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EMBERI SZEM - ISTENI FeNY

(Korszerű apologetika felé)

"Legyetek mindig készen, hogy feleletet adjatok (apologia) mindenkmek, aki a
bennetek levő reménység alapja felől kérdez titeket. (lPl 3,15) Ezek a szavak je
lentik ki minden idők hivő kereszténye számára a számadás, felelet, felelősség

teljes megokolás kötelezettségét.
Az alapvető hittannak az a része, amelyet "apologetikának", hitvédelemnek

neveztek, napjainkban kezd visszatérni igazi feladatához. Az idézet közvetlen
szövegösszefüggése mutatja, miféle apológiára gondol az Apostol: "szeliden,
tisztelettel, jó lelkiismerettel (amint ma mondják: intellektuális becsületességgel)
kell ezt művelni, és a kérdőrevonás céltáblája is világos: a reménység alapjáról
van szó, Vagyis az egész keresztény életforma igazolása a feladat: mrért ,él, miért
nem fél és nem zavarodik meg, miért boldog a hívő, rágalmak és szenvedések
el viselése ellenére.'

A felelet (apologia) nemcsak, részletkérdésekre vonatkozik, amelyek a vál
tozó, mozgó világban felmerülnek. Nemrég még szokásos volt egyes kiragadott,
a tudomány fejlődése során látszólag a hit tanaival ellenkező nézetekkel szemben
retorikával és szellemes vitatkozóművészettel védekezni. Nem vonhatjuk két
ségbe ennek az apologetikának eredményeit. Ma azonban azokra a mélyebb,
alapvető kérdésekre összpontosítunk. amelyeket keserves tapasztalatok után a
jelen társacialma felvet: veszélyeztetett emberségünk, a számitásainkból egyre
inkább kicsúszó jövő, evilági etikánk elégtelensége.

Bízonyos alternatívák látszatproblémáknak bizonyultak. "Biblia vagy fejlődés

elmélet?" Gilbert Ryle, a monista-materialista- tudoményosségplapjén állva már
1954-ben megállapitotta a kérdés értelmetlenségét. I De ugyanez áll hasonló szem
beállító kihívásokra: "csoda vagy determinizmus?" - "mítosz vagy történelem?"
Kissé komikus színben tűnik fel tehát az a hitvédő, aki már 'nem létező ellenfelek
kel vitatkozik, célt téveszt az az apologetíka, amely feladatát: a hitbe való beve
zetést kizárólag elszigetelt tantételek megvédésére korlátozza. Mintha a vallásos
hit csupán információk közlése lenne, nem pedig "reménységünk alapja", az
egész emberi világban való tájékozódás és teljes életforma; mintha kizárólag ok
fejtéssel eljuthatnánk a hitre; vagy mintha a vallásos ember eleve kétségbe
vonná a tudományoknak evilágra érvényes, jól megalapozott elméleteit.

A hit döntése mindig szemléletmódunk és magatartásunk, elvárásaink és remé
nyeink megváltozását eredményezi: "A zsidók jeleket kívánnak, a görögök böl
csességet keresnek, mi pedig hirdetjük Krisztust, a Megfeszítettet ..." (IKor
1,22-23) Ennek megfelelően az apologetika feladata: az érthetetlen és kifür
készhetetlen misztérium megvilágitása végett tágabb és magasabb összefüggé
sekre rámutatni, új értelmezést felajánlani, olyan fényt gyújteni. amelyben az
emberi látás tárgya teljes jelentést nyer. A hit nem változtatja meg a tényeket,
sema természetben, sem a történelemben, de "szeliden és tisztelettel" kibetűzi

azok igazi tartalmát, akár a klasszikus hitvédelem külső érvei ről legyen szó
(amelyeket az r. Vatikáni zsinat felsorakoztat-- 3. ülés, 3. fejezet), 'akár az "idők

jeleiről". A tudományosan megközelíthető események, az emberi szem tárgyai
önmagukban változatlanok maradnak, amint a táj. erdők és hegyek sem változ
nak, mégis másként hatnak ránk, ha ködös félhomályban, holdfényben vagy nap
világnál szemleljük öket.'



Ennek a hitet megőrző és továbbadó apologetikának alapelvei re mutatunk rá a
II. Vatikáni zsinat Kinyilatkoztatásról szóló konstitúciója (Dei Verbum) nyomán;
majd vázolj uk azt, amit és ahogyan napjaink embere lát: a szekularizáció folya- ,
matát: végül az apologetika néhány gyakorlati következtetésére mutatunk rá.

I. Megváltozott hangsúlyok

A Dei Verbum több évszázados teológiai vitára tett pontot. Az emberi képessé
gek, értelem és akarat merev szétválasztása adott teret annak a nézetnek, hogy
a hihetőség indítékai, a kézzelfogható érvek, amelyekkel a hagyományos hitvé
delem oly sokat foglalkozott, egymástól elszigetelten is hitet eredményeznek.
"Természetes", "szerzett", "hallásból eredő" hitről beszélnek, amely önmagától
és önmagában egészen racionális, az isteni kegyelemnek csak az akaratra kell
segítő hatást gyakorolnia, hogy figyeljen ezekre a természetes bizonyítékokra,
és el ne forduljon tőlük. Molina, De Fonseca. Lessius szerint minden az ész érvein
nyugszik. De Lugo nézete, hogy a kinyilatkoztatás ténye a jelekből szigorúan
nem bizonyítható ugyan, de az érvek kizárják az "ésszerű kétkedést". Suarez fel
fogása árnyaltabb: tekintetbe veszi az alanyi diszponáló. tényezők szerepét, amit
a késői skolasztikusok "a hitre való készség jámbor érzületének", a "hódoló
hitnek" neveznek (Billot, A. Gardeil). Ám még ez az engedmény is kritikát vált
ki: egyesek petitio principii, tételtévesztés vádjával illetik ezt a "hitre épülő

hitet". Csak az együgyüeknek, tudatlanoknak van szükségük az érvek felfogását
pótoló kegyelmi segítségre, hogy racionális meggyőződésre jussanak.

