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Szélesebb olvas6közön
ségnek szánt Lubac
monográfiájában a fran 
cia teol6gust saját sze
mélyét teljességgel hát
t érbe szorü á, nem
szisztematikus össze
függésben gondolkod á,
semmiféle eredetiségre
igényt nem tart6 és
tántoríthatatlanul egy
házi szellemiségű alak
ként mutatja be. A ma
gyar olvasó sajnálatos
m ádon még csak de
Lubac alapm űueit sem
olvashatja, ugyanakkor
a szerves egységű, még
is óriási életmű talán
sokakat el is bátortala-
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Rudolf Voderholzer (1 959)a svájci Fribourg egyeteménekkatolikus teológi
ai fakultásán oktat fundamentális teológiát, 2005 áprilisától pedig a trieri
egyetem dogmatikaprofesszoraként fog dolgozni. H. de Lubac bibliai
hermeneutikájával foglalkozó doktori dolgozata Die Einheit der Schrift
und ihr geistiger Sinn d mmel jelent meg (Freiburg, 1998), Henri de
Lubac begegnen cim ü monográfiájával (Augsburg, 1999) alapvető beve
zetést nyújtott a francia teológus életébeés műveinek világába, majd válo
gatást állított össze de Lubac írásértelmezéssel foglalkozó írásaiból
(Typologie, Allegorie, Geistiger Sinn . Stud ien zur Geschichte der
christlichen Bibelherrneneutik. Freiburg, 1999), és lefordította a Dei
Verbum elsőfejezetenez írt kommentárját (Freiburg, 2001). 2002-ben az ő

. tollából jelent meg a tekintélyes Handbuch der Dogmengeschichtén be
lül az újkori hermeneutika történetét bemutató kötet.

Henri de Lubac a szó valódi és legkiválóbb értelmében "katolikus
gondolkodó" volt. Első művének (a "dogma társadalmi d imenzió
jával" foglalkozó tanulmányok és előadások gyűjteményének)

nem véletlenül adta a Catholicisme címet. A könyv 1938-ban jelent
meg. Az "egészet átfogó ként", univerzálisként értett katolicitás el
sőd legesen nem egy konkrét felekezetet. han em az egyház egyik
dimenzióját jelöli. Katolikusnak lenni anny it tesz, mint nyitottnak
lenni mindenre, ami igaz és szé p. Hogy katolikusok vagyu nk, az
azt jelenti, hogy nem negatíve határozzuk meg magunkat, nem az
zal, amit elvetünk, hanem pozitív módon a hittel, amely az emberi
létet mélységesen elfogadja és felemeli. Egy meghatáro zott (napja
ikra Istennek hála már a múlthoz tartozó) hitvitázó gondolati kö
zeggel kapcsolatban de Lubac egy helyütt az t mondja, " nagy sze
rencsétlenség, ha a katekizmust va lakive l szembehelyez kedve ta
nultuk meg" . Aki katol ikus, az de Lubac sze rint an nak is tudatá
ban van, hogy felelősséggel tart ozik a világért, ami nem azt jelen ti,
hogy az egy háza t olcsó mód on a világhoz kellene igazítania, ha
nem az t, hogy a kinyilatkoztatás fényében olyan sze mléletet kell
kialakít ania az emberről és a társada lomról, amely meg tud felelni
az ember végső kérd éseinek és legm élyebb sze llemi "követelmé-
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nit, Az áttekinthetőség

kedvéért miként tudná
jellemezni de Lubac
kutatásának és gondol
kodásának hajtóerejét
és egységpontját?

Ami konkrétan a ke
resztény - az Írás

egységéről alkotott
meggyőződésben gyö
kerező - írásértelme
zési, de Lubac egyik
legalapvetóöb kutatási
témáját illeti, elsőként

talán azt érdemes meg
világítani, miért is
bomlott meg az újkor
ban az Írás egysége. Az
egzegézis területén fo
lyó újkori viták hátte
rében lényegeven egy
filozófiai kérdés, konk
rétan a kinyilatkoztatás
egy sajátos szemlélete
áll: pontosan miért ere
deztethető az lrás egy
ségének megbomlása
éppen az újkori deiz
musból?

nyeinek" . Az igazi - a katolicizmussal nem összekeverendő
katolicitás olyan emberképet tesz lehetövé, amely önmagán túlra
emeli és beteljesíti mind az egyént, mind a társadalmat. Hogy ka
tolikusok vagyunk, az végül azt jelenti, hogy nem ítéljük semmis
nek az észt, hanem olyan érzékelőnek tekintjük, amelynek segítsé
gével meghallhatjuk Isten kinyilatkoztatását.

