeállí
tottság húzódik végig. De már így volt ez a Biblia világában is. Az izraeliták
és az Újszövetség első generációinak hivője számára az igazi kihívás a pogá
nyok vallása volt, a pogány istenek - és nem az istentelenség, az istenellenes
ség az ateizmus. S ez marad a vallás- és kultúrtörténeti háttér egészen az új
korig. Az ateista különleges kivétel volt. Talán ennek volt következménye az a
spontán természetesség is, mellyel Aquinói Szent Tamás kijelentette például a
mozdulatlan első mozgatóról, hogy azt mindenki Istennek tartja (Hoc omnes
intelligunt Deum). És ebből eredt az is, hogy a komoly, kitartó és meggyőződéses

ateizmusnak a teológia több mint másfél ezer éven át még a lehetőségét sem
mérte fel. Tudjuk, ma a vallás- és kultúrtörténeti vagy társadalmi háttér, eset
leg bázis - mindenekelőtt a hajdan ún. keresztény Európában - jelentősen

megváltozott. A szekularizációs folyamat lassan szekularizmushoz vezetett. A
szmte teljes evilágiság a maga immanencia-dogmájával nemcsak súlyos lehetőség

ként, de tényként is vett körül mindannyiunkat, E folyamat során az ateizmus
nem csupán néhány filozófus elméleti bázisává lett immár, hanem társadalmi
politikai rnozgalrnak zászlajára is került. És bár szükségesnek tartjuk, hogy kü
lőnhséget tegyünk metodológiai és világnézeti ateizmus között - analóg módon
a szekularizáció és szekularizmus fogalompárhoz - a gyakorlati életben mégis
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lépten-nyomon azt tapasztaljuk, hogy a módszertani feltételezést világnézeti meg
rnerevedéssé formálják. Mert más dolog azzal számolni, hogy Isten mint fog
ható, megragadható tárgy semmiféle tudományos vizsgálódás során soha nem
áll elénk. Így lehet és kell is ezért a tudományoknak vizsgálódásaikat úgy foly
tatniuk, hogy a metodológiai feltételezést: et si Deus non dare tur - legálisnak
tekintsék. De már lényegesen más alapbeállítottság az, ha bárki is ezt a mód
szertani feltételt világnézeti alaptétellé teszi, és ún. tudományos ateizmusként
bölcseleti rendszerré építi. Korunkat, környezetünket viszont épp az jellemzi 
sajnáljuk-e vagy sem, ez a tényhelyzet szempontjából teljesen közömbös -, hogy
a metodológiaí és világnézeti ateizmus egyre inkább egymásba olvad és vallás
nélküli, Isten nélküli alaptónust, hátteret biztosít a történelmi jelen számára",

E tényhelyzettel teológiánknak is szembe kell néznie. Mindenekelőtt azt a
kérdést kell felvetnie: vajon a nagy változások során a teológia szükségképpen
elszakadt-e az élettől, a világtól, a világ pedig, az emberek, a tömegek érdek
lődése eltávolodott-e a teológiától? De még ennél is komolyabban kell felvet
nünk, megfogalmaznunk a kérdést: ha a teológia az istenhit, az istenismeret éb
resztését és elmélyítését hivatott szolgálni, márpedig ez a feladata, akkor a vi
lág, az emberek nem is annyira egy tudományszaktól Idegenkednek. hanem az
istenhittel kerültek szembe, bizonyos értelemben Isten-távolba kerültek. Hogy
ez az eltávolodás milyen mértékű, arra egyértelmű és kimerítő válasz adott ke
reteink között aligha adható. Úgy vélem azonban, hogy egyetlen, hivatását csak
kissé is komolyan vevő teológus és igehirdető nem ringatja magát illúziókba,
és jól látja, hogy szavahihető módon, intellektuális becsületességgel és bizonyos
közérthetőséggel nem egykörtnyű dolog ma Istenről szólni, róla ismereteket kö
zölni. Nem csupán az ateisták kritikusok, de igényesebb lett minden istenhivő

