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ALBERT SCHWEITZER KERESZTÍrNYSÉGE

Öt évvel ezelőtt, a Vigiha 1960. januári számában, ismertettem
Albert Schweitzer életművét. Szóltam korunk e nagy egyéniségének em
berbaráti munkájáról, az afrikai nép körében végzett félévszázados or
vosi tevékenységéről, bemutattam a kimagasló Bach-kutatót, és orgona
müvészt, a könyveivel tüneményes sikert aratott írót, a világbéke Nobel
díjas harcosát. Mondtam, hogy szívesen merítünk buzdítást életpéldájá
ból, hiszen - mint évekkel előtte egy közvéleménykutatás bizonyította 
kortársaira gyakorolt szellemi hatása Leonardo da Vinci és Goethe mé
reteire emlékeztet. Schweitzer életművéből akkor azokat az általános ér
tékeket emeltem ki, amelyekben egyetértünk vele. Szándékosan mellőz

tem a katolíkus felfogással ellentétes teológiai könyveit, és épp hogy
érintettem a kbrúlmények folytán félbeszakadt és ezért befejezetlennek
tekinthető bölcseleti munkásságát, amely fölött különben is' elj árt az idő.

Most, Albert Schweitzer kilencvenedik születésnapja alkalmából, gondo
latvilága tökéletesebb megértése céljából indokoltnak látom néhány ki
egészítés közzétételét.

Az utóbbi években, különösen mióta Schweitzer az atombombakísér
letek beszüntetése, a nagyhatalmak közötti tárgyalások és az atomcsend
érdekében bátran síkraszállt, feltűnően megsűrűsödteka személye és mun
kája ellen indított támadások. A vádakat immár elmarasztaló ítélet for
májában összegezi Gerald McKnight abban a könyvében, amely Verdict
on Schweitzer címmel Londonban jelent meg. Részben olyan vádakat is
felvonultat, amelyek Schweitzer alkotásainak nemismeréséből vagy cél
zatos félremagyarázásából származnak. Ezek tarthatatlanságát bárki fel
ismerheti, aki Schweitzer pályafutását 'komclyan tanulmányozta. Viszont
amint minden támadásnak szekott valami alapja lenni, a bírálók ebben
az esetben is találtak kikezdhető felületet és sebezhető pontokat. Ami ben
nunket itt leginkább érdekelhet, az az állítás, hogy Schweitzer nem ke
resztény. Meglepően hangzik ez, mert Schweitzer rajongó hívei sokszor
éppen a kereszténységet helyezik első vonalba. Lássuk tehát, hogyan is ál
lunk ezzel a bonyolult és kényes kérdéssel.

A "következetes eszkatológfa" elmélete

Schweitzer elzászi származású; liberális felfogású evangélikus lel
kész fia. Vegyesvallású községben nevelkedett, ahol katolikusok és pro
testánsok közös templomban felváltva tartották istentiszteletüket. Albert
a strassburgi egyetemre kerülve hittudományi és bölcseleti doktorátust
szerzett, majd lelkészi beosztást kapott, 1902-ben pedig a protestáns hit
tudományi km' tanára lett. Az elzászi protestáns egyháznak még ma
sincs dogmatikusan meghatározott hitvallása. Teológiai tanárai így telje
sen szabadok mirid a kutatásban, mind az előadásban. Az inkább zwíng
liánus, mint lutheri vonalat követő Schweitzer azonban a messíásság és
szenvedés titkáról írt értekezésében már olyan nézeteket pengetett, ame
lyek míatt á kar egyes professzorai helytelenítették a fiatal tudós meghí
vását.
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1906-ban jelent meg nagy műve, amelyben a Jézus életére vonatkozó
s:Ilaikirodalmat dolgozta fel, Reimarustól Wredeig terjedően. Témájához
könyvlhegyeket olvasott végig. Tudott dolog azonban, hogy a J ézus-kutatás
legnevesebb képviselői kevés \kivétellel olyanok voltak, akik valami ok
ból már előzőleg elvesztették keresztény hitüket. Bizonyosra vehetjük,
hogy Schweitzer tiszta szándékkal kereste a történelmi Jézus alakját,
úgy látszik azonban, hogy azok az írók, akiket kutatásában kalauzul vá
lasztott, apránként az ő hitét is megrendítették. Könyve végén, amikor
a saját felfogásának kifejtésére kerül a sor, az életét később is végigkí
sérő teológiai elméletével áll elő, a "következetes eszkatológia" elméleté
vel, amely szerint Jézus Isten országának érkezését közvetlenül küszöbön
állónak mondta, ami azonban nem valósult meg, tehát Jézus tévedett.
Schweitzernek utóbbi állítása - mondanom sem kell - Jézus istenségé
nek burkolt, bennfoglalt tagadását tartalmazza. Ha ugyanis Jézus téve
dett, akkor nem tekinthetjük Isten Fiának, a mi Megváltónknak. Mint
hogy pedig a keresztény hit alapvető tétele a Jézus Krisztus istenfiúságá
ba vetett hit, Schweitzer elmélete valóban kereszténytelen, s így szemé
ly.es hitének kereszténysége is kétségessé válik.

