
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Már régebben szerettem volna szó
ba hozní John A. T; Robinson angli
kán püspök könyvét, amelyre eddig
nálunk csak marxista oldalról figyel
tek fel. Kezdettől fogva éreztem ugya-.
nis, hogy mi sem hunyhatunk szemet
e kö.yv fölött, amely csak Angliában
hetek alatt négyszázezer példányban
fogyott el. Időre volt azonban szüksé
gem ahhoz, hogy valamelyest is be
pillantást nyerjek azokba a Vitákba
és értékelésekbe, amelyeket a könyv
katolikus részről váltott. ki. A könyv
címe Honest to God, amit nem tudok
ezzel a rövidséggel magyarra fordíta
ni. Talán úgy mondhatnárn, hogy
"őszintén és becsületesen Isten irá
nyában", vagy "őszinteség és becsü
letesség Isten kérdésében". A múlt év
végén megjelent német fordítás a
Gott ist anders cimet használja, de
ezt is csak körülírással merném Visz
szaadni: "Isten más, mint ahogyan
gondolni szokás", Közben már más
nyelvekre is l~fordították a könyvet,
s ez a~ érdeklődés, amely Világszerte
megnyílvánult, magában is arra vall
hogy a Robinson által felvetett kér~
dés ek napjaink elevenébe vágnak,

*
Az anglikán püspök, akinek egyház

megyéjébe London elővárosai és sze
génynegyedei tartoznak, úgy találta,
hogy a hagyományos vallási fogalmak
és gyakorlatok hidegen hagyják a mai
kor elvilágiasodott embereit. Isten, ki
nyilatkoztatás, megváltás. csoda, szerit
ségek - mindezek üres szavak szá
mukra s éppen ezért semmit sem je
lentenek nekik, nem is hatnak ki éle
tükre. Elengedhetetlen tehát - mond
ja Robinson -, hogy szakítsunk azok
kal az Istenre vonatkozó elgondolások
ImI, amelyek nem egyeztethetők össze
az ál.~8:~ánosan elfogadott Világképpel,
s különválasszuk a hithirdetésben
azokat a mitíkus képzeteket, amelyek
nek csupán szimbolikus értelmet tu
laidoníth.atunk. Ugyanakkor olyan
nr~lven IS kell beszélni, amely az ed
digi vallásos szókészlet lehető mel1ő

zésével hamisítatlanul emberi és élet
szerű nyelv. Könyvében erre tesz kí
sérletet Robinson.

Kiváltképpen a protestáns teológiá
ban nem uldonság az ilyen vállalko
zás. Robinson maga is kiemeli, hogy

t r í a Mihelics Vid

írásával semmiféle korszakos felfede
zést sem céloz. Kifejezetten magáévá
teszi PauZ TilZich, RudoZf Bultmann.
és Dietrich Bonhoeffer néhány alap
vetónek érzett tételét s ezeket prö
bálía a szakteológia keretét átlépve
konkrét módon alkalmazni.

Mindenekelőtt arra a kérdésre ke
res feleletet, hogy hová "helyezhetö"
Isten: a mennyekbe, a Világon kivül
re, a túlvilágba? Robinson mindegyi
ket elutasítja és csak fájlalja, hogy a
keresztény igehirdetés a mai napig
ragaszkodik az ilyen hagyományos
sablonokhoz. Úgy véli, hogy sok "are-
ísta" olykor nem is Istent, hanem az
ekként elébük állított Istent tagad
ja. "Semmiképpen sem szándékunk
megváltoztatní az Istenről szóló ke
resztény tanítást - jelenti ki Ro
binson -, csak annak akarjuk ele
jét venni, hogy ez a tanítás az el
avult világképekkel együtt alámerül
jön." A fordulatot, amelyet "koper
nikuszi cselekedetnek" nevez, Robin
son a Tillich által szővegezett tétel
ben látja: "Isten nem kivetítés a túl
világba, nem valami a felhők fölött,
aminek létéről meg kellene győzni

magunkat, hanem alapja létünknek."
N em a magasság, hanem a hmélység"
jelenti Istent. S ez a mélység nem a
magasság ellentétét jelenti, hanem a
lét eredetét, azt jelenti "ami az em
berre föltétlenül rátartozik", azt, amit
az ember fenntartás nélkül komo
lyan vesz, azt, ami "végérvényes való
ság". Ezzel a tétellel vág össze R0
binson szerínt a Bultmann kívánta
"t:JÚtosztalanítás", aminek során az an
tik világképpel összekapcsolt bibliaí
kijelentéseket és elképzeléseket felül
vizsgáljuk és újonnanértelmezzük.
További eligazításnak tünteti fel Ro
binson a "vallástalan kereszténység
ről" szóló Bonhoeffer-féle tételt amely
szerint a kereszténység új formájának
sem nem feltétele, sem nem szükség
lete egy dogmakba foglalt és íntés
ményesített vallás.

