
DÉVÉNY ISTVÁN

Egy ház - sok lakás

János evangéliumának tanúsága szerint Jézus búcsúbeszédében viszontlátást
ígért a tanítványoknak: "Atyám házában sok hely (görögül moné, latinul man
sio) van ... Azért megyek, hogy helyet (görögül topos, latinul locus) készítsek
nektek." (Jn 14,1-2). Jézus arám nyelven mondott szavait nem őrízte meg a ha
gyomány. A két klasszikus nyelv kifejezéseit viszont azért kellett említeni, hogy
érezni lehessen a különbséget, amelynek kifejezésére, úgy tűnik, a magyar for
dításban nem találtak megfelelő szót. Az utóbbi azt jelzi, hogy mindenki szá
mára van ott bőségesen hely. Az első viszont inkább lakást, lakóhelyet jelent,
amelynek szimbolikus jelentését Agoston így magyarázta meg: Egy ház sok
lakással, ez az örök otthon, a mennyei egyház, "s bár az egyik ember erősebb,

a másik bölcsebb, a harmadik igazabb, a negyedik szentebb - mégis mindenki
talál itt lakóhelyet. Különböző fényességbe fognak öltözni azok, akik odajutnak,
de irigységről szó sem lehet közöttük. hiszen a szeretet fonja őket egységbe".
Az égi otthon tehát egy ház sokfajta lakással.

Az égi és a földi egyház között már az ősi idők igehirdetői és teológusai
is szívesen vontak párhuzamot. Erre a hagyományra épült az egyházról szóló
zsinati dokumentum kijelentése: "Az egyház az Istennel való legbensőbb

egységnek jele és eszköze (Lumen gentium 1). Ami "ott" igaz, annak kezdeti
formában, tehát jelként már "itt" is meg kell mutatkoznia.

Egyház - sok lakással, hogy mindenki otthon érezhesse magát benne.
Egység és sokszerűség, ilyen az egyház, ilyennek kell lennie. Modern - a
kelleténél gyakrabban használt - szóval kifejezve egységet őrző pluraliz
musról van szó.

Plurális a világ is körülöttünk. Mindig is az volt, csak ma sokkal határo
zottabb jelekben nyilvánul meg. Egető kérdés, hogya világ határtalan plura
lizmusában hogyan jelentkezzen az egyház egységét őrző, tehát határok közé
szorított pluralizmusa.

A Il. Vatikáni zsinat egyik utolsó, kemény harcok árán született dekrétu
mában, a vallásszabadságról szóló nyilatkozatban olvasható: Minden ember
nek joga van arra, hogy vallási meggyőződését maga alakítsa ki, vallásossá
gát szabadon gyakorolja. Kényszeríteni senkit sem szabad, mert "az igazság
nak saját erejével kell hatnia". Ennek jegyében remélhetjük, hogy a pápák
nem hirdetnek újabb keresztesháborúkat, inkvizítorok nem idéznek eretnek
ség gyanújával milliókat egyházi törvényszék elé, katolikus és protestáns né
pek nem rendeznek újabb harmincéves háborút, s egyetlen országban sem
fogják kényszeríteni a másvallásúakat (mint például a 16. századi Spanyol
országban a zsidókat és mohamedánokat). hogy megkeresztelkedjenek.

A zsinat "tolerancia-rendelete" azonban érintetlenül hagyta azt a kérdést,
hogy mi a helyzet a vallásos világnézet szabadságával az egyházon belül. A
keresztényeket viszont - úgy látszik - nem gátolja az útmutatás hiánya.