Természetesen valamennyiüknek vallani kellett a hit terrnészetfölöttíségét, a
Trienti zsinat tanításának megfelelően. Hangoztatják is, hogy az értelem belátá
sát a kegyelem "ontológiai többlettel" ajándékozza meg: a "belénk öntött hit"
(fides infusa) több, mint a "tudományos hit". Egytől-egyig adósak maradnak
azonban a válasszal: miben nyilvánul meg ez a titokzatos kegyelmi tény, hogyan
jelenül meg a hívő értelem előtt magának a kinyilatkoztató Istennek tanúsága
(auctoritas Dei), mint igazi indíték?

Ezzel a hitelemzéssel száll szembe B. Pascal, amikor "a szív érveit" hangsú
lyozza. Sokkal többet akar kifejezni ezzel, mint jámbor érzületet: az egész ember
hangoltságát, diszpozícióit érti. Ugyanígy S. Kierkegaard, amikor Ábrahámot, a
"hit lovagját" állítja mintaképül, aki elhagyja atyáinak házát, kimegy földjéről,

kész feláldozni egyetlen fiát; magatartása emberi szemmel nézve oktalanság,
ám az Igazság' szerinte csak egész emberségünk latba vetésével érhető el, Isten
színe előtt kell dönteni, objektív érvekkel ellentétben "sötétségbe ugrani", mert
"az alanyiságban van az igél7;ság". (Az előbbi Descartes, az utóbbi Hegel raciona
lizmusával száll szembe, I akik kétségtelenül erősen hatottak a teológusokra.)

Hangsúlyoznunk kell,hogy a régi hagyomány nagyjai nem fogadták el a merev
szétválasztást objektív és szubjektív, ész és akarat vagy megérzés között. Szent
Tamás ugyan a korában egyedül ismert képességlélektan alapján áll, de kijelenti:
"ezek a képességek tevékenységük során átjárják egymást". (Summa Theol. 1.
82,4 ad 1.) Szent Bonaventura pedig - mesterét, Ágostont követve - rámutat,
hol kell keresni az értelemnek ajándékozott kegyelmi többletet: "Amint a szem
nem látja magát a fényt, amikor sokféle színt lát, úgy lelkünk szeme sem látja
magát a Létet, amikor egyenként vagyegészükben a létezökre irányítja tekinte
tét." (Itinerarium V, 4). Ez a gondolat fedezhető fel..a II. Vatikáni zsinat nyomain
járó transzcendentális teológiában.

A konstitúció, fenntartva az egyházi tanítás folytonosságát, nem csupán az
egyes szakaszok tartalmával, hanem azok sorrendjével: a hangsúlyok megvál
toztatásával alakít új szemléletmódot. A hitet a konstitúció először mint odaadást
és engedelmességet határozza meg. A hitben az osztatlan egész ember válaszol,
nem a mesterségesen "képességeire'~ atomizált, elvont "emberség" boncolgatása
vezet a hit titkának megfejtéséhez. Az isteni kegyelem a Szentlélek benső indí
tásai által nemcsak "a szivet iridítja meg", hanem "megnyitja az értelem sze-
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meít", A kegyelem az ember egész benső világát mozgósítja. A hit ésszerű indi
tékairanézve ez azt jelenti, hogy 'az értelem magasabb összefüggésekben szem
léli a "jeleket". A hitben való odaadás sem nem pusztán "sötétbe ugrás", fides
fiducialis, sem nem csupán objektív doktrinára, tanra irányul - hanem egy
szerre mindkettőt magába foglalja. Az előbbi tartalmatlan, az utóbbi személy
telen volna. A hit aktusa nem egyszeri, pontszerű döntés, nem is egyszeri dog
matikai definíció: növekednie kell bennünk, magunkévá kell tennünk, mint a
Szűzanya, szívünkben íontolgatva." (Lk 2,19-51) .

Joggal mondják tehát a Zsinat nyomán járó transzcendentális1eológusok, hogy
a kinyilatkoztatás az értelem számára "új borizontot nyitó aktus", szemhatárun
kat tágitó és felemelő isteni tett - ennek megfelelően a hit a "nyilvánvaló jelek"
(manifesta signa) teljesebb olvasása.