Könyvében ezt a három alapeszmét
fejtegeti Robinson. tgy jut el a ke
resztény hit "szupranaturalizmusának"
lehántásához. Ez az igény - 6gymond
- a természetinek és a természettő
löttínek szembeállításából keletk~
egy olyan szemléletböl, amely ~nléi
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térbeliséget tételezett föl. A transzcen
denciát ~ véli Robinson - nem le
het a modern ember számára a "csil
lagsátor fölötti" Atya képzetével áb
rázolni, hanem csak azzal a képpel,
hogy "mélység az élet közepében".
Ezt a dimenziót össze lehet egyben
kapcsolni a "jelenvalooág" fogalmá
val, aminek ellenében a .magasság
"távollétet" is jelent, A rnélység di
menzióját a mai embe!' különbözö ol
dalakról közelitheti meg; amikor föl
ismeri a "magától valót", a függet
íenü] létezőt minden ,,mástól való
ban", függő létezőben, akkor "az örök
kévalónak szegélyét" érinti. Nyomaté
kosan hangoztatja Robinson, hogy Is
tent nem mint valami nagyszerű ne
vethaszná!lja természetre és ember
8égre,s nem azonosítja a mélypszí
cholózía "tudattalanjával" sem.
"Transzcendens" mélység ez, alapja
a létnek, amely azonban nem üres
.znagában való", hanem az élet fel
tételekhez kötött vonatkozásaiban,
azokkal együtt és köztük tapasztal
ható meg. Konkréten: .az emberekkel
való találkozásban, az embertársi
voltban, abban a készségben. hogy
minden legyünk másoknak, a szere
tetben és a testvériségben. Negatíven
meghatározva: ezt a mélységet nem
találjuk meg "a világtól való vallá
sos elfordulásban",
Fentiekből kiindulva ajánlja Robin

Ilon a krísztológía újból való megfo
galmazását. Úgy véli, hogy a kaloe
doni zsinaton rögzített hagyományos
tanításban: Krisztus "egy személy két
természetben", az "Istenember" szó
míndíg 8.1'=t il veszedelmet rejti magá
ban, hogy lecsökkenti Jézus Krisztus
emberségét, míntha ez az emberség
csupán istenségének álcára lenne. Ro
binson magáévá teszi Tillich fogal
mazását: "Jézus a legtökéletesebb ki
fejeződése Istennek, valóban az Isten
igéje - Isten úgy beszélt és csele
kedett általa, mínt senki más által ...
Jézus kinyilvánítja Istent, mert telje
sen Isten látszik át rajta, s ö maga
nincs többé." Ez a tény azonban 
fűzi hozzá Robinson - csak a megfe
szített Krisztusban és csakis benne
len látható: mint végső odaadás, mint
szerétet a végsőkig, mínt önkíoltás,
mint kifejezett lemondás arról, hogy
magát a. központba állítsa. Ilyen rnó
don teszi nyilvánvalóvá a szerétetet
a Jézusban megnyilvánult "embernek
lenni másokért", s ugyanakkor Jézus-
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nak egy-voltát az Atyával. A K!'islr
tusban való hit és az ő követése te
hát azt az eltökélest hozza magával
hogy míndenkí irányában és rnínden
körűlmények között a szeretetet gya
koroljuk, mert ez a szerétet az, ami
teljesen egyesít rnínket létűnk alap
júval, Istennel.

Ezekből HZ előfeltevésekből vonja
Je következtetéseit Robinson az imá
ra, a liturgiára, a kultuszra. Szerin
te mindezeknek csak úgy és akko.r
van jogosultságuk, ha "fogékonyak·
ká tesznek az iránt. amí az életben
tú lvílágt, Krisztus Iránt az éhezőben.
'l mezítelenben, az otthontalanban".
Ebben látja annak II jézusi rnondás
nak gyakorlati alkadmazását, hogy .,8
szornbat az emberlkedvéért van". Ami
re törekedni kelJ. tehát: a "viLá4P
szentség". A hitnek nem s:nigete.ket
vagy oázisokat kell biztosítania az
életben, nem "lelki kerteket" ápomía.
hanern arra kell sarkallnia, hogy nap
nap után konkréten elikötelezzük ma
gunkat embertársairrk javára. Ebben
az esetben - jelenti ki Robinson 
il rnorált is egyetlen parancsra csök
kenthetjük. .,Semmi síncs előírva, Id
véve a szeretetet". Nincs szükség sem
mi más Irányú egyetemes normara. S
('Z a felfogás és eljárás azért koresz
tény, mert Isten ,,a másokkal való
összes véges kapcsolatokban tal.á:lJko..
zik velem, rnínt e másoknak is végső

mélysége, alapja és értelme".
"Meg vagyok győződve - fejezi be

Robinson -, hogy a keresztény hit
nek és életnek ilyen átaiakulása nem
érint] a keresztény ígazság lényegét.
De késznek kell .Jennünkmindent az
olvasztó tégelvbe dobni, még kedvelt
vallási fogálmainkat és erkölcsi elve
inket is. MiJndenekelótt pedig magá
ról Istenről való elképzelésünket kell
módosftanunk."