A svájci katolikus és protestáns lelkipásztori intézetek közös munkája, egy
nagyon alaposan végzett közvéleménykutatás alapján elmondható, hogy a
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vallásosság kérdésében lassan mindenki "egyedi eset" ..Vallását a szokásos
mérce szerint (például rendszeres részvétel istentiszteleten) 18 százalékuk
gyakorolja, ez azonban nem jelenti azt, hogy a lakosság többi része ateista
volna, de azt sem, hogy ennek a "kevésnek" vallási gondolkodásmódja egy
séges. Arról van tehát szó, hogya vallásosság egyre egyénibb formákban
jelentkezik. "A mai ember vallási ismeretei t nagyon különböző forrásokból
gyűjti össze, sok esetben nem-keresztény elemekhez is nyúl. Vallási szem
pontból szinte mindenki színes szőnyeget gyárt, szövetdarabokból összeál
lított ruhát varr magának."

A dogmatikus középonttól való távolságtartás mértékét három kérdés fel
tevésével kívánták a felmérést végzők meghatározni: Elfogadnak-e a megkér
dezettek ember fölött álló magasabbrendű hatalmat? Hogyan oldják meg a
halál problémáját? Miben látják az ember és az emberiség jövőjét? Egyértel
mű feleletet csak néhány esetben kaptak, a statisztikai táblázatokból mágis
az derül ki, hogya megkérdezetteknek több mint fele vallásos humanistának
nevezhető. Istenről alkotott fogalmuk egy mozaik színes köveihez hasonlít.
A keleti vallások "örök körforgását" is sokan fogadják el. A jövő reménye
számukra evilági: szolidaritás és egyenlőség az emberek között. A halált ter
mészetes dolognak tartják, megoldásuk tehát inkább pragmatikus, mint val
lásos.

Nem csupán az Istennel kapcsolatban feltett kérdésre, de a halál problé
májára is "szőnyegszövő" módszerrel felelt a megkérdezettek negyedrésze.
Jézus feltámadását például sokan próbálják egyeztetni a "reinkarnáció" el
méletével. Nem idegen tőlük az okkultista hajlam sem, mások pedig budd
hista módszert utánzó meditációs csoportokba gyülekeznek. Meglepő. hogy
még rendszeresen templomba járó katolikusok is bőségesen találhatók ebben
a csoportban.

Minden vallástól mentes humanistának csak 4 százalék nevezte magát.
Egyértelműen, minden kétséget kizáróan 7 százalék zárkózik fel az egyházak
hoz. A kereszténységtől távol álló, de vallásosan elkötelezett a lakosság 12 szá
zaléka.

"Még a rendszeres templombajárók véleménye is általában az, hogy hitü
ket maguk formálják, így az nem függ attól, hogy (valamelyik) keresztény
egyházhoz tartoznak." "A vallás közösségi jellege is háttérbe szorul: legfon
tosabb vallási tettnek általában az imádságot tekintik, ezt követi a Szent
írásban való olvasgatás" - hangzik a felmérésben.

A II. Vatikáni zsinat ugyancsak utolsóként "nagy harcok árán" elfogadott
dekrétumában (Gaudium et spes) szögezte le a profán tartományok, a tudo
mány, a technika, a művészet, a gazdasági élet autonómiáját. A mai világban
élő egyház meghirdeti ugyan a magatartásnormákat, felvázolja az eszményi
nek tartott kereteket (erre kerül sor az említett dokumentumban), ugyanak
kor eleve számol az "evilági" élet pluralizmusával.

Az említett területek nem vártak és nem várnak arra, hogy az egyházaktól
engedélyt kapjanak szabad müködésükhöz. Régóta "szekularizált" mindaz,
ami a plébániák közvetlen működési területén kívül esik. Súlyos problémák
kal szembesülnek a keresztények, amikor szembesülnek ezekkel a kihívások
kal.

Az ezernyi probléma kapcsán merül fel a kérdés: lehet-e az információk
áradatában még azzal számolni, hogy "távirányítással" minden jelentős kér-
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désben egyetlen pályára állítható a keresztények egész serege? Nem kellene
a végső irányelvek kijelölése után toleranciával, türelemmel nyúlni minden
világnézetet érintő kérdéshez, s ebből a szempontból is "sok lakással" szá
molni az egyházon belül? A vallásosság szabadságáról, továbbá a hit és tudás
összehangolásának egyéni szabadságáról, végeredményben a pluralizmus jo
gáról van szó. Hogyan érvényesül az egyházban a pluralizmus elve?