Az Írás értelmezésének alapelveit valóban csak akkor tudjuk he
lyesen meghatározni, ha elóbb világos képet alkotunk az értelmez
ni kívánt Írás mibenlétéről. A Biblia, a keresztények Szentírása,
amely kívülről tekintve a legkülönbözőbb korokból származó és a
legkülönbözőbb irodalmi műfajokhoz sorolható szövegek egész
könyvtárát alkotja, lényege szerint az isteni kinyilatkoztatást tanú
sítja. Azaz a Biblia önmagában még nem kinyilatkoztatás (nem
olyan, mint a Korán, amelyet a muzulmánok hite szerint Allah szó
szerint így nyilatkoztatott ki), hanem történelmi, a Szentlélektől él
tetett, emberi tanúsága az Izraelben és végérvényesen Jézus Krisz
tusban adott isteni kinyilatkoztatásnak. A kereszténység nem
könyvvallás, hanem Jézus Krisztus vallása, Jézus Krisztusé, akiben
a kinyilatkoztatás és a kinyilatkoztató azonos egymással. Ez a ki
nyilatkoztatás elsősorban nem bizonyos tényeket közöl az ember
rel, még csak nem is parancsolatokat vagy jogi rendelkezéseket; a
kinyilatkoztatás az Istennel való közösséget érinti, a szövetséget,
az üdvösséget és az örök életet. A kinyilatkoztatásnak továbbá tör
ténete van, sőt ő maga is történelem. Jézus Krisztusban Isten min
denestől belebocsátkozik a történelembe. De Lubac szerint ebből

az következik, hogya keresztényeknek is mindenestől komolyan
kell venniük a történelmet. Ha mindezt átgondoljuk, megértjük,
hogy az Istenről, a világról és a történelemről kialakított deista
szemlélet elől elvész a mindent hordozó alap. A deizmus ugyanis
azt állítja, hogy Isten egyszer létre hívta a világot, és olyannyira
felruházta mindennel, amire szüksége van, hogy azután már ma
gára hagyhatja a világot, sőt magára is kell hagynia (ezért nevezik
a deizmus Istenét "órásmesternek"). Aki így vélekedik, az a törté
nelmi kinyilatkoztatást csak "utólagos csiszolásnak" láthatja, vagy
olyan történelmi fellépésnek, amely nem méltó Istenhez. Ebben az
esetben a vallás már csak az erkölcs körül sürgölődhet,a Biblia pe
dig olyan erkölcsi elveket jelenít meg pedagógiai célzattal, amelye
ket a nagykorú és felvilágosult ember értelme segítségével maga is
kigondolhat és felismerhet. Ez a szemléletmód úgy véli, hogy az
isteni cselekvésről, az üdvösségtörténelemről, a test feltámadásá
ról szólva a teológia mitologikus köntösbe öltöztet olyan észigaz
ságokat, amelyek mindenképpen távol tartandók a történelemtől.

Ha viszont kiszorul a képből a Jézus Krisztusban kiteljesedő

kinyilatkoztatástörténet, akkor eltűnik az a középpont is, amely
összekapcsolja egymással az Írásokat, és egységet teremt a Bibliá
ban.
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Az Írás egysége és
lelki értelme című

könyvében kiemeli,
hogy"egyet/en másté
ma esetében sem ural
kodik olyan fokú egyet
értés a teológia történe
tében", mint az Irás
betű szerintiés lelki ér
telmének megkülön
böztetésénél. Miként
határozható meg ez a
lelki értelem, és miért
állítható, hogy nem az
egyházatyák öt/ötték ki
(ahogyan olykor állíta
ni szokták), hanem ele
ve belső részét alkotja
az Újszövetség teológi
ájának?