Robinson könyvének ennyire vazla
tos Ismertetése csupán a vezető gon
dolatokra és azok összefügrésére rnu
tuthatott rá. Azok a róla szólö írá
sok azonban. amelyekkel iogIal'kozni
kívánok. kellő kiegészítésekkel fognak
még szolgální.

E. Schillebeeckx, II nagy tekin~y

nek örvendő holland teológus k:ét
könyvet is szentelt Robinson rnűvé

nek. Az elsőben, amelynek címe Per
sonak Begegnu'Ó{/ mit Gott ("Szemé
lyí találkozás Istennel"), sorban bírá-



lat alá veszi a yorki püspök állítá
sait és javaslatait s oda következtet.
hogy az általa :körvonalazott keresz
ténység egyáltalán nem keresztény
ség. Sokkal inkább agnoszticizmus, il
ietve naturalizmus avagy panteizmus.
Robinson teológiája ugyanis az egész
vonalon merőben antropológíává ol
dódik föl. Mert akit ő Istennek nevez,
végeredményben nem más, I1Únt en
nek a világnak, vagy az embernek egy
része. Ami a kereszténységből nála
fennmarad, puszta jelképek, a szellem
kívetítéseí, amelyeknek nem felel meg
semmi valóság. Az a "világi szent
ség", amelyet Robinson sürget, nem
különbözík a szociális, kulturális és
emberbaráti törekvésektől, mert hi
szen csak akkor lenne más mínősége,

ha, a világnak teljesített szelgálatot
egy világfölötti Isten szolgálatának te
kintené. Igy azonban, miután Robin
son a világ és az embertársak szolgá
latát tartja az egyetlen lehetséges is
tentiszteletnek és imának, nála való
jában az odaadó munka jelenti a kul
tuszt, maga a vallás pedig őnirnádás

sá válik. Talán rnondaní is fölösle
ges - emeli ki Schillebeeckx -, hogy
a kereszténységnek ebben az "újjáér
telmezésében" .a keresztény hittételek
elvesztik rnínden jelentőségüket.

Második könyvében azonban, ame
lyet Honest to Robinson címmel
("Oszinteség és becsületesség Robin
son irányában") írt meg, már lénye
gesen enyhíti hangvételét Schille
beeckx. Megmarad ugyan annál a bí
rálatánál, amelyet első könyvében
adott, de elismeri, hogy Robinson fej
tegetéseit jóhiszeműen ts lehet ma
gyarázni. S maga állapítja meg; hogy
első vitairatában "fájdalmasan" hi
ányzott az, amit Robinson "szeretet
teljes értelrnezésnek" mond,hiányzott
belőle az a jóakarat, amelyet Robin
son a saját kijelentése szerínt inkább
il nem-hívők részéről tapasztalt, no
ha könyvét ezek is elutasították.

Az alatt az idő alatt ugyanis, amely
Schillebeeckx két elleniratának meg
jelenése közöt t telt el, más katolíkus
teológusok js hozzászóltak Robinson
könyvéhez. Ezek sem tették maguké
vá Robinson fejtegetéseit, de örven
detes jelenségnek mondták, hogy egy
vallási tárgyú könyv ennyire magára
tudta vonni mind a hívők, mínd a
kételkedők, mind a kívülállók figyel
mét, nem egy közüllikpedig nyíltan

kifejezte azt a nézetet, hogy a könyv
egyes vonatkozásokbán megszívlelhe
tő tanulságokat nyújt s ilyen módon
segítséget jelent.