is, - talán éppen azért, mert a környezet realizálása nyomán jól átéli, hogy ő

maga is potenciális ateista. Mégis, bár szembenézhetünk a nehézségekkel, okta
lan dolog lenne, ha ezeket míntegy dogmatízálnánk. Úgy vélem, mindannyian
rendelkezünk olyan. tapasztalatokkal is, melyek a jelenlevő nehézségeken kívül
a biztató jeleket is felcsillantják. Bármennyire is olyan világban élünk, mely tu
datosan és programozottan szegődött az ateizmus zászlaja alá, és híveket tobo
roz oda - az Istent kereső, a kutató tekintetekkel újra és újra szembetalálko
zunk, az Istent kérdező hang ma és itt változatlan realitás marad világunkban.
Sót, ha kicsit is figyelünk a marxista-ateista filozófusok, írók megnyilatkozá
saira, úgy olykor-olykor ezek is sejtetik, hogy "az Isten még nem halt meg egé
szen" (V. Gardavsky).

Annak is tudatában vagyunk azonban, hogy az ilyen, számunkra legalábbis
érdekesnek nevezhető jelenségeket nem lehet túlértékelni. Ateista környezetünk
nőttön nő és erősödik. Mégis: vajon nem éppoly legális kérdés az Isten felől va
ló kérdés, az őt kereső, a vele való találkozásra irányuló bátortalan törekvés
ma, mint tegnap? Oly kérdésről-keresésről van ugyanis szó, mely tegnap sem
volt az ún. vallásos aprlorihoz kötve, és ma sincs ateista apriorival eleve ellen
tétben. Sőt: sajátos és még máig sem eléggé ki használt, talán kellőképp még
fel sem ismert és nem értékelt lehetőségeket rejt magában, hogy épp ateista, és
nem vallásos, istenhivő környezetben kell Istenről szólnunk. Talán így majd
újra előtérbe fogjuk helyezni a specifíkusan "istenit", azaz az igazi és hiteles
keresztény beszédet Istenről. Az "Istentan" címmel jelzett fejezet hidegnek és
tárgyilagosnak tűnik. Esetleg egyre erősebbé válik majd teológiánkban az a tö
rekvés, hogy a "közénk jött Istenről" vagy a "megfeszített Istenről" szóljunk, és
ne istenbizonyítási érvekkel, mi több: szillogizmusokkal álljunk hallgatóink, hí
veink elé. Esetleg a "filozófiai Istenfogalom't-hoz, vagy az istenbizonyítékok fel
sorakoztatásához görcsösen ragaszkodék számára az "ostobaság és botrány" teo
lógiájaként hat majd szavunk. De hát nem így volt-e ez már az első keresztény
generáció idején is?

De tovább is nézhetünk: Vajon a keresztről, a szenvedő és keresztre lépő,

majd meghaló, de feltámadó Istenről szóló szavunk nem kerülhet-e közelebb ko
runk szenvedőinek és ateistáinak gondolatvilágához és szívéhez? Nem látnak-e
meg, tedeznek-e fel valamit ebben a számukra ismeretlen Istenben, amit a tá
vollevő, a trónusán ülő, a fogalmak hűvös világában lakozó Istennel kapcsolat
ban képtelenek voltak tudomásul venni? Merésznek tűnhet az állítás, mégis
megkockáztatom: a "vallásos korszakban" élő, a vallás "törvénye" alatt álló em
ber számára a nagypénteki és húsvéti híradás Istene nincs eo ipso közelebb, mint
az "ateista törvény" alatt álló, ebben élő, gondolkodó ember számára. Az evan-

364



gélium és a kinyilatkoztatást közvetítő teológia mindenki számára szólt és szól
ma is. Az ateistákhoz is elhangzik szava. A szenttamási és egyéb istenérvek
csak a szellemi elithez jutottak és juthatnak el.

Az elmondottakból talán már kitűnik, hogy a kétfajta, az ún. teista és ate
ista meggyőződés és az abból forrásozó magatartás akkor és ott válik megkér
dőjelezhetővé és problematikussá, ahol "törvényként" írják elő azokat. Nagy ve
szélye lehet ezért minden ún. ésszerű és bizonyító istenérvnek, hogy "törvény
ként" állít ják az emberek elé. E törvény súlya alatt a hivő szemében az ateista
bűnössé, gonosszá, vagy legalábbis butává, abnormálissá válik. Ha az istenhitet
ideológia zászlajára tűzzük. biztos utat készítünk az ateizmus elterjedése szá
mára. Természetesen mindez a veszély az ateizmustól, illetőleg az ateistáktól sem
áll távol. A törvényerőre emelt, dogmatízált ateizmus szintén egzisztenciális ve
szélyt jelenthet az ember, emberek csoportjai számára. Az emberiség története
mindkét szélsőségre sajnos gazdag példatári anyaggal szolgál.