A lelki írásértelmezést
gyakran nevezik egy
szerűen "allegorézis
nek". Már korán az a
látszat ébredt, hogy az
allegorikus értelmezés
sel a keresztény teoló
gia egyszerűen átvette
a hellenista mitoszér
telmezés módszereit.
Ezen felül Magyaror
szágon alighanem is

mertebbek Jean Dani
élou nézetei a kérdés
ról, azaz sokak számára

Lényege szerint az Újszövetség Isten Jézus Krisztusban adott vég
érvényes kinyilatkoztatásáról tesz tanúságot (az Ószövetség kifeje
zési eszközeivel és gondolkodásformáival). Bár az újszövetségi
szerzők különböző érvelési technikákat alkalmaznak, ezt illetően

teljes egység van közöttük. Ezért nem Órigenész vagy az egyház
atyák dolgozták ki a lelki vagy krisztológiai írásértelmezést, ha
nem azt alkalmazva hűségesenkövetik az eleve az Újszövetségben
megalapozott írásértelmezést. Maga Jézus Izrael írásainak teljha
talmú értelmezőjekéntlépett föl (vö. Mk 1,27; Mt 5,21--48), az ígé
retet kifejező legfontosabb szövegeket saját magára vonatkoztatva
(vö. Lk 4,16). A Lk 24 szerint pedig a feltámadott Úr nyitja meg az
emmauszi tanítványoknak az egész Írás, a törvény, a próféták és a
zsoltárok (krisztológiai) értelmét. Pál, az evangélisták és a többi új
szövetségi szerző ezt az értelmezést folytatja, és bár nagyban elté
rő módon, mégis egyaránt azt az egyalapeszmét képviselik, ame
lyet később Ágoston a következőképpen fogalmazott meg: "az Új
szövetség elrejlik az Ószövetségben, az Ószövetség feltárul az Új
szövetségben" (lásd továbbá a Dei Verbum 16. fejezetét). A Szentlé
lekben tárul fel az Ószövetség krisztológiai értelme (vö. 2Kor 3,6: a
betű öl, a lélek éltet), amelyet ezért lelki értelemnek (vagy hitbeli
értelemnek) is neveznek. Es ez a szemléletmód, állítja de Lubac,
egészen az újkorig általánosan elfogadott eleme a keresztény teo
lógiának - túlnyúlva az egymással szembehelyezkedő teológiai
iskolák, sőt a felekezetek határain is! A liturgiát továbbra is nagy
mértékben ez az értelmezés járja át, és ezen alapul például a ke
resztény zsoltárimádság is. A mai teológia egyik legbámulatosabb
jelensége, hogy az ószövetségi tudomány németországi avant
gárdja egyre inkább újra felismeri, sőt el is fogadja ennek az Írás
egységéről a krisztológiai értelmezés talaján kialakított felfogás
nak a mélyebb igazságát. Csupán két irányzatra hívnám föl a fi
gyelmet, a "Canonical approach"-ra és a "recepcióesztétikára".

Az Írás lelki értelmét Pál nyomán (Gal 4,24) később valóban több
nyire (némileg félreérthető módon) allegorikus értelemnek neve
zik. Az Írás négyszeres értelméről szóló tanon belül az allegoria a
második, a teológiai értelmet jelöli. A keresztény bibliaértelmezés
történetéről és az alapjául szolgáló hermeneutikáról csak akkor al
kothatunk helyes képet, ha megértjük, mit is jelent ebben az össze
függésben az allegoria. Jean Daniélou (1904-1974), de Lubac tanít
ványa, barátja és rendtársa (közösen adták ki a Sources chrétiennes
című sorozatot) úgy vélte, hogy az allegória, illetve az allegorézis
ma már nem tekinthető legitim keresztény értelmezési módszer
nek, mivel rajta keresztül túl sok pogány elem hatolt be az egyház
ba. A történetteológia szempontjából rendkívül fontos tipológia,
ez az egymással összehasonlítható - egymással analóg és alá-fö
lérendelési viszonyban álló - személyeket párhuzamba állító eljá
rás azonban még ma is, a modern kritikával szemben is vállalható,
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talán szinte magától
értetődik, hogy a tipo
lógia ésaz allegória éle
sen különbözik egy
mástól. Miként véleke
dik de Lubac ezekről a
kérdésekről?