•
Heimich Fries abban a tanulmá

nyában, amelyet a freiburgi Der
Christliche Sonntag két folytatásban
közölt, dfcsérettel emeli ki, hogy Ro
binson könyve igaz keresztény érzü
letból és ösztönzésből fakadt. Az ang
Hkán püspök aggódik amiatt, hogy
oly sokan vesztették el a keresztény
hitet, és hogy kevéssé vonzanak a ke
reszténységnek azok a formáí, ame
lyek a hagyományt hagyományos mó
don adják tovább. Arra törekedett te
hát könyvében, hogy olyan nyelvet ta
láljon az evangélium hirdetésére, ame
lyet a mai ember szívesen hallgat.
Igyekezett alkalmazkodni a mai em
ber világképéhez és ,képzeletvilágához,
hogy azokat is elmélkedésre késztes
se, akik számára talán azért vált ide
genné a krisztusi üzenet, mert nem
kielégítően tolmácsolták azt nekik.
Robinscmnak ebben a komoly teoló
giai és lelkipásztori szándékában nem
szabad kételkedni - hangoztatja Fríes.
Kifejezetten rnéltányolní :kell azt·8
bátorságát is, hogy nem állt meg a
puszta kívánságnál. hanem kísérletet
tett konkrét megvalósítására is. Le
bontja a túlhaladott világképhez fű

ződő elképzeléseket. a keresztény hit
tartalmát pedig akként próbálja il lé
nyegre sűrítení, hogy a mai ember
felfoghassa, s hogy ez a hit az egyhá
zon kívül is hallgatókra találjon. Ro
binsonnak ezzel a célkitűzésével mesz
szemenően egyet Ikell értenünk - szö
gezí le Fries -, más kérdés azonban,
hogy átvehetjük-e az utakat és esz
közöket is,amelyekJkel a cél elérésére
törekszik.

Hogy Isten más, mint általában
gondolni szokás, ma már egyetlen te
ológus sem vonja kétségbe, aki a lee
resztény vallás jobb megértésén fára
dozik. Ha azonban nemcsak hallgatni.
hanem beszélni is akarunk Istenről.

mí másként tehetnők ezt, ha nem em
beri nyelven, emberi képekkel és el
képzelésekkel, amelyek mindenkor tör
ténetileg kötöttek? Természetes, hogy
a mi beszédünk Istenről sohasem me
rfthetí kii azt, akiről szólursk. Ugyan
fgy, ha Isten beszél az emberekhez,
hogy közléseket tegyen önmagáról, ez
sem történhet másként, mint az ern-
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~ nyelvének és !ti.fejezésmódj8lÍ
nak használatával.

Amikor Tillich és Robinson a ,,mély
ség" szót használja, ez nem kevésbé
kep, mint az eauig használatos "túl
vilag" vagy "transzcendencia" - fi
gyelmeztet Frtes, Hogy a "mélység"
kepne:ll: színtén megvannak a nacaraí,
krvuagíík Robinsonnak. abból a szük
ségszerü óvásából is, hogy ne azono
sítsUk Istent azzal a "tudattalannal",
ami a méíypszíchológíaban szereped.
semmi kitogast sem emelhetünk a
,,mélység" ~ep e1len,csupán meg kell
auapnanunk, hogy ez épp olyan kép,
rmnt a magassagé, és miJnt mínden
képnek, ennek is megvan az a korlát
ja, hogy nem mondnat meg mímdent,
EgyébKént az is, aki Istenről "a rneny
nyekoen" beszél, tisztában van azzal,
hogy az az ég, ahol lsten lakozik, tel
jesen más, mint az az ég, ahol a szput
nyIK kering. Nem zárhatjuk .kii azt a
lehetőséget, hogy a "mélység" kép is,
amelyet márís védenünk kell félreana
gyaraznatasokkal szemben, egy napon
épp olyan félreérthetetlenné Válik,
mmt a ,,magasság" és a "túlvilág"
kép. Bizonyára helyesen járnánk el,
ha a híveket is hozzásegítenők ahhoz,
hogy ezeknek a ~peknek igazi jelen
téset újonnan átgondolják. l:gyébként
azonban ne feleajük, hogy amiko!"
BuLtmann a mitológíkus képzetek ki
küszöbölését kívánta, egy olyan te
kintélyes filozófus, mint Karl Jaspers
sZállt szembe vele, mondván: ,,A mí
tológíkus gondolkodás, amely mínde
nekelőtt képekben való gondolkodás,
mindenkor és szükségszerüen tulajdo
na volt az embernek; nem is juthat
eszünkbe, hogy kiküszöböljük azokat,
csupán monnanívalóík lényegét kell
újból és újból megragadnunk."

