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Teológiai párbeszéd

Eugen Drewermann a paderborni katolikus hittudományi karon volt a dogma
tika magántanára, míg - több évig tartó konfliktus után - főpásztora, a
paderborni érsek 1992januárjában meg nem vonta to1e a tanrlási ésprédilailiisi
engedélyt. A határozat indoklása szerint "Drewermann olyan álláspontokat
képviselt a szentségek - elsősorban az Eucharisztia és a papság - Krisztus
általi alapíttistival, Krisztus kereszthalálának katolikus értelmezésével, azEucha
risztia ünneple'sével, a papi swlgálattal, Jézusnak Szűz Máriától való szüle
tésével, az egyháznak és a püspököknek a hit és az erkölcs dolgában fennálló
tekinte1yével, tavábbá [...Jaz abortusz megíte1ésével kapcsolatosan, amelyek az
egyház taníttistival nem egyeznek meg, so1 attól jelentósen eltérnek".
A "Drewermann-ügyre" gyorsan rávetette magát a szenzáció-éhes sajtó,
(kár)örommel írtak róla a hazai újságok is. Drewermann páratlanul terme1ceny
író (az 54 éves teológusnak eddig 40, többnyire igen vaskos kötete jelent meg!),
hatásos vitatkozópartner és tömegeket vonzó előadó. A hírek szerint az egyik
legismertebb nyugati kereskedelmi tévéadó, az KTL nemrég felkérte arra, hogy
rendszeresen tartson előadásokat müsoraiban.
Drewermann 1978-ban jelentette meg A gonoszság struktúrái címú doktori
disszertációját. Ebben a mélylélektan szemszögébo1- fo1eg C. G. Jung nézetei
nyomán - közelít a teológia'hoz. Kriiikusai már ekkor rámutattak arra, hogy a
mélylélektani szempontok gazdagíthatják a teológiai kutatást, de a keresztény
hitalapjait vonja ke'tségbe az,aki ennek alapján tagadja vagy csupán szimboli
kusan értelmezi Istennek a történelmünkben megjelent kinyilatkoztatását, s an
nak beteljesedését Jézus Krisztusban. A tudományos vitaéveken át folyt e1ószó
ban és írásban a legkiválóbb német teológusok részvételével. Drewermann né
zetei awnban egyre jobban radikali7Jílódtak, s a szakadlis végül elkerülhetetlen
né vált. Hermann Pottmeyer cikke nem is annyira teológiai nézeteivel sZilli
szembe, hanem inkább magát a jelenséget elemzi, s egytéve'besze1getés nyomán
arra keres választ, miért is nem tudnak szót érteni egymással a vitatkozó felek.

Aszerk.

Amit már régóta nagyon sokan hiányoltak, Eugen Drewermann-nak sikerült
elérnie: élénk párbeszéd indult meg a hit kérdéseiről az egyház különbözőkö
reiben. Minden bizonnyal a hit újszerű megközelítése keltette fel az érdeklődést

a hitet keres6 emberekben. Az egyre inkább kíéleződővita azonban veszélyezteti
az alig megkezdett párbeszédet. Ismét felszínre tör a csalódottság, nemcsak az
egyházi tanítóhivatal intézkedései. és Drewermann reakciói, hanem az előállt

helyzet miatt is, hogy néhány kísérlettőleltekintve tényleges teológiai párbeszéd
nem jött létre. Az alábbi Ú'ás nem a Drewermann múvei nyomán eddig megje
lent teológiai elemzések számát kívánja szaporítani, hanem sokkal inkább arra
törekszik, hogy választ keressen a kérdésre: miért olyan nehéz teológiai párbe
szédet folytatni? Szeretne rámutatni arra is, míért éri meg mégis, hogy Drewer
mannról, sót - ha lehetséges - Drewermann-nal beszélgessünk.
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Gyakran hangzik el a nyilvánosság előtt az a megjegyzés, hogy alig volt'
olyan teológus, aki kiállt volna "megrendszabályozott" kollégája mellett 
nem úgy, mint Hans Küng esetében. Az is feltűnő, hogy a szakteológusok
sem tülekedtek párbeszédet folytatni Drewermann-nal. Néhány beszélgetés
szóbeli, illetőleg írásbeli fonnában mégis létrejött, lényeges eredmény azon
ban nem született.1992. február 4-e óta körülbelül négymillió tévénéző azt is
tudja, míért, Aznap este Eugen Drewermann a ZDP stúdiójában nem egy
teológiai vitákhoz kevésbé szokott érsekkel állt szemben - mint némelyek
megjegyezték -, hanem Walter Kasper püspökkel, a nemzetközileg is egyik
legnagyobb tiszteletnek örvendő teológussal. Miért zárult ez a beszélgetés is
éppoly kevéssé kielégítő eredménnyel, mint a többi? Nem a szubjektívoko
kat keresem az egyik vagy a másik oldalon. Hogyabeszélgetőpartnerekés
az érvek igazi találkozása többnyire nem jött létre, annak inkább objektív okai
vannak: a beszéd, a gondolkodás és az érvelés síkjainak különbözősége,ame
lyeken a két ember mozgott.