Jézus tanítványainak közössége még az első század végén is kicsiny cso
portot alkotott a korabeli hatalmi szervezetek - s nem utolsó sorban ideo
lógiák - között. Identitástudatuk őrzése késztette őket arra, hogy elhatárol
ják magukat mindattól, ami különbözik az új, végérvényesnek tartott tanítás
tól. "Ne húzzatok egy igát a hitetlenekkel. Mi köze az igazságnak a gonosz
sághoz? Hogyan fér össze a világosság a sötétséggel?" (2Kor 6,14). Egy másik
utasítás azonban nyíltan vagy a háttérben mindig érvényes maradt: "A Lelket
el ne fojtsátok!... Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg" (l Iessz 5,19
21). Ahogy erősödik a közösség, úgy nyílnak meg lassan a kapuk a világ felé.
Ellenőrizve. megmérve ugyan, de mégis beáramlik a hellenizmus világa. A
2-3. század fordulójától a hithirdetők, teológusok, s nem utolsó sorban a
zsinati döntések már magától értetődően használják a görög filozófiai rend
szerek (elsősorban a platonizmus, az etika világában a sztoicizmus) fogalma
it, kíszűrve az istenképből, az erkölcsi normákból, a túlvilági élet elképzelé
séből mindazt, ami összeegyeztethetetlen a hagyományos tanítással. Ebben a
"pluralista" világban élte tehát a kereszténység első évszázadait, s bár kriti
kusan mérlegelve, mégis nyitott lélekkel kereste a hellén szellemiségben azt,
ami használható. Feltételezték, hogy rengeteg értékes, jó gondolat gyűjthető

a rendelkezésükre álló "pogány" írásokból, s minden azon múlik, hogyan
használják ezeket az igazságokat. Az egyházatyák szívesen emlékeztettek a
méhre: "Mint a méhek, keressétek azt, ami számotokra hasznos" - figyel
meztette híveit Aranyszájú Szent János, s tették ezt előtte és utána mások is.
Jelképes beszéd ez, de jelzi, hogy mi történt ezekben az évszázadokban: a
keresztények nem tartották "mérgező anyagnak" (szellemnek) azt, ami a kö
rülöttük levő világban jött létre, s bátran mondták el görögül és latinul, így
a görög és a latin gondolkodásmódnak megfelelően azt, amit hitükben őriz

tek. Komoly szellemi csatákra is sor került, kemény ítéletek hangzottak el,
alkalmasint megbélyegezték egymást, a tanítás (egyúttal a liturgia, az egyhá
zi jogrend) azonban Hans Urs von Balthasar hasonlatával élve, mégis inkább
sok hangszeren játszó zenekarhoz, nem pedig egyetlen hangszer szólójátéká
hoz hasonlított.

A keresztény tanítás a későbbi századokban elsősorban Ágoston útmuta
tásai alapján óvatosan válogatva magára öltötte a görög-római "öltözetnek",
tehát a klasszikus tudásanyagnak azon darabjait, amelyeket fontosnak tar
tott. Chartres-i Bernát a 12. század elején így írt erről: "Oriások vállán álló
törpék vagyunk. Nem azért látunk messzebb, mint ők, mert élesebb a sze
münk, vagy mert magasabbra nőttünk, hanem mert ők emelnek fel bennünket,
s gigantikus nagyságukat még meg tudjuk toldani" . Tudós szerzetesek is szíve
sen idéztek Platón, Seneca vagy Cicero műveiből - amíg a 12. században is
mertekké nem váltak Arisztotelész Istenről, a mindenség szerkezetéről, a test és
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a lélek kapcsolatáról, az erkölcsi rendről, de főként a tudományos gondolko
dás alapelveiről szóló művei,