Robinsonnak tetszik Bonhoeffer
nek az. a felfogása, hogy a keresztény
hitet "vallástalanná" kellene tenni.
Valójában azonban ami ellen fellép,
nem a vallás, csak annak karíkatúrá
ja. Ar vallás ugyanis, ha helyesen ért
jük ~ mutat rá Fries -, nem vala
mi szélen elhelyezkedő vagy határje
lensége az .életnek, nem menekülés a
világból és az embertársak irántikö
telezettségek elől, nem kítöltőle vala
miféle lyuknak, s nem is egy tévesen
értett . bensőség, hanem az embert
egész lényében magával ragadó teljes
ráhagyatkozás. önmagának transzcen
dens alapjára. A'l. ember énjéhez tar-
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tűzik azonban a világ és az emberek
a szö legátfogóbb értelmében. Akad
nak természetesen ikJioovések és hely
telenségek a vallásgyakonlatban, ezek
azonban nem a vallás lényegéhez tar
toznak, Félreérthető és megzavaró
dolog éppen ezért "vallástalan keresz
ténységről" beszélni. Nekünk éppen az
a feladatunk, hogy szabaddá t~ a
vallás igazi mivoltát és az embert vM
tásassá ébresszük, vagyis tudatát é!ljé
nek mélyére Irányítsuk,

Robinsonnak aggálya van a kalee
doni zsinat dogmájával szemben.
Ajánlja ehelyett azt a formulát, hogy
Krisztus a legtökéletesebb kifeje.ződé

se Istennek: "Isten úgy beszélt és cse
lekedett általa, mínt sen.kii más áJ
tal ... Jézus kinyilvánítja Istent, mart
teljesen Isten látszik át rajta, fl ó ma
ga nincs többé." V8IllIIlak ebben a fÓl'
mulában döntő elemek,amelyekirúl
semmi helyes krdsztoiógía nem rnond
hat le - írja Fríes. Lényeges tétel
Jézus Knisztus egyedülísége, Csak az
a baj, hogy ez a fogalmazás nem
mond meg mindent, amit a szemírás
Jézus Krisztusról tartalmaz. Az pedig
teljesen ellenkezik a keresztény bittel
és tanítással, hogy "Ó maga semmí".
N em lehet Krisztust úgy felfogrrú,
mint akin keresztül Isten akként te
vékenykedett, mínt senki. más embe
ren keresztül, mert az igazság az,
hogy Krísztus maga cselekedett úgy,
rnínt seniti más ember s ennek folytán
- anélkül, hogy teljes emberségét
elveszítené - merőben más, rnínt a
többi emberek. Ha Robinson a .régi
krísztológíának terhére rója azt a le
hetséges félreértést, amelyben lecsök
ken Jézus embersége, akkor az ó új
értelmezése nem kevésbé aggályos
helyzetet teremt, rnert lecsökkenti an
nak igazságát és [elentőségét, amit a
szeritírás Jézusról, a Ini Urunkról
mond, Talán meg lehetne javítani a
kalcedoni formulát - véli Fráes -.
talán újonnan is kellene értelmezni
és egy új nyelvre átültetni, ez azon
ban nem történhet a Jézus Krisztus
ról való szentírásí tanúskodás tartal
mának kiüresítése árán.

Etikai következtetéseiben Robi:nson
elutasítja az egyetemes objektív nor
mákat, s ehelyett egy szituációs er
kölcsöt hJirdet, amelyet egyedül a sze
retet elve szabályoz. TiJ.talkozilk azon
ban az ellen, rníntha ez az elv vala
mi önkényességet vagy korlátla.nságot



hozna magával. Ellenkezőleg: elmé
lyült kötelezettséget és igazi. erkölcsi
komolyságot visz a felelősségünkbe.

Itt rá k~ll mutatnunk arra - fejti ki
Fries -, hogy ha a szerétet a tör
vény beteljesedése, akJkor a törvényt
is .a szeretetre irányulóan kell magya-:
ráznuttrk, különben a szeretet nem le
hetne a törvény beteljesedése. Igy pe
dig nyilvánvaló, hogy a szeretetneik:
konkrét és tárgyilag megnevezhető

tartalommal kell bírnia. A szeritírás
nem ok nélkül látja a parancsok tel
.i€sítésében a szeretet bizonyságát. Az
általános szabályoknak is megvan a
jelentőségük minden egyedi helyzet
ben. AT., hogy az ember folyton egye
di helyzetekbe kerül, nem szünteti
meg azt, ami általánosan érvényes.
Csupán arról van szó, hogy legyen
mell; az emberben a hátorság az ál
talános8zabályoknak: önálló és szaba
don történő alkalmamsára a különbö
ző helyzetekben.

Ami Robinsonnak az istentiszteletre
és kuItuszra vonatkozó felfogását il
leti, természetes, hogv ezeknek nvfl
rabbá és fo~éIronvabbá kell tenniök
minket a keresztény testvériség és
társias..'lág feladataim, de - emeli ki
Fries - époen ezt a fogékonysá~ot

növeli bennünk, ha a kultuszban Is
tennek hódolunk. A ,.dicsőség Isten
nek és bé'ke az embereknek" nem kap
csólat nélkül állnak egymás mellett,
hanem azorosan és bensőségesen ösz
szetartoznak.