Úgy vélem, csatlakozhatunk a bázeli protestáns teológus, Heinrich Ott véle
ményéhez, aki azt vallja, hogy minden prédikáció és minden teológiai eszme
futtatás voltaképp nem más, mint konfl'ontácíó az ateizmussal. Mégpedig a leg
tágabb értelemben: az ateizmussal, mely jelen van a világban, az emberekben
- mely hat az egyházban is, de mindenekelőtt ott szunnyad önmagunkban is.
Ha pedig így van, akkor szükségképpen feladata, hogy ne csupán Istenről szél
jon, hanem bizonyos értelemben istenérvként is hasson. Elsősorban azzal, hogy
valóban az élő Istenről szól, tanúskodik. A teológiának és a keresztény igehir
detésnek végső soron is csak egyetlen témája lehet: maga az Isten. Az Újszö
vetség világában természetesen a közénk jött Isten. Ha mást hirdetnénk, mínt a
megfeszített Jézus Krisztust, nem lehetnénk többé teológusok. Minden korban
érvényes volt ez a megállapítás, de különösképp áll ma, amikor nem filozófusok
versengésére. hanem Isten megvallóira van szükség.

Tudjuk: rnintegy kézzelfoghatóvá tenni, megjeleníteni az Istent - a bajok
és szenvedés egzisztenciális megtapasztalása közben - nem áll módunkban. Szin
te lehetetlen vállalkozás - voltaképpen ez volt míndig -, hogy bármely meg
győződéses ateista kortársunkat szillogizmusokkal, istenbizonyitó érvekkel meg
nyugtató módon meggyőzzük. istenhivővé változtassuk. De vajon hány isten
hivő számára jelentett vigaszt, erőt az élet nehéz óráiban egyetlen hagyományos
istenérv? Addig a pontig a bizonyítás során talán még eljuthatunk, hogy az ate
ista is, a kétkedő hivő is belátja: Isten léte valódi lehetőség. Esetleg nem talál
benne ellentmondást, sőt ésszerűnek is tartja, hogy legyen valaki, akit Istennek
nevez. De ha nem tudtuk átlépni azt a kritikus pontot, melyen túl az ateista
és a kételyektől gyötört hivő a saját maga számára fedezi fel az utat, azt ti.,
melyen járva Isten már az ő lehetősége, az ő sorsa és megmentője, felemelője

- akkor nem sokra vagy semmire sem jutottunk szellemi erőfeszítéseink során.
Az az érv, mely nem hagy nyomot bennünk, mely nem vág húsba-vérbe, saját
egzisztenciánkba, egykönnyen a feledés homályába merül. Egyébként - amint
fentebb utaltunk már rá - kényszerítő erővel semmit sem bizonyíthatunk, mi
helyt magunk mögött hagyjuk a hétköznapi tények vagy' az egzakt tudományok
világát. Kényszerítő bizonyossággal lehet igazolni (bár itt talán néhány modern
természettudós csóválná a fejét), hogy bizonyos kísérleti feltételek mellett bizo
nyos eredmények következnek be, előidézhetők, és azt is, hogy egy-egy konkrét
eredmény de [acto létre is jött. Ha azonban már arról van szó, hogy a konkrét
emberi cselekedetet etikailag értékeljük, vagy hogy a hit és a szeretet hatékony
sági fokát és eredményeit bizonyítsuk - más szóval: ha a hermeneutika terüle
tére lépünk, már ki hullik kezünkből minden ún. kényszerítő bizonyosság. Ha pe
dig a nagy témával, a nagy "üggyel", Istennel konfrontáljuk önmagunkat, már
az sem képzelhető el, hogy az ember pusztán megközelítse témáját, hogy fog
lalkozzék azzal, ha előzetesen már nem hozta meg azt az alapvető egzisztenciális
döntést, ami valamiféle ősbizalom. s ami valamilyen ős-elemi meggyőződésből fa
kadhat csupán. Olyan alapdöntésből, mely minden kényszert kizár, az ilyennek
ellenáll, s mely nem elméleti-intellektuális bizonyíték-sor végén jelentkező ered
mény, konklúzió.