Utalhatunk itt arra is, hogya zsinati teológia nem csupán követte, hanem bi
zonyos értelemben túl is haladta napjaink tudományos szemléletét. az emberi
ismeret nem kaotikus benyomások passzív befogadásával kezdődik, hanem sajá
tosap emberi tapasztolással. ami mindig értelmezés is, "interpretatív egész", a
"lélektani mezö átváltása". Csupasz tényekben csak a régi empirizmus és a pozi
tivizmus ma már túlhaladott formája hitt. Előre adott keret, vonatkoztatási rend
szer kell ahhoz, hogyatényeknek jelentése legyen számunkra. Az emberi ta
pasztalásnak "mindig is előre megadott" keretét (Vorgriff) nem a teológus
Rahner, hanem a Bécsi Körből kivált Otto Neurath vezette be a tudományos gon
dolkodásba(majd meröben különbözö célkitűzéssel Paul Lorenzen "Erlangeni
iskolája" és az új-empirizmus jeles képviselője, W. o. Quine).

Ez a deduktív-axiomatikus és induktív-empirikus módszerek területén egyaránt
jelentős Ielísmerés alkalmazható az apologetikára, mint tudományra: az isteni
Kinyilatkoztatás mint új szemhatárt nyitó isteni működés és a hit mint isteni
fény, a tények torzítása nélkül ajánlja fel azt a keretet, amelyben a jelek tartal-
ma, üzenete olvashatóvá lesz. .

II. A mai ember szemhalára: a szekularizáció

Hogyan szemleli napjaink embere a világot? '
Ismernünk kell azt a folyamatot, amely ma világnézetektől , társadalmi. politikai,
gazdasági rendszerektől lényegében függetlenül világméretekben észlelhető. Az
eseményeknek ezt a láncolatát, amelyet szekularizációnalt. nevezhetünk, ismer-o
het jük hazai teológiai és szociológiai irásokból. Itt csak néhány, témánkhoz
kivánkozó jellegzetességét emeljük ki: a szekularizádó egyáltalán nem azonos a
szekuJarizmussal; nem egyirányú és megfordíthatatlan történelmi folyamat, ha
nem ellenhatásokat vált ki: és bár nem- egyezik a vallásos hit látásmódjával,
mégis előkészítője lehet az igazi vallásos megújulásnak: új lehetőség, igazi
"chance" az Evangélium számára.

A szekularizáció szinte természetszerű történeti folyamat: egy kor civilizáció
jában külső és belső tényezők hatására meginognak a hagyományos meggyőző

dések, szokások, tekintélyek. Altalában a felszabadulás életérzése. a haladás, a
jobb jövő optimizmusa jellemzi. A szekularizmus ellenben rövidrezárja ezt a fo
lyamatot, "Ienyesi az emancipáció szárnyait és a társadalmat új ortodoxiába
kényszeríti" (H. COX)3. A régi tekintélyek helyébe új, abszolút igényekkel fellépő
tekintélyek lépnek és rögzödnek. mint: a Tudomány, a Szabadság, a Parlamenta
rizmus, a Gazdasági Növekedés, a Technokrácia.

A felszabadító események láncolatát, a szekularizációt, századunk 6O~as évei
ben vallási szempontból is pozitivan értékelték (nemcsak H. Cox, Van Buren,
P. Tillich, A. T. Robinson, J. Moltmann nagyon is heterogén csoportja, hanem
Y. Congar, K. Rahner, J. B. Metz, sőt az akkor még milánói érsek, Giovanni B.
Montini is). Úgy tűnt, hogy maga a kereszténység az első és igazi szekularizáló
tényező, amely letaszította trónjukról a Császár, az Allarn, a Természet istensé
geít, és Istentől rendelt önértéket tulajdonított az ember javát szolgéló tudo-
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mánynak és kultúrának. Már a késő ókor nagy' keresztény írói: Szent Vazul, Na
zianzi és Nisszai Szent Gergely, Origenész, Jeromos, Ágoston ·is szoros egységben
látják az ember evilági feladataít és örök rendeltetését.

Ma, valamivel nagyobb távlatból nézve, a folyamat bonyolultabbnak tűnik.

Nemcsak a régi tekintélyek inognak meg, hanem általában összeroppan az em
ber növekedését és stabilízálását szolgáló mértékadó tekintély, és az egyén nem
egykönnyen igazodik el az információk és ideológiák inflációjában.

Más kontinenseken a nyugati technika, racionalizmus és szórakoztatóipar oko
zott hasonló válságot. Saját, vallási alapokon nyugvó konzervatív berendezke
désük ösztönzőleg hatott a tekintélyek elleni fellépésre. Indiában például Jawa
harial Nehru már a 30-as években így ir: "Meg kell szabadulnunk a szűk vallási
szemlelettől. a természetfeletti és metafizikai spekulációk megszállottságától.
amely az elme fegyelmét szertartásokban és misztikus emócíókban vesztegeti el
és útját állja önmagunk és a világ megísmertetésének."! A második vilagháború

, után hasonló törekvések mutatkoztak Japánban, Kinában és Koreában.
I A tekintélyek válsága majdnem kizárólag a tanok és előirások terén mutat
kozott, nem a vallásos hit egésze ellen irányult, hanem saját, kiváltságokat élve
ző és hatalommal rendelkező vallási intézményeik ellen. Indiában akasztrendszer
és a szent tehén kultusza, Európában a keresztény egyházak kerülnekcélpontba.
A századok hosszú során át nevelő-formáló hagyományokat bilincsnek érzik:
válasszon mindenki neki egyénileg megfelelő ideológiát és elégítse ki a termé
szetfelettire irányuló igényeit - ha ilyenek léteznek. A felekezetek től eivárhatja
azt az erkölcsi irányítást, amelyre az átlagembernek szűksé~e van. Mindenesetre
fenn kell tartani valami minimumra csökkentett "civil vallast" , hogy elkerűljék

a teljes erkölcsi összeomlást..
A szekularizáció folyamatát általánosságban a következő szempontok alapján