Közbevetőlegmegjegyezve, Rudolf Schnackenburg katolíkus hittudós
a Theológisches Jahrbuch 1962--es évfolyamában figyelemre méltó tanul
mányt tett közzé "Jézus-kutatás és Krisztus-hit" címmel. Ebben a "követ
kezetes eszkatológia" elméletét meghaladottnak minősíti, ugyanakkor ki
fejti, hogy az elmélethez kiindulópontot szolgáltató szentírási hely - Jé
zus küldőbeszéde Máté 10. fejezetében - tulajdonképpen írói összeállítás,
ahonnan a mondatok összefüggéséből semmiféle messzemenő következte
tést levonni nem lehet. Értekezését ekként fejezi be: "A jelenlegi kapcso
lat a Jézus-kutatás és Krisztus-hit közt körülbelül a természettudomány
és az istenhit közötti viszonyhoz hasonlítható. A mai természettudományi
ismeretek legtöbbje nem áll szemben az istenhittel, sőt a hívő embernek
bizonyára erősítést és támaszt szolgáltat hívő világképéhez; közvetlenül
azonban a természettudomány nem vezet a hithez. Az előző századokhoz
képest már nagy haladást jelent, hogy nem vet akadályt a hit útjába.
Hasonlót figyelhetünk meg a Jézus-kutatásban is, ha a racionalizmus ide
jére visszapillantunk. Ma a Jézus-kutatás a Krisztus-hit számára nem
akadály, mínthogy eloszlott a hiedelem, hogy olyan történelmi Jézust si
került napvilágra hozni, aki a hit Krisztusának ellentmond. Szaporod
nak a jelei annak, hogy a kutatás az evangéliumnak alapul szolgáló Jé
zus-képet minden lényeges vonásában megbízhatónak tanúsítja. Ily ér
telemben joggal beszélhetünk találkozásról."

Schweitzer sokfelé megütközést keltett könyvével. Viszont lelkes hi
vei is akadtak, akik irását más nyelvekre is lefordították. Angliai és svájci
protestáns teológiai karok tiszteletbeli doktorukká választották. Míg
könyve körül az érdeklődés egyre bővült, Schweitzer teológiai tanári mű
ködésével párhuzamosan - különleges engedéllyel - beiratkozott az or
vostudományi karra, azzal az elhatározással, hogy lelkészi és tanári pá
lyafutását abba fogja hagyni. Úgy érezte, hogy nem maradhat papjelöltek
nevelője. Hivatásának ismerte fel viszont, hogy az eszményi hősnek, je1
lernnagyságnak látott Jézust a szeretet cselekedeteivel, orvosi és ember
baráti munkájával szolgálja.