Mivel tehát az istenprobléma semmiféle szellemi, erkölcsi vagy fizikai kény
szerrel nem tisztázható, azért az istenhit, illetőleg az ateizmus jelenléte és ha
tékonysága világunkban örökké nyitott lehetőség marad. Soha nem fogunk oly
ponthoz elérkezni, amelynél a dialogizáló, vitatkozó partnerek vagy akár ellen-
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telek szükségképpen kell, hogy feladják pozícióikat. Erre gondolva természetesen
jogosult a megállapítás, hogy a szellemi küzdőtéren az elméleti érvelés, a meta
fizikai istenbizonyítás végeláthatatlan mozgást, dinamizmust, de nem egyszer
smind az ügyet véglegesen lezáró döntést, ún. nyert csatát biztosító erő.

Az a tény azonban, hogy semmiféle ún. kényszerítő bizonyítékunk nem áll
rendelkezésre, nem jelenti egyszersmind azt is, hogy nem tudunk semmit sem
felmutatni, utat mutatni, hogy ne tudnánk valamire a figyelmet felhívni. A teo
lógia és az igehirdetés ezért a magabiztos bizonyítást hátrahagyva, inkább
útjelző táblákra mutasson rá - akár a külvilágban, akár saját egzisztencíánk
mélyén találja meg az ilyeneket. Valahogy így: nézzétek, ilyen és ilyen tapasz
talatok nyomán valóban van értelme, hogy Isten felé megnyiljunk ; hogy az ő

valóságát komolyan vegyük, hogy megbocsátására, irgalmára számítsunk, hogy
Valaki előtt őszintén és önmagunk előtti becsületességben felelősséget vállalj unk.

Korunk emberének kérdései ősi emberi problémákról tanúskodnak, legfeljebb
újabb, valóban a ma emberének tudatvilágából fakadó megfogalmazásban törnek
elő. S bár a kérdésekkel jelentkező emberek olykor távol állnak a vallásos hit
világától, problémáik megfogalmazása szinte "kínálja" a teológia, az igehirdető

számára, hogy azokban bennfoglaltan az Isten felől kérdező ember hangját fe
dezze fel. E töprengő-kérdő gondolatok és szavak nyomán nem istenbizonyítékok
születnek ugyan, azok mégis modern istenérvek alapjául szelgálhatnak. Csak egy
kettőre szeretnék itt utalni.
. Az ember saját egzisztenciájára reflektálva rnindenütt annak korlátaiba,

határaiba ütközik. Míndig és mindenütt, ahol evilági létről szólunk, fogyatékos
ságokat, léthiányt is tapasztalunk. All ez mennyiségí és minőségí vonatkozásokra
egyaránt. Aki azonban átéli, felfogja, az valamiképpen már át is lépte ezt a
"határt", korlátot. Az tud már "valamiről", ami a "határon túl van", az meg
sejt már valamit a határtalan, korlátlan lét létezéséről. E határokat nem ismerő,

végtelen létező persze még csak sejtéseiben él, esetleg még csak az újszülött
gyengeségeit viselő gondolat. Mégis, e talányos mélység, e korlát nélküli határ
talanság, ennek csupán megsejtése is csodálatos perspektívát tár fel a saját
létére reflektáló és egztsztenciáját számba vevő ember számára.

Az ölünkbe hullott lét - ez ismét egzisztenciális alapélmény - bizonytalan
és fenyegetett lét. A változás és labilitás eljegyzettje. Úgy tűnik, hogy a sem
miből merült föl és az ürességbe süllyed majd vissza. Tudatosan vagy sem, de
minden ember "kényszerül" átélni egzisztenciájának ezt a "lebegő", félelmekkel
és gondokkal terhelt voltát, A kitaszítottságot, félelmet és gondokat azonban az
ember nem képes végleges és a semmibe vezető állapotnak felfogni. Mindaz, aki
azt mondaná, hogy erre képes, az teljességgel "embertelen" lenne. Az ember
ösztönös vonzódással kapaszkodik, hisz és bízik a teherbíró, végső valóságban.
Saját egzisztenciájanak fennmaradásában ugyan napról napra átéli a lét diada
lát a semmi fölött, s ennek nyomában félelme, szerongása is fékezi panaszát.
Ennél azonban többre is képes. Lassan egy másik, ősi emberi érzés kezd feltá
madni és erősödni benne. Annak tudatosítása, hogy múló egzisztenciája az örök
létben horgonyoz. Hogy attól érkezik és afelé tart; hogy nem a semmibe hull
vissza, hanem majd az abszolút és örökké létezőnek ölén pihen meg.