Az önmagát az újkori
tudományeszményhez
mérő és magát szigo
rúan tudományosnak
tekintő szakegzegézis
gyakran elzárkózik az

sőt az Ó- és az Újszövetség viszonyának meghatározását illetően
az egyetlen érvényes modellnek tekintendő. De Lubac nem értett
egyet ezzel a felfogással. Felhívta a figyelmet arra, hogy keresz
tény szempontból a tipológia nem lehetséges az alapjául szolgáló
allegória nélkül. Az allegória, amely a kinyilatkoztatás Krisztus
ban megvalósuló beteljesedésének megfelelően Krisztusra mutató
tanúsággá alakítja át az Ószövetséget, belső előfeltétele a tipológi
ának, amelynek feladata nem csupán történeti szempontból ha
sonló történések egybevetése. A keresztény allegorézis ugyanis,
mutat rá de Lubac, nagyrészt az újszövetségi események ószövet
ségi tüposzait, latin szóval: figuráit (ha úgy tetszik: előképeit és
vázlatos előrevetüléseit) igyekezett felkutatni. Kis túlzással azt is
állíthatnánk, hogy könyveiben de Lubac elsősorban a keresztény
allegória helyes meghatározására törekedett.

E szerint a keresztény allegorézis nem tagadja a kinyilatkozta
tás történelmi dimenzióját, hanem az ember üdvösségét akaró
Isten szándékához kötődő mélyebb értelmét igyekszik feltárni.
Ez a döntő különbség a pogány mítoszallegorézis és a keresz
tény allegorézis között. Míg a pogány allegória a történelemtől

független, pontosabban a történelem fölött álló, mindenkor érvé
nyes filozófiai igazságokat érzékletesen megjelenítő alkotásoknak
tekinti a mítoszokat, és ennek megfelelően értelmezi őket, a ke
resztény allegorézis éppen hogy a történeImiségen alapul, és
végképp nem számolja fel azt. De Lubac nem tagadja, hogy az
allegorikus írásértelmezést olykor ki is forgatták, eltúlozták és
egybemosták a pogányegzegézissel. Végképp nem emel szót az
allegorikus írásértelmezés valamennyi formájának történelmiet
len felújítása és felelevenítése mellett sem. De Lubac számára
maga az elv a fontos, az pedig mind a mai napig helyes és érvé
nyes. Mi több, szerves és nélkülözhetetlen része magának a ke
reszténységnek. Az irodalmi és az allegorikus vagy - a félreér
tések elkerülése végett - "lelki" értelem alkotja az Írás négyes
értelméről szóló tan középpontját. E szerint a Szentírásban négy
féle értelmi dimenzió rejlik. A két alapvető a betű szerinti értelem
(amely megfelel a történelemnek) és az allegorikus értelem (amely
a hittel kapcsolatos). Ám ahogyan a hithez belsőleg hozzátarto
zik a szeretet és a remény, úgy az Írás lelki értelme is magában
foglalja a morális értelmet (amely a legfőbb normaként a szere
tethez igazodó cselekvésre vonatkozik) és az anagógikus értelmet
(amely felébreszti és megerősíti a reményt).

Az az újkori tudományeszmény, amely az egzakt természettudo
mányokat tekinti mértéknek, sohasem lehet normatív erejű a teo
lógia számára. Ez amúgy más tudományokra is igaz. A jogtudo
mány például a jog "jelenségéből" indul ki, pontosabban az "igaz
ságosságból" . Sem a jogot, sem az igazságosságot nem lehet egy
szerűen megmérni, mérlegre helyezni vagy kísérleteknek alávetni.
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Ószövetség krisztoló
giai értelmezésének min
denformájától. Ám mi
vel a kereszténység tör
ténelmi alapon nyug
szik, voltaképpen nem
szabadna ellentétnek
lennie a történeti és a
teológiai (azaz kriszio
lógiai) szemléletmód kö
zött. Ön egyenesen
úgy fogalmaz, hogy a
.Krisziussal az egyhá
zon keresztül megvaló
suló és a Lélek által él
tetett misztikus kap
csolat nem áll feszült
ségben a tudományos
kritikáoal",