értékelhetjük: kétségtelenül olyan ballaszt terhelte meg a nagy vallásokat a tan,
az előirások és kultusz terén egyaránt, amelyet a hittartalom és odaadás veszé
lyeztetése nélkül el lehet vetni. A II. Vatikáni zsinat nyilvánvalóvá tette ezt a
lehetőséget, ami főként azok számára volt meglepetés, akik nem is sejtették,
hogya vallásos ember nem okvetlenül betűkhöz igazodó fundamentalista. Lehet
ségesolyanésszerűalkalmazkodás az emberi szellem vivmányaihoz, amely min
den emberi értékben meglátja a Teremtő és Gondviselő művét. A kereszténység
különösen képes felismerni saját örökségét a kultúra teljesítményeiben. Lehet
ségesnek látszott, hogya szekularizáló tényezők és Isten országának építése a
világban nem egymással ellentétes erőket képviselnek.

Sajnos, a remények nem valósultak meg.
A kudarcok feltételezett oka az, hogy d tömegek jó része nélkülözi a józan

okosságot, ámely higgadt elfogulatlansággal és kellő tudományos tájékozottság
gal képes az emberi erőfeszítések lehetőségeit megítélni, mérlegelni tudja a val
lások nem alaptalan kritikáját és önkritikára is hajlandó. Onmagunk mindenáron
szükségesnek vélt igazolása a valléstalenság legmélyebb gyökere. Márpedig ez
nyilatkozik 'meg az ember prorriéteuszi törekvéseiben. Lezárja a szekularizáció
előrehaladómozgását azzal, hogy a tekintélyt egyszer s mindenkorra saját magának
követeli: csak emberi tekintély lehetséges, "homo homini deus": az ember az
ember istene.
, Mielőtt az igy megmerevedett szekularizmus t röviden jellemeznénk, ki kell
térnünk az ellentmondásokra, amelyeket a szekularizáció kiváltott.

Első helyen a ma leginkább szembetűnő nec-hindu és az Iszlámot követő fun
damentalizmusra utalunk (fundamentalizmus a hagyományok és szent iratok betű

szerinti értelmezése és érvényesítése a vallásos gyakorlatban és a társadalmi
politikai berendezkedésben). Indiában az embereket erőszakosan hódítják vissza
az Iszlám és a kereszténység vonzóköréből.a szanszkrttra épülő hindi nyelvet híva
.talos nyelvvé nyilvánítják; a Védák irányítsák a, politikai és jogi gyakorlatot.
tartsák fenn akasztrendszert. - Az Iszlám keretében a shiita és wahhabita hatal
mak a Korán restaurációját kivánják az evilági területen. Politikai célkitűzések

érvényesítése érdekében vallási tényezőket vetnek be: a "mádi", vagyis a kali-
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fátus jogos utódjaként várt messiás szerepét követelik maguknak politikai veze
tőik. Ez a képlet érvényesülIránban, Líbiában, Pakisztánban és a fiatal afrikai
államokban.

A nagy keresztény egyházak egyes csoportjai hasonló, vallási szempontból ké
tes értékű reakciós tűneteket .mutatnak. Ellenállás a saját "liberális", haladni
kivánó egyházi közösségével szemben, heves tiltakozás a modern tudományos
ság, főként a bibliakritika ellen, szektás elzárkózás a társadalomtól, gettóképző

dés. Az első fundamentalista nyilatkozatok szekták részéről hangzottak el (rnor
monok, Christian Science). A katolicizmuson belül is képződnek olyan csopor
tosulások, amelyek nagyon különböző minősítésre tarthatnak számot: csupán az
intenzívebb vallásos élményt keresik, az otthon melegét igyekeznek pótolni vagy
a frusztrációkat kiegyensúlyozni. Az elkülönülő együttesek keretében egy-egy
ügyes vagy szuggesztív erejű személyiség az irányadó; ugyanúgy üldözik az
"eretnekséget", mint a múlt legsötétebb évszázadaiban, és nem idegenkednek
divatos misztikus technikák átültetésétől.

-c, A keresztény vallások életterében kialakult reaktív tendenciák ugyanazt az
önígazoló (gyakran a katarok eretnekségeire emlékeztető) vonásokat mutatják,
mint a szekularizmus prométeuszí elemei. Látszólag ellentétes irányvonalaik rnö
gött az abszolút autonómiára való törekvés rejtőzik, új tekíntélyek végleges rög
zítése és a másként gondolkodók kíméletlen elitél és es, éppen az, amit Szent Pál
egyformán szemére vet bálványimádónak és farizeusnak. (Róm 3, 19b-27.)

A szekularizmus embertípusa nem egy fölötte álló, általa nem kezelhető, min
dent átfogó Valóságból akarja önmagát, sorsát és rendeltetését megérteni - pe
dig ez a homo religiosus alapállása. A saját maga teremtette világ látszata szerint
értékel -- pedig emberi mivolta, "ideális végtelensége" (B. Welte) vonzza; hogy
az Orőkkévaló színe előtt éljen. Csak azzal foglalkozik, ami kiszámítható és így
szolgálatéba állítható: az organizáció és technika látja el mindennel, onnét kap
otthont, a közlekedés és információszerzés, a művelődés és biztonság lehető

ségeit.
A tudomány haladása és terjedése nem termeli ki az "egydimenziós embert".