Emberi cgzisztenciánlc különös ajándék. Olyan, melyet kaptunk, melyet ránk
bíztak, s melyet nem tudtunk elutasítani. El kellett fogadnunk. S legyen bár
kényelmetlen vagy kedves ajándék, meglétéről. létezéséről tudomást kell ven
nünk. De ez az adomány nem csupán "van", hanem követel is. Feladattá válik.
A feladat pedig döntésre kötelez. Hogy igent vagy nemet mondunk, az tőlünk

függ. De döntenünk kell. Mert a kitérés, a visszavonulás: a felelősség elhárí
tása. S a döntés kötelezettségének, elkerülhetetlenségének, a felelősségtudatnak

a hátterében mintegy spontán módon felvillan előttünk a Kötelezőnek, a döntés
kötelezettségét vállunkra Helyezőnek, a nagy Akaratnak a megsejtése. Ahol kül
dő vagy hívó szó van, ott van valaki, aki küldött és aki hívott.

Az istenprobléma, sőt istenhit - mint néhány gondolattal utaltunk rá 
alapjában összefQnódik az élet alapkérdéseinek egzisztenciánk által mintegy "tá
lalt" problémáival. Az ember mindig "kényszerül" rá, hogy túllépje saját egzisz
tenciális korlátozottságát. S ennél a "túllépésnél" két út is áll előtte. Vagy visz
szamegy a forráshoz, vagy előre tekint a tenger, a cél felé. Mindkét esetben
ugyanoda jut: a határt, korlátokat, bizonytalanságot, fenyegetettséget nem ismerő,

határtalan élethez, az értékek, vágyak beteljesítőjéhez.
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Az eddig mondottak semmiféle negativumra nem kívántak ösztönzést adni.
Nem azt akarták célozní, hogy az ún. klasszikus istenbizonyítást, istenérveket
töröljük le a teológia lapjairól. A teológusoknak legalábbis illik ezzel az ismeret
anyaggal is rendelkeznie. Ugyanakkor le kell szállnia arról a tanítói magaslat
ról, melyen a beati possidentes módján tudja, mert bebizonyítja, hogy van Is
ten. Soha nem feledheti, hogy annak, aki Istenhez közelít, hinnie kell, credere
oportet (vö.: Zsid 11,6), továbbá arra is kell gondolnia, hogy a régi bizonyítékok
és érvek új kérdésekhez vezető, azok felé nyitott megfogalmazások -, nem pe
dig a bölcselet, vagy a teológia alaptételei vagy épp végeredményei.

Az elmondottakból talán az is kitűnt, hogy mindenféle, az ún. legmoderneb
bül hangzó istenérv, Isten felé vezető gondolatmenet egyben dialógus az ateiz
mussal, illetőleg az ateistákkal. Azokkal, akik sorainkon kívül állnak, de talán
mindenekelőtt azokkal, akik potenciálisan közöttünk élnek. Párbeszéd, melynek
során soha nem leszünk képesek Istent látóterünkbe hozni, vagy asztalra he
lyezni, melynek azonban míndig irányt kell mutatnía". Irányt, melyben minden
tapasztaló, gondolkodó, saját egzisztenciájára reflektáló ember valóban elindul
hat, és eljuthat az Istenhez. Azt talán fölösleges említenünk, hogy az ilyen tí
pusú szemnyítogató, utat jelző gondolatmenet, ha úgy tetszik: érvelés, soha nem
válhat öncélú apologetikává vagy vitává, és mindenekelőtt annak Istenhitét, az
élő Istennel való kapcsolatát fejezi ki, aki Istenről szól. Nem arra kell töreked
nünk, hogy istenbizonyítékok álljanak rendelkezésünkre, hogy új és modern is
tenérvekkel állhassunk elő. Sokkal inkább az a feladatunk, hogy önmagunk és
mások előtt istenbizonyítókként tudjunk megállni. "Úgy világítson világosságtok
az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják a mennyei Atyát"
(Mt 5,16).