Órigenész írásértelme
zéséről szóló könyvé
ben de Lubac nemcsak
azt emeli ki, hogya tör
ténelem kérdésének, az
Ó- és az Újszövetség
nek középponti jelentő

sége van az alexandriai
teológusnál, de megvi
lágítja azt a második,
eszkatologikus átalaku
lást is, amelynek során
a történeti evangélium
örök evangéliummá lé
nyegül át. Milyen
szempontból beszélhe
tünk ezek szerint az
Újszövetség allegorikus
értelméről?

Minden esetben az a fontos, hogy az adott tárgynak megfelelő tu
dományos módszert találjunk. Aki a teológiai tudomány (és nem
egyszeruen az ókortudomány) síkján foglalkozik a Bibliával, an
nak szembe kell néznie azzal a meggyőződéssel, amely elóbb Izra
elben, majd az egyházban mint a közös hit és a recepció közössé
gében élt ezzel az írásgyűjteménnyel kapcsolatban: jelesül hogy az
a Szentlélek sugalmazására tanúságot tesz Isten önközléséröl.

Aki meróben történettudományi szempontból közelíti meg az
Ószövetséget, az eleve nem is fedezheti föl benne a Jahve történel
mi cselekvéséről tett tanúságot, krisztológiai dimenziót pedig ter
mészetesen végképp nem. Ha viszont nem tekintenünk el attól a
ténytől, hogya történelem közegében Isten közölte magát népe,
Izrael körében és végérvényesen Jézus Krisztusban, akkor a teoló
giai megismerés alapelveit az Ószövetség írásainak olvasása és
elemzése közben alkalmazva találkozunk Izrael élő Istenével, és
ha ezen felül elfogadjuk, hogy kinyilatkoztatása csak Jézus Krisz
tus kinyilatkoztatásában teljesedik be (jézus Krisztuséban, aki
Atyjaként vallja meg őt, és a vele való belső kapcsolatból táplálko
zik), akkor a történeti-kritikai tudomány keretei között sem zár
hatjuk ki eleve az Ószövetség krisztológiai értelmének meglétét.

Először is egyértelmű: ha az allegorikus vagy lelki értelmezés ere
dendően az Ószövetségnek a beteljesedés távlatából végzett
krisztológiai értelmezését jelenti, akkor ilyen jellegű allegorikus
értelmezés nem fejthető ki magáról az Újszövetségről is. Hérak
león gnosztikus János-kommentárjával szemben az Evangélium
hoz fűzött magyarázataiban Órigenész nagy hangsúlyt helyezett
egyebek arra is, hogy Jézus csodái és feltámadása konkrétan és
ténylegesen végbementek a történelemben, azaz hogy konkrét,
"betű szerinti" értelmük van. Ugyanakkor az Újszövetséggel kap
csolatban is jogosan beszélhetünk allegorikus vagy teológiai érte
lemről. Egyrészt azért, mert a kinyilatkoztatás és az Írás nem azo
nos egymással. Minthogy az Újszövetség nem maga a kinyilatkoz
tatás, hanem tanúsítja a kinyilatkoztatást, az Újszövetséget is foly
tonosan Isten Jézus Krisztusban, főként üdvösséget szerző kereszt
halálában és győzedelmes feltámadásában megvalósuló önfeltárá
sának középpontjára kell vonatkoztatnunk, és arra tekintettel kell
értelmeznünk. Kétségtelen, hogy már Órigenész előtt is ismert volt
az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédnek az az értelmezé
se, amely szerint a szakasz nem csupán Jézus érzékletes válaszát
tartalmazza a "ki az én felebarátom" vagy "kinek vagyok a feleba
rátja" kérdésre, hanem tömören összefoglalja az üdvösségtörténel
met is: maga Jézus a rablók (a bűnök) kezére kerülő emberiség ir
galmas szamaritánusa, aki felkarolja és megmenti a porban fekvő