Az említett műsorban a beszélgetés közepe táján felcsillant az esély, hogy
az összhang mégis létrejöjjön. Kasper elismerte, hogy Drewermann a képek
és a szimbólumok nyelvének feltárásával sokaknak segített eljutni a hit mé
lyebb megtapasztalásához. A Jézus Krisztussal és üzenetével való találkozás
ból áradó gyógyító erő feltárása, a vallási és bibliai képek mélyebb dimen
zióinak elemzése és a krisztusi üzenet igazságának a közvetlen meg
tapasztalás által történő bizonyítása - ez az a terület, amelyen Drewennann
tanítésa sokak számára nagy haszonnal jár. Ez jelentette a beszélgetésben a
közös platfonnot, hiszen ez a teológia és a keresztény hithirdetés számára is
fontos, hosszú ideje elhanyagolt feladat.

Egyelőrenem konkretizáljuk a "közvetlen megtapasztalás" kifejezést, ame
lyet Drewermann gondolatvilágának tisztázására a továbbiakban felhaszná
lunk. Nagyon széles sávot ölel föl mindaz, amit és ahogyan Drewermann
megragad. Kezdve az élményszerű,poétikus nyelvtől a hallgatóság mínden
napi tapasztalataira való hivatkozáson keresztül egészen a híhetőséget meg
csonkító, olykor demagóg érvelést módig. Hasonlóan hosszú a hallgatók és
olvasók által megjelölt indokok listája, amivel Drewennann iránti lelkesedé
süket magyarázzák. Ezek között szerepel többek között: A keresztény tanítás
az egész emberiség megváltását egyedül Jézus Krisztusból vezeti le; ennek
azonban mintha ellentmondana a kereszténység visszaszorulása és fokozó
dó kisebbségi helyzete. Ha a megfelelő tapasztalati alap hiányzik, a keresz
tény egyetemességigény pusztán dogmatikus érvekkel aligha hat meggyőző
en. A szokásos teológiai érvek pedig - például Rahner transzcendentális
teológiájának fonnájában - a legtöbb hívő számára elvontságuk miatt nem
vonzóak. A bibliai képeknek és szimbólumoknak - amelyeknek az emberi
séget érintő dimenzióit Drewermann fáradhatatlanul hirdeti - tapasz
talatokból születő és tapasztalatokat ébresztő nyelve ezzel szemben közvet
len utat kínál a keresztény egyetemesség felé. A hívő embereken kívül még
sokan úgy érzik, hozzájuk szél ez a nyelv; azok, akik jobbára az egyre terjedő

rendezetlen vallásossági fonnákhoz vonzódnak.
Ami a hitbeli és lelki megtapasztalást illeti, ezek régóta mostohagyerekei

a teológiának. A lelkiség teológiáját gyakran csak a reflexív módon közvetí
tett hitigazságok hűséges elsajátítására alkalmas bevezetésnek, tehát gyakor
lati tudománynak tartották. Azt pedig többnyire elfelejtették, hogya spiritu-
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ális tapasztalat a személyes hit megalapozásának és a hitben való elmélyü
lésnek egyéni formája.