Martin Buber figyelmeztet, hogy teológiánkkal nem annyira az Istenről, mint
inkább az Istenhez kell szólni. Az istenhivő embernek teológiájában is dialogikus
kapcsolatba kell kerülnie Istenével. Nem beszélhet róla a semleges, harmadik
személy módján, és még kevésbé illő, hogy rnerőben tárgyként szóljon róla. S
ha mégis úgy tűnnék, hogy a teológus és igehirdető olykor ilyen semleges ki
jelentéseket tesz: Isten ilyen vagy olyan, - ez voltaképp csak látszat. Hiszen
a hivő ember Istenről sohasem adhat csak hűvös információkat, hiszen Istennel
való dialogikus kapcsolatából egyszerűen ki sem tud törni. Nem, sőt a harma
dikat, a többi embert, a hallgatóságot is bevonja ebbe az intim kapcsolatba. S
mindezt - kifejezett szándékkal vagy bennfoglaltan - azért teszi, hogy a má
sik, a többi ember is kilépjen zártságából és Isten felé fordulva őt szólítsa, ve
le beszélgessen. Természetesen ezt a feladatot eredménnyel - ha szabad mon
dani: sikerrel - csakis az Istent megszólító teológus és igehirdető - azaz: az
imádkozó ember képes vállalni és véaezní''.

Az a teológia, mely gyökereit mélyen az üdvtörténeti gondolkodásba ereszti,
továbbra is nyugodtan fogja ezt a metafizikai kijelentést zászlajára tűzni: Isten a
1ét teljessége. E kijelentését azonban nem az ún. tiszta idea, nem az elvont ter
mészet horizontján, hanem a történelem, a történelmi találkozás, a végső, sze
mélyes találkozás távlatában fogja újra és újra megtenni. így számára az örök
kévalóság sem negatív kategória lesz, ti. az idő fölszámolása, hanem az lsten
uralmát, az örök és abszolút jövőben elérkező országát fogja jelenteni.

Egy immár nem - és főleg nem kizárólagosan - metafizikus teológia prog
ramja nem filozófiaellenes jelszavakat sorakoztat fel. Pozitív programot és mun
kát jelent, - annak szükségességét, hogy végre elérkezzünk ahhoz a hit-tudo
mányhoz, mely valóban a hitben és hit által bizonyít, mely a hitet éleszti és
erősíti, - ha tetszik: a teológiai teológiához. A közénk jött, megfeszített és majd
újra elérkező Isten felé ford ufó teológia csak hitben (és ez a "csak" nem prívati
vum t) ragadhatja meg a tárgyát. Nem lép ki - ezt nem is teheti - a lét ka
tegóriájából, ezért ontológiai teológia marad. De talán kifejezőbb, ha e helyen
most a magyar szót használjuk: a valóság, a teljes valóság teológiája. A világ
és az Isten kettéválasztásából, sőt szembeállításából fakadó metafizikai dualizmus
egyik szomorú, de reális vadhajtása lett az ateista monizmus. A helyesen át
gondolt dualizmus Jézus Krisztusban ismeri fel és őbenne foglalja egyszersmind
egységbe mind az Isten, mind a világ valóságát",

Az ateizmus tegnap, ma és holnap egyaránt - kell-e ezt ezek után még is
mételnünk - lehetőség. A "rejtett Isten" felé nem mindenki találja meg a köz
vetlen utat. Sokszor csak hosszadalmas kerülő utak vezetnek el hozzá. Isten sza
vát nem úgy érzékeljük, mint embertársainkét. Csak "akinek füle van a hallás-
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ra .. .'. - az egészen sajátos hallásra. Isten úgy áll az egész emberiség történe
tében, úgy "halad" előttünk sejtelmesen. mint az izraelitákat vezető felhőoszlop:

nappal sötét volt, az éjszakában pedig világított. Isten mindkettőt teszi: kinyilat
koztatja önmagát és egyben el is rejtőzik. Ezért járja az ember is saját törté
nete során az ismeretlen tájakra, új haza felé vezető "exodus" útját, mely szün
telen "felfedező út" marad számára. S tudjuk, hogy a felfedezők, a rejtett kincs
után kutatók munkáját nem koronazza mindig siker. Az igazság után kereső

kérdező ember - tegnap és ma - az Isten, a rejtett istenség után keres-kér
dez. Még akkor is, ha olykor kilátástalannak tűnik, hogy valaha is megismeri
és megtalálja őt. Még akkor is, ha sosem gondol rá, hogy a "felfedező" út vé
gén Isten a Vele való nagy találkozás beteljesülésével fogja megjutalmazni.