Afrikában írt teológiai munkája, amelyben Szent Pál apostol mísz-.
tikáját tárgyalja, már ezt a megváltozott Schweitzert mutatja. Meglehető

sen fárasztó és zavaros olvasmány ez. Schweitzer szerint Jézus tanításá-



nak lényege a szeretet, amelynek tettekben kell megnyilvánulnia. Ha eh
hez hozzátesszük még filozófiai vezéreszméjét, az élet "hódolatos tiszte
letét", amelyet a szeretet legtökéletesebb megnyilatkozásának hirdet, ak
kor körülbelül előttünk is áll az elgondolása szerinti kereszténység. Egy
magas színvonalú tanulmánykötetben, amely a természettudomány nem
zetközi tekintélyeinek tanúságtételét tartalmazza Istenről, Schweitzer ér...
tekezése így végződik: "Az élet tiszteletbentartása által leszünk alapvető,

mély és éltető módon vallásosakká."
Az előadottakból levonhatjuk azt a megállapítást, hogy Lambarene

orvos-remetéje hittételekből függetlenített, saját szerkesztésű hitben és
vallásféleségben él, amelyben sok keresztény vonás található és gyakran
történik hivatkozás Jézusra. De kereszténységnek mondható-e Schweit
zer világfelfogása?

Ellentétes vélemények

Albert Schweitzer szavaival és tetteivel kereszténynek vallja magát.
Mísseiónáríusjelölteknek tartott előadássorozatát így kezdte: "Önök is,
én is, az evangéliumot akarjuk hirdetni a világnak." Évekkel ezelőtt, amí
kor az a hír terjedt el róla, hogy unitárius hitre tért, e sorok írója levél
bm megkérdezte az ősz tudóst, hogy igaz-e a vallásváltoztatás híre, s
egyszersmind feltette a kérdést, hisz-e Jézus istenségében. Hamarosan
megérkezett az udvarias, az utóbbi kérdésre azonban csak közvetett fele
letet adó válasz: "Köszönöm kedves levelét. Mélyen meghat, hogy Ön
imádkozik érettem ... Nagyra értékelném. ha magyar életrajzomat Ön
írná meg... Tudom, sok barátom van országukban... Arról, hogy az
unitárius egyházba átléptem volna, semmit sem tudok. Én most is az el
zászi protestáns egyházhoz tartozom, amelyben nevelkedtem, amelynek
tíz éven át igehirdetője voltam a strassburgi Miklós-templomban, s ame
lyet mint teológiai tanár az egyetemen is szolgáltam ..."

Az Egyházak Világtanácsa 1!l62-ben Üj-Delhiben tartott üIésén ha
tározottabban megfozalmazta azt az egyszer már közössézí hitelvül elis
mert tételt, hogya Viláztanácsban képviselt egyházak vallják a Szent
háromságot és a Jézus Krisztusban, az Isten Fiában való hit által meg
szerezhető megigazulást. 19y azután különőskéopen kíváncsiak lehetünk
arra, hogy protestáns testvéreink miképn vélekednek Schweitzer keresz
ténységéről. Nem kétséges. hogy csodálói és rajongói igazi és példás ke
reszténvnek tekintik őt, különösen az úgvnevezett "szabad egvházak" kö
vetői. Mások viszont hevesen támadják. Nagy feltűnést keltett az Ökumé
níkus Tanács gvűlésén Ige Bola tengerentúli míssziós-titkár kiielentése:
.,Albert Schweitzer nem keresztény! Munká'[ánál mérhetetlenül többet
tesznek a kereszténység teriesztéséért PS az afrikai nén felemeléséért a
missziók csendes és névtelen munkásai." (Mpg kell jegveznem, ho~

Schweitzer maga is ezt mondia a míssztók általa nacvon is tisztelt hit
hirdetőiről és dolzozó testvéreiről.) Anzliában ak-tdt túlbuzzó prédikátor,
aki a temnlomí szószékről i'1 ÚltY nyilatkozott. hogy Schweitzer nem ne
vezhető kereszténynek. A hívatalos evanzélikus eltYház azonban más
magatartást tanúsít és óvakodik míndenféle ítélkezéstől.

Katolikus részről hasonlóképp tartózkodás vezeti a véleménvnvllvé
nítókat. Az őkuménizmus korában élünk. amikor a ;keresztény egyházak
közeledését munkáljuk, s amikor nemcsak görögkeleti és protestáns test-
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véreinkkel, hanem a kereszténységen kívül állókkal, még a meggyőződéses

ateistáikkal is a találkozás és párbeszéd lehetőséget keressük. Időszerű és
okos eljárás volna-e ilyen légkörben nemkereszténynek mondaní egy
nagy embert, akinek ajkáról sok néger először hallotta életében Jézus
szent nevét, aki. naponta imádkozik, Bibliát olvas és a felebaráti szeretet
áldozatos munkáját végzi?