Párizs ebben az időben vált a szellemi élet középpontjává. Gombamód
szaporodnak az iskolák, másolják és érételmezik az újonnan fölfedezett gö
rögök írásait (Ptolemaioszt, Galenoszt, Hippokratészt, tehát termé
szettudósokat is). Egy Párizsba jutott angol teológus így számol be a szellemi
élet pezsgéséről püspökének: Mint ahogya zsidók Egyiptomból az Ur pa
rancsa alapján magukkal hozhatták a kincseket, hogy meggazdagodjanak,
"úgy parancsolta m,eg nekünk is Isten, hogy zsákmányt gyűjtsünk. Foszto
gassuk csak ki az Ur utasítása nyomán a pogány filozófusok bölcsességét,
tudományát, hogy meggazdagodjunk hitünkben".

Az antik bölcselet nagy művei arab (tehát mohamedán) és zsidó tudósok
közvetítésével váltak hozzáíérhetőkké. Az európai kereszténységnek az "év
százados ellenségektől" kellett tanulnia. Erre az időszakra, a 11. és 12. szá
zadra esnek a keresztesháborúk, a fegyverek mellett azonban olykor könyvek
is találkoztak egymással. A kultúrák jelentős találkozási helye azonban Spa
nyolország volt, amely a 8. században teljesen arab fennhatóság alá került, s
visszahódítása évszázadokig tartott. Cordoba 1236-ban került újra keresztény
uralom alá, de a közbeeső időben az iszlám egyik legjelentősebb vallási és
tudományos központjává vált. Itt fordították, másolták és kommentálták a
görög világ eddig elfelejtett műveít, amely kihívást jelentett a kereszténység
számára, hiszen arab és zsidó tudósok, Averroes és Moses Maimonides tettek
tanúságot a tudásvágyról, a tudományos gondolkodásmódról, a hit és az
újszerű tudás összeegyeztetéséről.

Alapjában véve nem is annyira a tudásanyagról, mint a tudományos mód
szerről volt szó, Arisztotelész "nagy logikája" éppen ezt tárgyalja. Tisztázzuk
a fogalmakat, pontosan határozzuk meg, mit értünk egy-egy szón, mielőtt

használjuk, ez az első lépés. Világosan fogalmazzuk meg állításainkat. mon
datainkat, tehát ne jelképekben, metaforákban szóljunk - ez a következő.

Harmadik lépés: bizonyítsunk, tehát lépésről-lépésre haladva igazoljuk azt,
amit mondtunk. Végül hallgassuk meg az ellenvetéseket, s adjunk feleletet
rájuk. Jacques Le Goff ennek a gondolkodástípusnak a kereszténységen belüli
keletkezéséről,végeredményben az európai "értelmiség születéséről" számol be.

Elképzelhető, mit jelentett mindez akkor a keresztény tanítás számára: az
ész ostrom alá fogta a hitet, s világosságot követelt. A beáramló új tudás egy
különleges pluralista világot alakított ki: hosszú harc indult meg a hagyo
mány féltői és a haladni akarók között. Nem mondható, hogy, az egyik olda
lon álltak a teológusok, a másikon az egyházi hivatalok hordozói, a pápák,
a püspökök. A kép sokkal tarkább. Voltak "konzervatív" teológusok, voltak
"progresszív' hivatalosak is. Jelentős teológiai művet hagyott hátra Szent
Bernát, de így figyelmeztette a párizsi mestereket és tanítványokat: "Mene
küljetek Babilonból. Siessetek a menekülés helyére (a kolostorokba), ahol ve
zekelhettek a múlt bűneiért, a kegyelem jelenében élhettek, s bizakodva ké
szülhettek a jövőre. Erdők mélyére rejtőzve többet tanulhattok, mint köny
vekből. A fák és kövek jobban oktatnak majd benneteket, mint a tanítómes
terek".