Robinson könyvének nagyszerűsése,

de ugyanakkor korlátta - íria végül
Fri~ - az az imponáló radíkaliamus.
ai~llyel dönteni mer az ,,így vagy
úl(V" között, míg a tioikusan katold
kus li!'Oi11i1....lkodás, amelvet "az érm últr,
mint" jellemez, mmdtg a színtézísre
törekszik. az egészet tartta szem előtt

és S"!T1lIl1it sem akar félredobni. Mí.
katolikusok is hidat kívánunk éníte
ni <IZ evaneélíurn és a mai embereik
között, a keresztény hit műltta és ie
lf'ne, a t~api és a mai emberek kö
zött. Robinson aronbanaz 15 radíka
Iizmusában nagyon egyoldalúan len
díti ki az inzát. űzvannvíra,' hozv a
mai ember viláp;felfogását és önisme
retét testi meg annak mértékévé, holtr
mi fol!"ln~at6 el a keresztény kínví
tat'koztatásból II hogy miként kell ér
teni az evaaHtéliuml üzenetet és annak
tart.qlmát. Ez pedig elZVet jelentene
azzal, hogy az ember döntené el azt

mit kell mondania Istennek önma
gáról. az emberről és a világról.

..
A bécsi Der Grosse Entschluss két

ci,kiket hozott Robinson könyvéről, az
egyiJket Dominik Thalhammer, a má
sikat Karl Pauspertl tollából.

Thalhammer a könyvet olyan vész
jelnek mondia, amelyet nem szabad
nekünk, katolikusoknak sem hallat
tanba vennünk. A pusztán külsőleges

kitartás az egyházi. dogmák, a szent
ségek és szokások mellett még távol
ról sem biztosíték arra, hogy mözöt
te helyes keresztény tartalom húzódik
meg. Robinson könyve nem amiatt
pozitív, amit előad - jelenti ki Thal
hammer -, hanem pozitív mert arra
figyelmeztet, hogy nem elégedhetünk
meg az ilyenféle csupán felszini val
lásossággal.

Pausnertl előrebocsátja. hogy nem
rehabílítální kívánja Robínsont, mert
egyetért azokkal a kritskákkal, ame
lyek a könvvet katolikus teolóaus-tár
sai részéről érték. Mazát az új út ke-
resését azonhan föltétlenül értéi1{elni
kell benne. Emlékeztet PRUSOOl1:l ar
ra, hogy Karl Rahner is felvetette már
többször a kérdést: valótában mi
szüksézes abből ll. "csoma,gból", amit
másunkkal cipelünk, hogy hívek ma
radiunk Krisztus üzenetéhez? melvek
azok az áthagyományozott teológiai fo
galmak és kifejezési rnódok, arnelve
ket jó lenne újonnan mezfogalrnaz
ni, anélkül, hogy értékükből veszí-
tenének r '

Robinson könvvének német címe 
mondía Pausnertl - az eredetinél is

. jobban fejem ki a problémáik mag
vát: Isten nem lehet elvan, mínt ami
lyennek gyakran hirdetik. Ha elvan
nak kellepe lennie, akkor nem lenne
Isten: ez ma a hangulat nagvon sok
embernél. ,,5 nem szabad ezt mínd
járt .ateízmusnak', hitetlenségnek ne
vezní - emeli kiPausoertl -, rnert
nvilvánvaló, hozv Isten ~nek az
emberekkel együtt kell változnia,
miután mínden megismerést a megís
merő is formál." Istenről a mai tech
nikai kor embere előtt másként kell
beszélni. mínt a kőzépkor' embere
előtt. Nem lehet a "mennYe'!. Atva"
tulaidonságaít minden idők és mínden
emberek számára érvényesen m~o

galmazní, Mtndenhatösáz, míndentu
dás, míndenütt jelen'@l6sá~ -. olvan
fogalmak, amelyek mai vi.Lág:képllnk-
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ben lIlá&lOOnt lépnek elő, mínt ezer
évvel ezelőtt. Különösen Isten mín
denütt jelenvalóságát igazában csak a
mísztíkusok érezték át. Mások előtt

Isten többnyire a térben, "ott fenn"
helyezkedett el. Az emberek tudták,
hogy hol van Isten, s így a saját te
rületükön, a világban, annál feszte
lenebbül mozogtak,