Hermann Lais a korszerű hitvédelem problémáiról írt kitűnő köny
vében megszívlelésre méltó és eligazításnak tekinthető szempontokat vet
fel, amikor tárgyalja, kit, mikor és meddig nevezhetünk kereszténynek.
Előre bocsátja, hogy ez a kérdés, akárcsak az egyháztagság kérdése is,
még a Mystici Corporis encíklika után sem áll egész világosan és telje
sen tisztázottan előttünk. Ezért megoszlanak a vélemények. Általános fel
fogás szerint kereszténynek nevezzük azt a megkeresztelt embert, aki hisz
Jézus Krisztus irrtenségében, őt mesterének tekinti és követi. Sokan vall
ják a régi elvet, mely szerint az egyszer megkeresztelt ember örökre ke
resztény marad, (Semel Christianus semper Christianus). A "keresztény"
megjelölés azonban viszonylagos és több értelemben használható. Lais
felveti a következő szempontokat: mí történik akkor, ha valaki annyira
eltávolodik a kereszténységtöl, hogy emberileg szólva elveszti jogcímét a
keresztény jelzőre? kereszténynek nevezhető-e az a megkeresztelt ember,
aki nem hisz Krisztus istenségében?.. "Elszomorító tapasztalatok mu
tatják - úgymond -, hogy még gyakorló keresztényeink szívében is száz
féle titkos eretnekséggel számolhatunk. Vannak korunkban ahitüktől

bensőleg eltávolodott testvéreink, akik az egyházhoz tartoznak ugyan, de
a valóságban kereszténység nélküli keresztények ... Ugyanakkor viszont
vannak olyandk is, akik nem jutottak el a kereszténységhez, nem is tar
toznak az egyházhoz, lelki értelemben mégis különb keresztények lehet
nek és Krisztushoz közelebb állhatnak, mint akárhány megkeresztelt egy
háztag, aki kereszténységét semmire sem értékelve ott marad az egyház
keretében."

Katolikus hittudósok válaszai

Talán ilyen megfontolások is sugallják azt ét szívélyes magatartást,
amely az utóbbi időkben katolikus kiválóságok részéről megnyilvánul
Schweitzer irányában. Legutóbbi európai tartózkodása idején első láto
gatói közt volt egy bíboros, valamint Strassburg püspöke is. Mindenféle
vallási kérdé; mellőzésével teljes tiszteletadásban részesítették azt a f.~r.

'fiút, akivel nagyon sok dologban egyetértünk, s akit életművének egé
sze alapján korunk egyik legnagyobbjának tarthatunk. A. katolikus fel
fogás szemléltetésére álljon itt néhány nyilatkozat. Kérdést intéztem kül
földí és hazai hittudósokhoz. és az emberszeretet olyan neves tanúsítói
hoz, akik Sehweitzert közelről ismerik.

A már említett Rudolf Schnackenburg würzburgi egyetemi tanár ezt
felelte: ,,1: Tény, hogy Schweitzer teológiai kutatásai során nehézségekre
bukkant. Egyik fő képviselője az úgynevezett aszkatologizmusnak, vagyis
annak a felfogásnak. !hogy Jézus az Isten országa elérkezését a legköze
lebbi jövőre jövendölte, tehát - történelmileg nézve - tévedett. Később

még egy művet jelentetett meg Pál apostol misztikájáról, s abban hir
deti, hogya kereszténységet csupán Pál apostol eszkatológikus mísztíkála
tette életképes vallássá. 2. A teológiáról az orvostudományra való átál-



lása összefüggésben lehet teológiai nehézségeivel. 3. A katolikus teológia
Schweitzert nem fogadhatja el teológusnak. Nem a dogmatikus keresz
ténységet követi. Jézus istenségét, amelyről tudomásom szerínt nem nyi
latkozott, aligha vallaná. Egy evangélikus lexikonban olvastam róla: Is
tenfogalma tudatos lebegés a theizmus és pantheizmus között, 4. Személye
feddhetetlenségét, emberszeretetét és tett-etikaját el kell ismernünk. Sok
ember számára világszerte az emberbarát és békeapostol eszményi
alakja."