A felszólítás nem nagy eredménnyel járt. A hit igazságainak és a bölcseleti
megismerésnek (tehát a természetfeletti és a természetes eredetű igazságok
nak) az összeegyeztetéséről volt szó. Ugyanakkor arról a bátorságról, hogy

40



szabad tanulnunk az araboktól és a zsidóktól, tehát kaput nyithatunk a "kí
vüllevő" szellem előtt. A helyzetet jól átlátó püspökök előre mernek lépni.
Toledo püspöke a 12. században "fordító iskolát" alapít: latin nyelven szűle

tik meg Arisztotelész, jónéhány arab kommentárjával együtt. Párizs püspöke
védelembe veszi a "konzervatív" egyetemi tanárokkal szemben a ferences és
a domonkos szerzeteseket, akik új iskolákat alapítanak, s lassan megismerte
tik az új tudományokat is. Ugyanakkor - különösen 1210 és 1263 között
hivatalos egyházi figyelmeztetések, tilalmak, korlátozások egész sora tiltja az
"új filozófiát". Elméleti szintű figyelmeztetések ezek, mert közben szinte za
vartalanul tanítják tovább, méghozzá nyilvános egyetemi előadásokon. A pá
rizsi filozófiai fakultás 1255-ben programjába veszi Arisztotelész minden mú
vét, "de egyetlen püspök, egyetlen professzor, maga a pápa sem tiltakozik.
Ugy tűnt, hogya tilalom már régen feledésbe merült, s senki sem gondolt
arra, hogy fel kellene újítani" - írja Steenberghen. Nyolc évvel később, 1263
ban IV. Orbán pápa ugyan megismétli a tiltó rendelkezéseket, ugyanakkor
szakértőket hív Orvietóba, pápai udvarába, hogy fordítsák le újonnan görög
ból Arisztotelészt, mintha mondaná: a teológusok félreértették ezt az észem
bert, nézzük meg az eredetit. Aquinói Szent Tamás ekkor Párizsban tanít. Az
ő számára már Arisztotelész "a filozófus", az arab Averroes "a kommen
tátor", ~gyiket sem istenítve (mint tették mások), de nagyon komolyan érté
kelve. O juttatja diadalra az új módszert: világosan megjelöli egy-egy szó
értelmét, mondatait logikusan kapcsolja egymásba, felsorolja bizonyítékait és
kérdések százaival, ellenvetések ezreivel mer közeledni a hitrendszer hatal
mas épületéhez - mindezt, hithez való húségét megőrizve.

Mozgalmas kor volt ez. Evtizedek során lassan elhagyták mindazt, amit a
hitvilággal összeegyeztethetetlennek tartottak, ugyanakkor beépült az egy
házba a meggyőződés, hogya hit igazságaihoz szabad ésszel kell közelíteni:
az értelem fényétől nem kell félni. Félni azoktól kell, akikről Pál apostol így
nyilatkozott: "Az istenfélelem látszatát keltik, de a lényegét megtagadják".

Mennyire lehet pluralista az egyház a pluralista világban? Mennyire sza
bad "új hangon" beszélni? Az ókor és a középkor teológusai is tapogatózva
haladtak előre. Az azonban biztos, hogy ami "disszonáns", az nem nevezhető

eleve rossznak (eleve jónak sem), mint ahogya "megszokotthoz való ragasz
kodás" sem eleve bizonyítéka a jónak (vagy a rossznak). Mérhetetlen bátor
ságra és mérhetetlen óvatosságra van szükségünk. De mérhetetlen türelemre
is. Azt a hangot kell megtalálnunk, amire a mai ember egyáltalán felfigyelni
képes. Azt a táplálékot kell megtalálnunk, amelyet a bolyongó-kóborló, min
denütt (vagy csalódottan már sehol sem) keresgélő kortársak szívesen vesz
nek majd magukhoz: az egyház "egyetlen házát" kell őriznünk, lakásait
ugyanakkor készségesen renoválni kell, hogy mindenki otthon érezhesse ma
gát benne.
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