Ellenkezőleg, mindig inkább rámutat ismereteink elégtelenségére, céljaink, ön
megváltó törekvéseink egyoldalúságára és részlegességére, főként' az erkölcsi
erőfeszítések kudarcára.

A szekularizmus gondolkodásmódját jellemzi: 1. az objektivalás kizárólagos
súga: minél inkább elvonatkoztatni az alanyi, a személy mélységében gyökerező

igényektől - a vallás pedig éppen a személyes átélés és elkötelezettség talajából
hoz gyümölcsöket. 2. Csak egyfajta, homogén tapasztalásról akar tudni: az érzé
kek és müszerek által közvetített észlelésről. amely megfelelő feltételekkel meg
ismételhető és ellenőrizhető - elutasítja tehát a hit élményeit, mindazt, ami ne
hezen közölhető. amit mások csak megfelelő hangoltság, affinitás segítségével
képesek megközelíteni - pedig a vallásos átélés lelke 'a riiúlttal való éltető-ter

mékenyítő egység, a szent tradíciók eleven ereje. 3. Ennek a típusnak átlagos,
hétköznapi kiadása egészen a közvéleménytől függ: "ma mindenki -igy gondolja",
"ma ez korszerű". Nem az igaz vagy hamis, hanem az elavult vagy divatos kate
góriáiban ítél. "Nem az észérvek. hanem a jelszavak a legjobb segítőtársaid" 
mondja a "főnök" (az ördög) C. S. Lewis szattrájéban." Ez a partikularizmus fel
bukkan vallási csoportulások, etnikai tömbök körében is, ahol minden felülvizs
gálat nélkül elfogadnak. s fanatikusan, még terrorral is erőszakolnak valamely
vallásosnak álcázott ideológiát, amely inkább nevezhető szolgálati szabályzatnak,
mint hitvallásnak. Nem igaz hitről, hanem "a mi vaflásunkról" van szó, 4. Végül
a szekularizmus sémái csak a feltételest. az ideiglenesen érvényes hipotézist is
merik el. Ez teljesen helyénvaló a szaktudományok módszeres kutatásában 
jogtalan viszont ezt a gondolkodásmódot kizárólagossá tenni. A vallásos hít
szomjasan keresi azt, ami feltétlen és örök érvényű.

A gondolkodásnak megfelel a gyakorlat, az élet/orma: a teljesítmény, a ver
seny, a fogyasztás életstílusa. El kell ismernünk, hogy ílyen tényezők nélkül mai
társadalmi berendezkedésünk nem lenne mükődőképes. De nem kendőzhetjük el
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az ebből eredő és éppen közös életünket veszélyeztető egocentrizmust: azért tö
rekszem nagyobb teljesítményre, hogy számomra többet juttassanak; konkuré
lok, nehogy hátrányosabb helyzetbekerüljek; a közös akció, a társadalmi össze
fogás csak akkor énnt, ha érdekeimet szolgálja.

Mégsem merjük azt állítaní. hogy ez a mi világunk portréja, Igazában a mai
ember két világban él. Az egyikben csak fogyasztó, funkcionáló foglalkoztatott
és használati tárgy. A másikban pedig szeretne még mindig ember maradni. Itt
van ma igazi esélye az Evangélium hirdetésének.

"Ma a világban nem a szekularizmus a legszembetűnőbb jelenség, hanem a
megváltás és transzcendencia utáni éhség" (P. Berger). "A teremtmény végnélküli
szenvedése, a magam bűneinek tapasztalása, nem cáfolata, hanem kezdete és be
vezetése a vallásnak" (e. F. v. Weizsacker).7
. Senki nem .fejezte ki ezt élesebben, mint a kereszténység legnagyobbjai. Szent
Pál mutat rá, hogy ez az éhség Isten-keresés, akár nevén tudjuk őt nevezni, akár
csak kimondhatatlan sóhajtozással sóvárognak utána. (ApCsel 14,15--17; 17,22;
26-28) A bálványimádás romlottságával együtt azonban elmarasztalja a farize
us, a mást megítélőés önmagát igazoló ember rosszhiszemüségét IS. Nem csupán
kiindulópontja, hanem mindig visszatérő vezérfonala ez az apologetikának.

III. Az tldvözit6 igazság az apologetika vezérfonala

A megújuló apologetika több, mint védekezés. Felelet, kritika és önkritika.
Miért vall mindig újra kudarcot a feltétlen, teljes autonómiéra törekvő ember?
A "nagy felvilágosodás" erre legalább posztulátumokkal és ~ ma már utópisz
tikus - programokkal válaszolt. Napjaink tragédiája, hogy emberségünk hatá
rainak feltárása helyett mindig valaki mást, ellenfelünket tesszük felelőssé: gyön
geségünk agresszivitásba fordul.