Jegyzetek: 1. H. Ott: Gottesbeweis und Atheimus, in: Dogmatik im Dialog, Güterslohez
Verlagshaus Gerd Mohn, 1974. 189-93. - 2. J. M. Lochman: Gottesbeweis und Atheísmus ,
in: Dogmatik im Dialog etc. - 3. H. Ott: Gott, Kreuz VerI. Stuttgart-Berlin 1971. 48. 
4. H. Ott: Gottesbeweis etc. - 5. Gaudium et spes, 19. - 6. J. M. Lochman: Gottesbeweis
etc. 187. - 7. H. Ott: Gottesbeweis ... 139-41. - 8. K. Delahaye: Die Oottesrrage als Prob
lem der Verkündtgung, in: Die F'rage nach Gott. Quaest. Disp. 56. Freiburg i. Br. Her
der 1972. 142-74. - 9. C. Geffré: Sinn und Unsinn einer nlchtmetaphysrschen Theologie, ln:
Concilium 1972/8. 443-50.

MEZEY LÁSZL6

AZ ESZTERGO.UI ÉRSEKSÉG PRIM,4CIÁVÁ
FEJLŐDÉSE-

(1000-1452)

Talán túlságosan is szokszor idézték már a Hartvik-féle István legenda ama
szavait, melyek az első magyar királyi város egyházának érseki rangra emelése
és a magyar egyház élére állítására vonatkoznak. Mondanivalómnak alkalma
sabb és indokoltabb elindítást mégsem találhatok, mint ha a legendát magát idé
zem. "Szent Péternek, az apostolok fejedelmének utódjától azt kérelmezte, hogy
a pannoníaí részeken keletkezett új kereszténységre bőséges áldást adjon; alá
írásának tekintélyével hagyja helyben az esztergomi egyház metropolissá eme
lését, a többi püspökséget áldásával erősítse. (Strigonlensem ecclesiam in metro
polim suae subscriptionis auctoritate sanciret ...)" Semmi okunk sincs abban
kételkedni, hogy az apostoli tekintély által megerősített intézkedés benn volt ab
ban a levélben, amit Asztrík Rómából magával hozott: az apostoli áldás levele
(benedictionis apostolieae litterae) azonos a korai pápai oklevéladás terminoló
giája szerinti auktoritással. Következésképpen a tényleg létezett, Magyarországra
elhozott apostoli levél az esztergomi érsekség első alapítását hagyta jóvá.

Esztergom Szűz Mária és Szent Adalbert egyháza a metropolitai szék joga
ival és kötelességei vel ékesítve és terhelve emelkedett a többi püspökség fölé.
Hazai és külföldi forrásaink olyegyértelműséggel emlegetik az István tartomá
nyainak tíz püspökség alá rendelését és a tíz püspöki egyház közül egynek, az
esztergominak a többi fölé emelését, hogy Esztergom első főpapjairól, mint Ma
gyarország érsekeiről. joggal beszélhetünk, De arról is helyes szólni, hogy Esz
tergom egyháza mestere lett az egész magyar egyháznak, az egész országnak
vallásban és kultúrában egyaránt. Hogy ismét a legenda szép fogalmazásával él
jek: "Ezek után tartományait (a megyéket) tíz püspökségre osztotta és úgy in
tézkedett, hogy az esztergomi egyház, a római szék beleegyezése és aláírása
által, majd a többi metropolísa és mcstere lesz. Post haec provincias in decem
partitus episcopatus (et Strigoniensern ecclesiam metropolim et magistram per
consensum et subscriptionem Romanae sedis apostolieae ceterarum ecclesiarum
fore constituit)."

"Az 1973. november 9-én Esztergomban, a város milleniumi ülésszakán elhangzott előadás.
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