emberi természetet. Másfelől nem hagyhatjuk figyelmen kívül az
eszkatologikus fenntartás tényét sem. Az üdvösség végérvényes ki
nyilvánulása még várat magára. Az üdvösségtörténelmi események
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Aki az Ószövetség
krisztológiai értelme
zése mellett emel szót,
gyakran szembesülhet
azzal az ellenvetéssel,
hogy ez a teológiai
szemlélet leértékeli az
Ószövetséget és a zsi
dóságot. A kérdés Ma
gyarországon azért is
aktuális, mert Erich
Zengernekaz "elsőszö

vetségről" szóló műve

itt is sokaknál pozitív
visszhangra talált.

az üdvösségnek az egyházban megvalósuló szentségi jelenlétét vetí
tik előre, és a végérvényes beteljesedésre mutatnak: arra az ese
ményre, amikor Isten teljességére juttatja a világot és a történelmet.

Az Írások igazsága vita tárgyát képezi a zsidók és a keresztények
között (ne feledjük: az első keresztények kivétel nélkül zsidó
keresztények voltak'), Az egész János-evangéliumon végigvonul
az a vitáktól övezett kérdés, hogy kiről beszélnek, kire mutatnak
az Írások. Jánosnál Jézus egyértelműen kinyilvánítja, hogy Mózes
(vagyis az egész Törvény, a Pentateuchus: Jn 5,46), Izajás (és vele
az egész prófétai üzenet: Jn 12,41) és az Írások (Jn 5,39) egyaránt
róla beszélnek. Mint már fentebb is említettem: a keresztény hit
nek szerves része az a meggyőződés, hogy a kinyilatkoztatás
Krisztusban elérte teljességét, és ekképpen visszamenőlegaz egész
Ószövetség Krisztusról szóló tanúsággá alakult. Nem látok ebben
semmit, ami az Ószövetség leértékelődését jelentené. A Biblikus
Bizottság legutóbbi, 2DDl-ben kiadott írása egyértelműen kijelenti,
hogy a Krisztus mellett tett hitvallás önmagában még nem jelent
zsidóellenességet, s hogya zsidósággal és a zsidó vallásgyakorlat
tal szemben kritikát megfogalmazó újszövetségi helyek nem tar
talmaznak többet, mint amiről a tőrvényt bíráló próféták szóltak.
Az Ószövetséget csak az tekintheti "meghaladottnak", aki - téve
sen - instrukcióelméleti szempontból közelíti meg a kinyilatkoz
tatást, azaz úgy véli, hogy tételes igazságok közlése a lényege. Ha
így lenne, a régi információkat valóban felülírnák az újak. A kinyi
latkoztatás azonban jóval több ennél, a kinyilatkoztatás történe
lem, üdvösségtörténelem. A történelemnek pedig teljes, átfogó
összefüggése a fontos. Ezért Ábrahám változatlanul "atyánk, Áb
rahám", és a szövetség ótestamentumi története szerves része a mi
keresztény családtörténetünknek. Sőt a fundamentális teológiának
még ennél is tovább kell lépnie. Elsősorban Peter Knauer és
Gerhard Cade hívták fel a figyelmet arra, hogy csak a végérvénye
sen az Újszövetségben kinyilvánuló Szentháromság nyilvánítja ki
annak lehetőségi feltételeit, hogy egyáltalán azt állíthassuk: Isten
igéje valóban elhangzik a történelemben (azaz már az Ószövetség
ben is). Isten csak akkor léphet kapcsolatba a világgal szóbeli for
mában (anélkül, hogy feladná transzcendenciáját), ha Szerithárom
ságként létezik, ha önmagában eleve dialógus vagy trialógus, ha
létében már eleve megvannak a beszéd és a szó ; pólusai". Így te
kintve a keresztény teológia nem értékeli le az Ószövetséget, ellen
kezőleg: teológiai szempontból valóban meggyőzően elénk állítja,
hogy Isten már az Ószövetségben is ténylegsen (és nem csupán
metaforikus értelemben) kinyilvánítja magát igéjében (vö. R.
Voderholzer: Die Einheit der Schrift. Freiburg, 1998,455-461).
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E. Gilson szerint de
Lubac anagyhumanis
ta hagyománynak is
folytatója, nem utolsó
sorban Pico della Mi
randoláról és Proud
honról írt könyvei mi
att. Megjelenése idején
mindkét könyv óriási
meglepetést jelentett de
Lubac számos tisztelő

jének. Mit fedezett fel
deLubac ezekben azoly
ellentmondásosan meg
ítéltésolyösszetett ala
kokban? Ésmiben mu
tatkozik meghumaniz
musa?