Az apologéta adjon példát a bátor önkritikára, amelyre éppen a reménység
ereje képesíti. Mert nem a vallásos hittől kell az embert megszabadítani (mint va
laha hitték), hanem a vallást kell meg szabadítani mindattól, ami a hit alázatától
idegen. Ha a teológus önmagát mindig és mindenáron igazolni akarva csupán
apologizál, akkor rá is érvényes az Irás kérlelhetetlen szava: "menthetetlen",
vagyis .smapoloqétos" (Róm 1,19;2,1)
Hívők és hitetlenek osztoznak a közös sorsban: "Kész vagyok ugyan akarni a

jót, de arra, hogy megtegyem, nem vagyok képes ... bár a jót szeretném tenni,
a rosszra vagyok kész, .. .a tagjaimban más törvényt észlelek s ez küzd értelmem
törvénye ellen." (Róm 7,19-20,23) Ez a beismerés gyújtja meg azt a {ényt, tárja
fel az alapvető hermeneutikai keretet, amelyben a tényeket nyers valóságukban
vesszük-ugyan tudomásul, de mélyebb jelentésüket, üzenetüket is olvasni tudjuk.

Erre az alapra hel}1rzve kell néhány következtetést levonnunk az apologetika
tudományos kidolgozását, felépitését és a lelkipásztori gyakorlatot illetően.

A hívő önkritikája

Nem kell tagadni azt ~ tényt, hogya vallásos hit könnyen párosul egyoldalúság
gal és fanatizmussa!. Nem kell nevetségesen hangzó retorzióval, visszavágással,
vagy az elmúlt korok más mentalitásával fedezni kegyetlenkedéseket; tárgyilago-

. san meg kell állapítani, hogy például nagy katolikus államokban négyszáz év
alatt sem számolták fel az írástudatlanságot és nem szüntették meg a vagyon
igazságtalan elosztását. Ismerték az egyházak az Evangéliumot, volt az egyházi
akban lelkiismeret - igen vagy nem? "Rómának el kell pusztulnia, mert ismerte
az igazságot ésaz erőszakot választotta" - mondja az utolsó római császár Dür
renmatt drámájában.
Blsősorbenazonban ne a múltat vádoljuk, hanem gondoljunk a magunk átlagos

keresztény gyakorlatára. Korunk csak akkor láthatja igazQ.lva a keresztény hitet,
ha üzenetének üdvözítő erejével megőrzi a. hívek lelki. épségét, és számol az

\ egyéni és társadalmi tényezőkkel.Ha el tudja kerülni a kizárólagosságot, a gettó-
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képződést, kis és nagy csoportjaiban egyaránt, ha lehetövé teszi a megbékélést
az egyházon kívül és belül. Ha nincs szüksége tabukra. represszív, kényszerítő

és megtorló szervezeti formákra ahhoz, hogy híveit összetartsa. Ha építő hatás
sal van a szociális környezetre és politikai lelkiismeretre. Viszont elveszti hitel
reméltóságát, ha tagjaiban pszichikai torzulásokat eltűr, ha egyének kiváltságos
pozícióját védi vagy csoportok önzését táplálja, ha szitja az agresszivitást, ko-
runk pestisét. '

Az önkritika azonban nem torzulhat keresztény mazochizmussá, beteges ön-
-váddá. Az egyén minden bűne, az egyházak olyan eltévelyedései, amelyekkel
társadalmi hivatásukaUélreértették vagy elárulték. mindig újra beismertetik ve
lünk: "A jót szeretném tenni, de a rosszra vagyok kész."

A vallás új értékelése és a teológiai empirizmus

A múlt században és századunk elején, Max Müllertől Rudolf Bultmannig a mí
tosztalanítás volt a jelszó a vallás etikai és egzisztenciális magvának megőrzése

érdekében. A mai vallástudomány arra tanít, hogya jelképes beszéd nem "csak
szimbólurn!", hanem minden lehetséges tudományos nyelvezetet meghaladó eleme
az imádságnak és rítusoknak. Nem lehet egyértelműen szótárat készíteni a szim
bólumoknak. Mint egy csodálatos szőttes egy-egy motívuma, mindegyik csak az
egész összefüggésében érthető és értékelhető. Profán, hétköznapi tudatvilágunkba
betör a vallásos géniusz vagy a hívő közösség által alkotott új Név, amely új
világot világít meg lelki szemeink előtt. Jelentése a végtelenbe mutat, arra kész
tet, hogy bensőleg mi magunk is átváltozzunk.

A mítosz és a hozzá kapcsolódó rituális cselekmény, amely nem más, mint a
szimbolikus alakok megelevenítése és cselekvése - nem a történetileg igaz
ellentéte, hanem az "igazán igaz" kifejezése, az Orökkévaló és örökké értékes
leképezése az időbe, a történelembe.

Az összehasonlító vallástörténet fejlett módszere napjainkban már elavultnak
tartja a vallásfejlödés naiv sémái t. A fétis, totem, tabu és mágia nem az eszkímók
vagy indiánok tudatában, hanem az etnológusok agyában születtek. Tapogatózó,
bizonytalan Isten-keresés nyilatkozik meg bennük. Nem csökevényes természet
magyarázat, tudománypótlék. a még-nem-ismert előtt való rettegő félelem, sokkal
inkább az érzékelhető, a "rész szerint való" (IKor 12,12), a töredékes és homá
lyos túlhaladása a nagy Egész teljesebb felismerése felé. Megrendítő erőfeszí

tések egy felsőbb értelem kifürkészhetetlen rendelkezésének kibetűzésére.