De térjünk vissza a Drewermann-Kasper beszélgetésre. Abban is és a Dre
wermann körül, valamint vele folytatott egész polérniában világosan bebizo
nyosodott, hogy a közvetlen megtapasztalás síkja a teológiának csak egyik,
bár fontos nyelvi vagy gondolkodásbeli síkja. Vegyünk egy példát: Walter
Kasper megkérdezte, hogy az utolsó vacsora emléke, amit az egyház az Eu
charisztiában ünnepel, lényegi magvát tekintve Jézustól eredeztethető-e.Ez
egyébként dogmatikus hittétel, amit az egzegéták többsége történetileg is
megerősített. Drewermann azt válaszolta, hogy Jézus semmi esetre sem akar
ta, hogy az utolsó vacsora ünnepe választóvonal legyen a katolikusok és
protestánsok között. Számára ez a fontos - miért is ne? Válaszában tehát az
eredeti kérdés síkjáról, mely a hitigazságot és annak történelmi vonatkozását
célozta meg, a hallgatóság közvetlen tapasztalatainak síkjára lendül, hiszen
a hallgatóság szenved ,a megosztottságtól a felekezetek között és az Eucha
risztia ünneplésében. Es valóban, a keresztények szakadása nem felel meg
Krísztus akaratának. Miközben Drewermann erre a közvetlenül meg
tapasztalható, nem vitatott tényre utal, válasza elfogadhatóvá válik a hallga
tóság számára. Egyidejűleg sok tévénézőbenazt a benyomást kelti, hogy az
Eucharisztia ünnepe nélkülöz mindenféle teológiai legitimitást, mintha nem
Jézus akarata szerint történne. Sokan beismerték, hogy ennek hallatán kétség
ébredt bennük az Eucharisztia érvényességét illetően. Elképzelhetetlen, hogy
Drewermann ne lenne tisztában kijelentéseinek ilyen jellegű hatásával. Walter
Kasper csak sokkal hosszabban és teológiai fogalmak alkalmazásával tudta
volna e hittételt és annak történelmi igazolását ugyanilyen elfogadható mö
don kifejteni. A teológiai kérdésfeltevés árnyaltabb módjainak kialakításához
a teológusoknak is, de a hallgatóságnak is nagyobb türelemre és erőfeszítésre

van szüksége.

Teológiai "többnyelvúség"

A teológia természetesen nemcsak a közvetlen tapasztalás síkján mozog. Itt van
például a Biblia egzegetikai-történelmi kutatásának síkja. E kutatások módsze
reinek sokféleségét a laikus nehezen tudja áttekinteni. A kutatási módszerek
sokrétűségemegfelel a tartalomnak, ugyanakkor arra is utal, hogy a Biblia hívő

emberek. tanúságtétele, akik visszaemlékezéseiket foglalták írásba a megtörtént
és megtapasztalt eseményekről, és saját koruk és kultúrájuk nyelvét beszélték.
A Biblia tehát tudományos szempontból rendkívül komplex dokumentum, és
mint tudományág az egzegézis is mindazon módszerekkel él, mint az irodalom
vagy a történettudomány. Ugyanezt el lehet mondani a dogmatörténetről, amely
a hithagyományt kutatja. A többi tudományághoz hasonlóan a teológia sem
vonhatja ki magát a kutatási módszerek dinamikus változása és az ebből követ
kező specializálódás alól, mert ellenkezőesetben a tudományos világ naivitással
vádolná. A teológia azonban sokkal jobban szenved a fejlődés nehézségei miatt,
mint a többi tudományág; ezek ugyanis szakemberekhez szólnak, a teológia
feladata azonban Isten népének szolgálata, s e nép nem teológiai szakem
berekből áll és nem is kell azzá lennie.
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Szerencsére mindig újból akad olyan teológus, akinek sikerül a tudo
mányos teológia eredményeit a szélesebb közönség számára hozzáférhetővé

tenni. Azonban ennek is megvan a hátulütője. Példaként említhetjük a tele
vízió egészségügyi magazinjait, mivel ezeknek hasonló a céljuk az orvostu
dományban. Az orvosok arról számolnak be, hogy az adást követően olyan
emberek keresik fel őket, akik a tévében leírt szimptómákat felfedezni vélik
magukon. Egyik vagy másik esetben ez igaz is lehet, és akkor hasznos volt,
hogy az illető megnézte az adást és utána orvoshoz fordult. De a képzelt
betegek esetében az igazolódik be, hogy az orvosi ismeretek alkalmazása
alapvetáen a tapasztalt szakemberre tartozik, és a nem létező betegségek
beképzelése egészen más jellegű problémákra utal az illető esetében. Ha ma
napság egyik-másik médiában a teológusok szemére vetik, hogy míg Dre
wermann veszi a bátorságot és közzéteszi felismeréseit. ők pozíciójukat féltve
egyáltalán nem vagy csak nagyon áttételesen memek megnyilatkozni - ak
kor nem ismerik fel az előbb említett problémát. Amikor a teológusok ku
tatómunkájukban bizonyos tézisek megfogalmazásához eljutnak, tudják,
hogy ezek alapvet6en csak hipotézisek, amelyeket először tudományos vitára
kell bocsátani. Elsősorban a szakemberek feladata az értékelésük és a kérdés
eldöntése, hogy egy történelmi felismerésnek van-e hatása az egyházi taní
tásra. Ervek, feltételek és vonatkozási pontok nélkül meggondolatlanul a nyil
vánosság elé tárt tézisek sokakat téves végkövetkeztetésre ösztönöznének.