Georg Siegmund fuldai profsszor, kiváló író rövidesen így nyilat
kozik: "Albert Schweitzer a liberális protestáns teológia idejéből szár
mazik és bizonyos agnoszticizmusból nem tud kilépni. Ezt hiba volna
személyileg neki felhánytorgatni. Mindenestre művét a mi oldalunkról ís
nagyon pozitíven itél1k meg. Még ha az egyházon kívül á;tl is, művével az
egyházra mutat."

Szörényi Andor, a budapesti Hittudományi Akadémia professzora
ezeket mondja: "Ami Schweitzer hitbeli felfogását és álláspontját illeti,
azt tökéletesen megvilágítja könyve: Das Messianitiits- und Leidens
geheimnis. Nem kell külőn biblikus vagy dogmatikus képzettség ahhoz,
hogy az ember megállapítsa: Schweitzer kifejtései semmilképpen sem
egyeztethet5k össze Jézus Krisztus istenségével. Ö .kírisztushívő' a maga
módján, Istent nyiltan megvallja. de .kereszténysége' egy végeredmény
ben az istenhit alapján álló és Krísztusban nagy prófétát, vértanút látó
új humanizmus, amelyben van egy kis evangélium, egy kis filozófia, nagy
fokú emberszeretet, s ennek központi eszméje Schweitzer elgondolásában
az .Ehrfurcht VOI' dem Leben', mely szerinte általánosabb és alaposabb,
mínt a szeretet. (Lásd Die Naiur das Wunder Gottes című könyvben
Albert Schweitzer értekezését.) A magam részéről könyve alapján s az
idézett értekezés elolvasása után osak annyit mondhatok: Schweitzer
egyénisége, tudományos profilja tele van ellentmondásokkal, Sok eszmét
kever egybe nem egyszer, melyek egymás mellett nem férnek meg. Hogy
jószándékú, az nem kétséges, de ő ezekkel .az elképzelésekkel sem unitá
rius, sem elzászi protestáns ... Ö egyszerűen saját vallását követi, mely
él számtalan protestáns egyház közül valószínűleg egyiknek kivatalos hit
vallásával sem egyeztethető össze ...1'

Hitből fakadó humanizmus

Ezek után idézem három kiváló katolikus pap véleményét, akik nem
hittudományi szempontból értékelik Schweitzer művét, hanem magát' az
embert mutatják be úgy, ahogy többszöri találkozásukkor megismer
hették.

A Pireneusokban levő Notre-Dame de Garaisen szerzetesházának fő

nöke, Castaqnetie atya azzal kezdi, hogy rendházuk az első vílágháború
idején internálótábor volt, s itt volt őrdzetben annak idején Albert
Schweitzer is, feleségével együtt. Schweitzer később is többször meglá
togatta őket. A leveléhez fényképet is mel1ékelt írója. A kép egyik ilyen
látogatása alkalmából készült Schweitzerrőlés a szerzetesek társaságában
ábrázolja, ,,1952-ben július 24-én érkezett. Mindent akart látni: a ká
polnát, ahol összeszedetten imádkozott; orvosi rendelőszobáját, ahol ak
koriban a betegeket vizsgálta; a temetőt, ahol imádkozni kívánt egyfil::OII'\i
barátai sírjánál. Orgonánken egyházi műveket játszott, elsősorbanBachot.



Azóta háromszor is ellátogatott hozzánk, Minden alkalommal együtt ebé
delt az asatalnál negyven páterünkkel. 1954-ben autón elvíttük Lourdesba,
elhal hangversenyt rögtönzött la Rózsafűzér-bazilika Cavaillé-ColL gyár
tású hatalmas orgonáján. A grottához is kívánt menrn, IS ott a kíséretében
lévŐ két protestáns ápolónőjével együtt hosszasan imádkozott.' Szere
tEIk katoli'kus templomba lépni - jelentette ki. Kórházamban katoliku
sokat is, papokat és szerzeteseket is kezelek.' Valóban szerét minket, mi
is nagyon szerétjük őt. Jóllehet tudja, hogy teológlal doktor vagyok és a
római Gergely-egyetemen tanultam, portestans vagy katolikus tanokról
sohasem beszélünk, Nagyon jóságos és szeretetreméltó lélek."