A krisztusi üdvrend és keresztény hittan ismeretében sem mondhatunk többet,
mint az Apostol: "Mily megfoghatatlanok útjai! Vaj6n ki látta át az Úr gondola
tait? Tanácsot ki adott neki?" (Róm 11,33-36)

Világosan kell látnunk, hogy a tudomány, ha szigorú keretei között marad,
még minden empirikus kérdésre válaszolva sem felelt arra a kérdésre, ami ben
nünket leginkább érint: mi az életem értelme? Ezért van a vallásos hitnek mindig
előnye ott,ahol nem a környezet átalakítására, hanem a belső ember formálására
kerül sor.

Ennek megfelelően az apologetika művelésében le kell vetnünk a pozitivizmus
és empirizmus -ma már túlhaladott formáinak megrögzött előítéleteit: "csak az
igaz, amit érzékeinkkel észlelhetünk". Fölösleges szélmalomharc. amikor az
evangéliumok minden részlete felől úgynevezett történeti bizonyosság után ku
tatunk. Jézus életének főbb mozzanatait a történész nem vonja kétségbe, ha be
látja: nem politikusról vagy hadvezérről van szó. A kor palesztinai-szíriaí mili
őjében jól ismert próféta, vándortanító. ördögűzö vagy a hellénizmus világában
fel-felbukkanó "istenies ember", theios anér vonásait mutatja első közelítésben.'
A vallástudományok és szentíráskutatás módszeres vizsgálatai révén találja meg
személyében az apologéta a különlegeset, a kiemelkedőt, az egyetemes és vég
leges üdvözítő üzenet hirdetőjét.

A vallásos hit nem pusztán információkat vár, nem csupán megállapításokat
kap. A hit - mint ma mondják - egyetlen és "átfogó perceptuális aktusban"
bensőségesenszemélyes (egzisztenciális). értelmi, etikai, szociális elemeket tartal-
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maz. Egyéni alkatunknak megfelelően hangsúlyt"kaphat egyik vagy másik össze
tevöje, de a többi sem hiányozhat. Nem lehet tehát egyetlen célunk, hogy vala
mely elszigetelt híttétel ellentmondástalanságát igazolju\C. Még az sem, hogy
esetleges konflíktushelyzetben tanácsot, vigaszt nyújtsunk vagy valami mester
kélt módon "élményszerűen" vezessük be az embert a hít szférájába. Teljesen
igaz ugyan, hogy mínden vallás a benső, személyes, sőt kimondhatatlan átélésből

táplálkozik: misztika nélkül nincs vallásosság. "Megtértem!" "Most ismertem fel,
hogy Jézushoz. tartozom!" - ma gyakran hallunk ilyen örömtől sugárzó vallo
másokat. Ezek az élmények alig kőzőlhetők. A nagy misztikusok is gyakran han
goztatják, hogy nem tudják benső tapasztalataikat kifejezni. (2Kor 12,2)

Az esztétikai élvezet még nem a hit élménye. Az erkölcsi öntudat megnyilat
kozása ("megtettem' kötelességemet!") nélkülözi a hít alázatát: "nem én, hanem
Isten kegyelme bennem!" Egy csoport közösség tudata, melegsége védettséget
nyújthat, lelki otthont, amely felkarolja és elfogadja tagjait. De ha a csoport
zárt, exkluzív, akkor csak lélektani szükségleteket elégíthet ki, nem pedig a
transzcendens igényt. Mindezt meg kell találnunk a hít kibontakoztatása során, de
éppen a természetfeletti Egészbe, a Végtelenbe való beilleszkedés az, amít lélek
tani eljárásokkal nem valósíthatunk meg. A fundamentális teológia nem maradhat
csak tanulmány és tudomány. A hít teljességének nem vagyunk mestere vagy
alkotóművésze.csak eszköze.

Gyakorlatilag talán a legáltalánosabb módja a hit továbbadásának és megőrzé
sének az eleven érintkezés a keresztény imádságos hagyomány kincsével. Nagy
segítséget nyújthat az exegézis .és biblikus teológia - ha érti a dolgát. A múlt
felélesztése nagy, századokat átfogó közösségbe kapcsol be, amely kiállta az idők

próbáját. Sőt, megvilágítja jelenünket és a jövőbe vetett bizalmat önt belénk;
"Az Úr irgalma örökké tart!" Jelenünket is átkarolja az Oiökkévaló.

"Az Igazság szabadít meg benneteket!" (Jn' 8,32)

Visszás helyzet volna, ha éppen a teológus, az apologéta hanyegolné el a hít ér
telmi, kognitív oldalát. A teológia tárgyának realitása, az Isten-kérdés kikerül
hetetlen. Az elmúlt másfél évtized folyamán számos munka jelent meg "bölcse
leti Isten-tan" témakörben német nyelvterületen, az angolszász irodalomban
pedig alig található olyan vallásbölcselet, amely ne foglalkozna Anzelm vagy

'Tamás érveivel. .
Az Isten-kérdés más volt a múltban: az ontoteológiában (a hagyományos

metafizika direkt realizmusa alapján haladó érvelésben) Isten annak az objektive
adott világnak első Alapja, amelynek egy parányi része az ember. Ma Isten szá
munkra annak a lehetőségnek "végső a prtori feltétele", hogy igazságkereső is
meretszerzésünk és erkölcsi gyakorlatunk nincs eleve kudarcra ítélve. Isten az
emberhez méltó életbe vetett' remény alapja.