Ez az "Isten a világ fölött" ma már
nincsen. "Mondd azt valakinek - írta
ft mínap Mario von Galli -, hogy a
felhők fölött vagy az ég kéksége fö
lött trónol Isten az ó mennyei sere
geivel. Mosolyog és elmegy. Mondd
neki. hogy mélyen a föld alatt, ahol
minden csupa tűz, ott van a kárhozot
tak helye (amit Suarez, a XVII. szá
zad egyik legnagyobb teológusa mín
denkor kínyílváníthatő igazságnak val
lott 1), aikkor mosolyog és elmegy ..."
S" Pauspertl megjegyzi: "Robinson
püspök ezt a mosolyt és elmeneteit
százszor és ezerszer tapasztalta, ami
kor London elővárosaiban a hagyo
mánvos módon beszélt Istenről az em
bereknek. Ezért próbált könyvében
egy meglehetősen radikális és önké
nyes 11j teológiát, vagy legalább is új
teológiai nyelvet alkotni. Nem vehet
jök rossznéven." Nem fogadhatjuk el
továbbá a "Deus ex machínav-t sem,
azt az Istent, akinek mindig be kell
ugranía, ha valami ferdén megy, aki
vel míndent meg akarunk magyaráz
ni, amit még nem tudunk megmagya
rázni.

Robinson a "mélység titka" kifeje
zést, az "emberi létalapot" javasolja,
vagy amit Tl111ch: "az, ami abszolut
mödon az én ügyem", Nem kétséges,
hogy Rob:Lnson a mélységnek ezt a tit
kát személynek fogta fel. Schille
beeckx is 'elismeri ezt. Nagyon ha
sonló formulázást használ Ir. Boros, a
neves katolikus teológus: "Istennek
nevezzük ma az ember végső, fel
tétlen ügyét és követelését ..." Ha Ro
bínsont kissé jóindulatúan értelmez
zük. - mondía Pauspertl -, akkor az
ő formulája azt jelenti, amit mi az
"Isten bennünk" formulával szoktunk
jelölni.

A Robinsonéhoz hasonló szellemet
sugározzák Mtchel Quoist imái is,
amelyek aJldkora vísszhangot keltet
tek és a világi jámborság [ogosult
formáit képviselik. Peyrigucre intelme
pedig, akit bizonyára nem lehet mo
dernízmussal vádolni, olyan szavak-
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ban nyilatkozik meg, amelyeket Ro
binson is használhatna: "Ne keresd
Krisztust valahol kívül, mint akit ma
gunkhoz kell hívni. Ne keresd őt te
vékeny életeden kívül, mert ott talá
lod meg őt. F::rtsd meg Krisztus taní
tását: egy velünk... Nem te tevé
kenykedsz reggeltől estig - Krisztus
az. A te Krisztusod, aki hozzád tar
tozík, úgy amint benned van (hogy
míként van másokban és hogyan ad
ja nekik magát, nem tartozik reád).
a te Krisztusod a tevékenység Krisz
tusa, aki ott van számodra a tevé
kenységben . .. Cáfolhatatlan igazság,
hogy nem közeledik hozzád másként,
mínt az állapotbeli és hivatási köte
lezettségekben. Igazság, hogy Krisztus
jobban ott van ezekben a feladata
idban, mint másutt." Ezért hangoztat
ja Robinson, hogy mindig abból' in
duljunk ki, ami az embert minden
napi életében leginkább érdekli, mert
ott azután meg is találj uk . Istent. S
Ulmi az embert leginkább érdekli, amí
re leginkább törekszik, kétségkívül a
szeretet. Szeretni és szeretve lenni mínt
személy önmagunkért ...

Robinson új nyelvét használva 
folytatja Pauspertl - a biblía üd
vösség-üzenete ekként szólna: Keresz
tény az az ember, a'ki benne áll a vi
lágban és másokkal és másokért él
abból a hitből kifolyóan, amelyet az
élet mélységí dimenziójába vet. Utób
bi nem fejezhető ki másként, mint az
zal, hogy: személyes szeretet. Ez a
szeretet, amely mindent megtámaszt
és hordoz, Isten, s ez a szeretet éppen
mint szeretet nyilvánult meg az em
beri Jézusban. Vannak elemek lé~
tünkben. amelyek egy mélységí való
ságot árulnak el, egy valóságot, amely
ben mínden emberi szerétet és mín
den dolog alapját és forrását találja.
S ezt az abszolut alapot nevezi a
szentírás: "Isten szeretete és a m1
Urunk Jézus Krisztus kegyelme és kő

zösség a Szentlélekkel", IS ez a "há
rom" egy abszolut valóság. Szenthá
rornság ezért az egyetlen helyes ke
resztény elnevezés arra a valóságra,
amelyet. Istennek hívunk - vonja le
következtetését Pauspertl. .

Az eleként értelmezett Istennel való
találkozás természetesen nem könnyen
szervezhető meg - ismerlel Paus
pertl -, Robinsonnak azonban. nincs
is valami sok érzéke a szervezeti for
mák Iránt, Részben egyéníségéböl,



részben személyes tapasztalásából ma
gyarázható ez. Azt mondja például,
hogy őt soha sem a világtól való el
fordulás. hanem míndig a világhoz
való odafordulás késztette imára. In
nen hajlandósága a .munka ímá.iá
ra", az alikalmi ájtatosságra, Istennek
a köznapi pillanatokban való meglá
tására, úgy ahogy ezt Míehel Quoist
már előtte cselekedte.