Pierre aobé, a nagyhírű francia szociális apostol meglátogatta Schweit
zer Iambarenei kótháztelepét, LS a kórházhoz tartozó, de attól elkülönített
leprások falujá"ban szentmisét mondott. "Egyesek megkockáztatják azt
az állítást, - írja az abbé -, hogy a Doktornak nincs hite. Nem is
merek az életében olyan mozzanatokat, amelyek alátámasztanák ezt az
állltást. Ellenben biztosan állithatom, hogy Schweitzer a hitben él. Elég
látni és hallani őt, amint esténként, vacsora után munkaközössége esti
imáját vezeti. Bár magam is ilyen lángoló szerétetet hordoznék magam
ban a mi UI"IlIlk után, LS azt a gyermeki tisztalelkűséget, amely imádko
zását jell-emzi ! Mint mínden nagy embernek, neki is vannak magasztalél
és birálói. Nínes hiba nélkül: de igaz, hogy Isten és a felebarát szere
tete vezeti mínden cselekedetében. Ezek pedig az életében megmutatkozó
kegyelem jelei !"

A béke Nobel-díjas domonkos atya, Dominique Pire, az Európa-fal
vak létesítője, a belgiumi Béke-egyetem és a pakisztáni Béke-szdget ala
pítója ugyancsak :felkereste Schweítzert európai tartózkodása idején
gű,nabaclri házában. Fire jól sikerült fényképet is mellékelt leveléhez. A
kép barétságce beszélgetés közoen ábrázolja a fatönkön ülő bozontos
haJÚ ÖI"egunat és a fehér ruhás szerzetest, "TalálkQztam Schweitzerrel ...
Egyeneslelkű és példás szívjóságú embert ismertem meg benne. Nem ítél
kezhetek lelke fölött, de mdnden annak ra feltételezésére sarkall, hogy tel
jesen hü ahhoz, amit lígazságnak felismert és mélységesen hisz Istenben,
Jézusban. Íme, néhány mondat a vele folytatott társalgásból: ,A mai
időkben törekednünk Ikell Kríeztus szellemének mínél mélyebb megis-
merésére ... Bíznunk kell Istenben Ami az atombombát illeti, tegyük
fel a kérdést: Mit szól ehhez az úr ? Nem szabad alaptalan zajt csapni
az ellenfél ellen, nem szabad félremagyarázni szándékait.' Ilyen ember
től sohasem vonnám meg becsülésemet, sem barátságomat, sőt nagyrabe
csülöm az 6 barátságát." Válaszát Dominique Pire ezzel fejezi be: "Kö
szönöm levele őszíarteségét. Ne szűnjék meg az életben védelmezni az igaz
&ágot és míndazoloat is, akik abban élnek !"

Albert Schweitzer kereszténységének kérdése tehát továbbra is nyílt
Icérdés marad. A vélemények megoszlanak. Itéletet formálni róla nem a
mi fel:adatunk, és nem a Verdict írójának feladata. Maga Schweitzer ihall
getással felel a támadásokra. Csupán két birói fórum számít előtte: a sa
ját le1lk.iismerete és a nagy Itélő, aki előtt nemsokára meg fog jelenni.

Befejezésül egy imádságot iktatok ide, amelyet Schweitzer keresz
tény tisztelői évek óta imádkoznak érette: "úr Jézus, éltesd erőben és
munka:ltépességben szolgádat, Albert testvérünket, s add, hogy még sdk
jót tehessen szenvedö embertársai javára. Jutalmazd meg őt kegyelmed
del, hogy aki egész életében az igazságot kereste, felismerje, hogy Te
vagy az Út, az Elet és az Igazság, és hinni tudjon abban, hogy Te vagy
Krisztus, az élő Isten Fia, a mi Megváltónk.'
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