Kettős szélsőséget kell elkerülni. A "bebizonyított" Isten - Barth szer int -- .
bálvány. Csupán evilági problémára válaszol: kell-e valami Első Okot feltéte
lezni? Viszont a "jámborság tabernákulumába gondosan bezárt" Istent" csak
az keresi, akinek erre különleges hajlama van, vagy egészen rendkivüli határ
helyzetben találja magát. A filozófusok Istenét és az "atyák Istenét" illető vita
máig sem jutott nyugvópontra. A gondolkodó ész Istenét szembeállítják vakon
elfogadqtt dogmák irracionális Istenével. A metafizika elvont és kinosan apró
lékos gondoletmeneteível kikényszerített Abszolútum - akárcsak a tudományos
teóriák - bizonyítható vagy cáfolható, vádolható vagy védhető (teodicea!).

Amikor azonban a teológus vagy lelkipásztor szent haragra gyullad azokkal
szemben, akik atyáink és az ígéretek Istenét az ész lehetőségeivel közelitik és
"bizonyítják", velük ellentétben "egyedül a hít", "egyedül az Irás" elveít követi,
(egyébként p. protestáns teológia, sőt Luther "solus. Christus! "-át elferdítve) 
hallgatóinak egyre jelentősebb része elégedetlenül hallgatja. "Miért. éppen Jé
zus?" Egyre többen szereznek ismereteket a vallástörténet és a Biblia területén
és értesülnek olyan párhuzamokról, hasonlóságokról, amelyeket az igehirdető

egyszerűen figyelemre se méltat, nem tartja szükségesnek a maga számára tisz-
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tázni, hogyan viszonylik a Hegyibeszéd a késő hindu szent irathoz, a Bhagavad
Gitához vagy a hellénizmus misztériumai Szent Pál és az apostoli egyház szent
ségtanához. Pedig hallgatóiban felmerül a kérdés: Vajon az élő Igét hirdetjük-e,
azt a Világosságot, aki ebben a mindig is szekularizálódó világunkban testesült
meg, hogy az igazságra tanítson?

Az apologetika feladata, hogy elkerülje mindkét torz felfogást: azt, amely min
dent "bebizonyított" és ezzel elintézett - és a másikat, amely elutasít minden
emberi meggondolást és evilági szemléletet, és "kinyilatkoztat".

Ugyanez áll a kinyilatkoztatás nyilvánvaló bizonyítékai ra és jeleire (manífesta
signa): Izrael népének története, Jézus csodái, a jövendölések, a feltámadás, az
Egyház minden lelki jóban való csodálatra méltó gazdagsága. Itt csak a csoda kér
dését villantjuk fel.

A csoda középkori meghatározása: olyan esemény, amely az egész természet
rendjét meghaladja (praeter ordinem totius naturae) - rögtön felizgatja a ter
mészettudományokban nevelt hallgatót. Mintha kimerítő tudásunk volna a ter
mészet lehetőségeiről! Mintha nem kutatnák ma lázas érdeklődéssel és egyszers
mind a legszigorúbb kritikával az úgynevezett paranormális jelenségeket! Mintha
lehetséges lenne olyan nyomozati eljárás, amely a mai követelményeket minden
tekintetben kielégíti a rendkívüli esemény tényállását illetően!

Tényként kell ma elfogadnunk, hogy Jézus csodái elválaszthatatlanok igehir
detesetől. és hogy egyházát a jelek máig kísérik, megfelelő kontextusba helyezve
erősítik hitünket, Igaz az is, hogy tájékozatlan és felületes dilettantizmus dobja
egy kalapba a büvészmutatványt, a lelkí gyógymódot és a krisztusi jeleket.
Mégis, elszigetelten tekinteni a csodákat és a magyarázat lehetetlenségét erősít-

_ getni éppolyan céltalan, mint fantasztikus magyarázatokat gyártani.
A jeleket érteni, értelmezni kell, ehhez kínál fél összefüggéseket a hit. Ha azo

kat az Isten országának örömhírével szerves egységben vizsgáljuk, ha tanúikat
nem olyasformán hallgatjuk ki, mínt a bíróságon, hanem inkább önként beszélni
hagyjuk őket, mint a pszichoanalitikus, akkor rögtön más megvilágitásba kerül-

. nek. Az apostolok Húsvét-élménye járja át az evangéliumokat. Az Apostolok
Cselekedeteiről, majd Szent Pálleveleiről pedig így írnak elfogulatlan szakér
tők: "Példátlan lelkesültség tölti el ezeket" (M. Eliade). "a görög nyelv ezekben
eleven és lángoló benső tapasztalás kífejezésévé változik" (Willamovítz-Moel
lendorf]." 10 " ••• és mindnyájan csodálkoztak ..." -=- olvassuk az evangéhumban..

Kétségtelenül van valami jelentősége a történeti, bölcseleti, vallástudományi
elemzésnek és kritikának a csodákkal kapcsolatban. Még jelentősebb azonban a
csodálkozás, amely azt az egyetlen isteni tettet míndmáig kiséri, amelynek szer
ves alkotóelemei az Isten-ország örömhíre a Názáreti Jézus ajkán, a jelek és az
Úr jelenléte közöttünk. Mert a csodálkozó ember már majdnem térden áll, fel
tört evilági várakozásainak és önteltségének burka. "Nem vagy messze az Isten
országától" - mondja neki a szemléletébenmegújult apologetika, és ajánlja fel
"szerényen és tisztelettel" a hit világosságát, amelyben örömeink és szerivedé
seink egyaránt értelmet nyerhetnek.
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