Ami Robinson uj etíkáját illeti,
amelyet végső fokIID az ágostoni "Sze
ress és tedd, amit akarsz" tételre akar
felépíteni, Pauspertl szerínt senki sem
tagadhatja, hogy egyezik a keresztény
ség céljával és eszményével. Kérdés
azonban, hogy míként reagálnak erre
az emberek, akik még nem birtokol
,ják ezt a teljes szerétetet - s gyakor
~tilag ilyenek' vagyunk valamennyi
en. Bizonyos víszont, hogy ~. tól me
rev és rideg erl!:ölcsi kódex ebben a
folyvást változó világban használha
tatlan és embertelen. Az embert nem
lehet "elvonatkoztatni" az őt környe
/--<5 világtól, és az erkölcsi cselekvés
mindig létszerü cselekvés egy megha
tározott környezetben és kultúrában.

A KIS OT

Ha változik a kultúra és a környe
zet, változnak a követelmények is az
ember ténykedései irányában. Mi más.
mint szituációs változás a katolikus
házassági morálban is az a fejlődés.

amelyet a "pUulák" alkalmazásáig.
vagy legalább is barátságos tárgya
lásáig rnegfigyelhetünk? Az alkalmaz
kodás ütemet és határait nem lehet
persze önkényesen és előre megszabni.
Am ha elismerjük, hozv mí, katoli
kusok sem tudunk mindent és mí sem
találtunk rá minden megoldásra, ak
kor solkkal könnyebbé válik igehir
detésünk és pálrbeszédünk is a rno
dern emberrel.

Jean Guéhenno szavaival zárja ci'k
két Pauspertl: "Hívőket és nem-hívő

ket a legmélyebb testvériség köthet
össze, ha ugyanaz a nyugtalanság fűzi

őket az igazságért és az igazságosság
ért, és. csak ezektől remélik az ember
jólétét és méltöságát, ts talán semmi
sem károsabb az emberre, minta
megszokottságból eredő meggyóz:ődé

sek, amelyek jó lelkiisrneretet bizto
sítanak neki és önelégültséggel töltik
~l ...".-

Sokat hallottam már a "misztikus" és a. "misztika" u6t, a.mely tudtomm4l a
szentírÚ8bafl. eUS Bem fordul. Nem vagyok ugyan. tisztában. ennek a kifejezésnek
tartalmával, de úgy gondolom, hogy akkor is eljut az üdvösség1'e az ember, ha
eml'u1'11en katolikus köteleB!éoeit teljesiti ...

. A "misztikus" szó gÖirÖg eredetű és
homályosat, titokzatosat jelent. Ro
konságban van a "misztérium" szóval
és ebben az alak,ban előfordul a szent
írásban is. Különösen Isten érzéki
megill~, megtapasztalását szokás
rajta érteni. Nem csodaíjuk, hogy nem
kötötte Je afigyelmét. Elég sokan
vannak, akik úgy, mínt Ön is, nem
tudnak vele mit kezdení.

De van aztán ennek a szónak két
olyan értelme, amely mínden katolt
kust nagyon kell, hogy érdekeljen.

Eg,yik az egyhft.z "miBl.tikUS" jelző
je. F.e; ezt nemcsak mal hittanköny
vek:ben találjuk. hanem sokkal ko
rábban: Szent Pál apostolnál.

Ismeretes a fanatikus Saul útja Da
maszkusz felé, amikor hírtelen égi fény

sújtja le ős ő elterült a .szíriai út for
ró homokján. Ezekben a percekben a
fiatal kereszténység ellensége elvetet
te a földi uralmat jelentő Messíás
gondolatot, mert megigézte annak te
kintete, aki éppen őt választotta ki
világjáró apostolává. Ez a megigéző

tekintet il megdicsőűlt Krisztus arcá
ról érte, a hang pedig, amely földre
sújtotta, így szőlt hozzá: "ltn vagyok
Jézus, akit te üldözöl". Jól figyeljü!!:
meg ezt a rövid mondatot, Saul, aki
kissé később már a Pál nevet hasz
nálta, egyáltalában nem Jézust üldöz
t.e, hiszen as meghalt a kereszten, csu
pán Jézus követőit, vagyis a kíbon
takozó egyházat. Krísztus mégis az Ő

üldözésével vádolja meg Pált, aki ezt
a vádat attól fogva folyton érzi ma
gán: "l\'lert üldöztem Isten egy:házát",
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