Pico della Mirandola és Proudhon természetesen egymástól nagy
ban különböző szellem. Mirandolát illetően (akit egy helyütt "ifjú
barátjának" nevez, és akiró11974-ben önálló monográfiát jelentetett
meg) de Lubac abból indul ki, hogy ezt az ifjan elhunyt zsenit gyak
ran félreismerték. Egyesek szinkretistának nevezték, mások szerint
a "dogmamentes kereszténység" programját képviselte, és vannak,
akik szemében a német idealisták szabadságról kidolgozott elméle
tének előfutára. De ezek elhibázott értelmezéskísérletek. Picóval de
Lubacot mély szellemi rokonság köti össze. Pico a keresztény hu
manista eszményi alakját testesíti meg: nyitott minden igazra és
szépre, elevenen érdekli a megismerés és a tudás minden formája,
de azzal is tisztában van, hol fedezhető fel az emberi lét helyes mér
téke: Jézus Krisztusban, Isten emberré lett Fiában. Pico kezdettől

fogva hívő keresztény volt/ végképp nem zavaros szinkretista. Nem
volt szükség barátjának, Savonarolának az erőfeszítéseire ahhoz,
hogyeltaláljon a hithez. A gondolkodásában végbement változá
sokban egy még fiatal szerző fokozatos érése mutatkozik megJ és lé
nyeges pontokon soha nem módosította meggyőződéseit.Bizonyos
jelek arra utalnak, hogy röviddel fiatalon bekövetkezett halála előtt

(Savonarola karjában hal meg) Pico úgy döntött, belép a domonkos
rendbe. De már ezt megelőzően pénzzé tette tekintélyes vagyonát.
Halálos ágyán magához vette az Eucharisztiát. A domonkos rendbe
való esetleges belépéséről gondolkodva de Lubac szabad utat en
ged képzelőerejének:el sem lehet képzelni, micsoda pályát futhatott
volna be egy Pico formátumú ember, aki kiváló kapcsolatban volt a
későbbi X. Leó pápával, a domonkos rendben és a pápai udvarban.

Sokak számára még ennél is meglepöbb. hogy de Lubac élén
ken érdeklődött a korai szocializmus nagyszabású alakja, Pierre
Joseph Proudhon iránt, akiről az 1941/1942-es szemeszterben elő

adássorozatot tartott, amelynek anyagát 1945-ben Proudhon et le
chrístíanísme címmel könyv formájában is megjelentette. Proudhon
azért foglalkoztatja de Lubacot, mert a legkedvezőtlenebb feltéte
lek ellenére élő valóság maradt benne az isteneszme, és minden
tiltakozása és az egyházról szerzett kiábrándító tapasztalatai elle
nére időről időre felbukkant szellemében. Jóllehet elhatárolódott
Proudhon olykor kíméletlen és nem ritkán minősíthetetlen egy
házkritikájától, de Lubac rokonszenvvel volt iránta. Kiemeli,
mennyire különbözik Marxtól, aki Proudhont nemcsak a házas
ságról alkotott konzervatív felfogása miatt gúnyolta, de azért is,
mert nem tudott szabadulni az isteneszmétől. De Lubacnak nem
állt szándékában misztikussá avatni Proudhont, de kimutatta,
hogy olyan elevenen tudatában volt Isten létezésének, hogy még
a társadalmi igazságosság beköszöntét sem tudta az ember nyug
talanságát csillapítani tudó állapotnak tekinteni. Ha saját korában
Proudhon olyan egyházzal találkozik, amely az Evangélium szel
lemében megfelelő választ tud adni a szociális kérdésre, Istent ke
reső kutatása valószínűleg nem maradt volna eredménytelen.
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