Vegyünk ismét egy példát ennek megvilágítására. A Spiegel-interjúban
(Der Spiegel 52/1991, 61-74) Drewermann azt mondja: "Jézus egész biztosan
egyetlen szentséget sem alapított, mint ahogy azt ma majdnem mindegyik
teológus tudja." Ez a kijelentés igaz, mégis félrevezető. Az egyház szentsé
geiről ténylegesen csak pünkösd után beszélhetünk, mivel a szentségekben
az egyház hite szerint a felmagasztalt Ur Krisztus cselekszik a Szentlélek
által. Az egyház mégis azt tartja, hogya szentségek ünneplésével Jézus Krisz
tus akaratát teljesíti, s ez kapcsolatban áll Jézus földi életével, mivel az em
berré lett Jézus és a magasságos Isten számára azonos. Az Eucharisztiában
az egyház arra hivatkozik, amit Jézus tett és mondott az utolsó vacsora során.
Ezeket Jézus halálával és feltámadásával beigazol6dottnak is tekintette. A bűn

bocsánat szentsége esetében, hogy még csak ezt az egyet említsük, az egyház
Jézus ígéretére !úvatkozik a megbocsátásról, s ez is a legmesszebbrnenőkig bi
zonyított tény. Igy tehát a szentségeknek még történelmileg is bizonyíthatóan
szilárd megalapozottságuk van Jézus Krisztus akaratában, tetteiben és nekünk
szóló megbízatásában, akkor is, ha egyes szentségeknél hiányzik Jézus kifejezett
alapító tette. Drewermann szavai a többségnek azt jelentik, mintha a szentségek
alapjaiktól és érvényességüktől meg lennének fosztva.

Mikor a Spiegel riportere csodálkozva visszakérdezett, hogy ezt miért csak
a teológusok tudják és a hívek nem, Drewermann ezt válaszolta: "Ebben
rejlik a probléma. Egyházunk hívei hosszú ideig ki voltak zárva a teológusok
tudásából, és nagyrészt még most is ki vannak zárva. A teológusok nem
veszik a bátorságot, hogy mindezekrőla kérdésekről nyíltan beszéljenek."

Igaz ez? "Az Ujszövetség minden szentségét Jézus Krisztus alapította." Ezt
a dogmát a német püspöki kar által kiadott katolikus felnőtt-katekizmus a
következőképpen magyarázza: "E tanítás nem azt jelenti, hogy Jézus földi
élete során kifejezetten megalapította volna az összes szentséget, mint ahogy
az az Eucharisztia esetében történt. A tényleges alapítás létrejöhetett a feltá-
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madt Krisztus által is, mint például a keresztség esetében. Az sem szükséges,
hogy mindegyik szentségnél Jézus konkrét alapító szavait vagy tetteit keres
sük." A katekizmus a továbbiakban pozitív magyarázatot és indoklást ad
hasonló mödon, mint ahogy én tettem, és ahogy ma a legtöbb teológiai elő
adáson hallható. Kizárják tehát a püspökök az egyház hívőit a megalapozott
teológiai ismeretekből?

Ugyanez vonatkozik Drewermann-nak Jézus feltámadásáról elhangzott ki
jelentéseire. Ha hallgatóival és olvasóival azt akarja elhitetni, hogy az egyház
számára a húsvéti üzenet igazsága az üres sír tényétől függ, elég ismét csak
egy pillantást vetni az említett katekizmusra. Ebben az olvasható: "Egyes
kritikus megjegyzések ellenére nincs okunk az üres sír történelmi tényében
kételkedni. Már az akkori zsidóság sem vonta kétségbe ezt a tényt. Nyilván
valóan a sír üres volta és a holttest hiánya önmagában, történelmileg vizs
gálva nem bizonyítéka a feltámadásnak. A kritikus meggondolások számára
más egyéb magyarázatok is kínálkoznak (lopás, csalás, áthelyezés, csere stb.).
Az üres sír az ősegyház számára nem a húsvét hitének megalapozása, hanem
a húsvéti üzenetet magyarázó és igazoló jele volt. Csak a Feltámadott meg
nyilatkozásaival összekapcsolva válik az üres sír beszédes bizonyítékká..."
Drewermann a Spiegel-interjúban azt mondta: "A húsvéti történetek nem
alapozzák meg a feltámadásban való hitet, hanem csak megmagyarázzák."
Ez a mondat is értelmezhető helyesen, mégis félrevezető, ha nem teszünk
különbséget az állítások között. A húsvét történetében különbséget kell tenni
az üres sír és a Feltámadott megjelenései között, Ami az utóbbit illeti, az erről

nyert ismereteink ténylegesen az apostolok beszámolóin alapulnak. Mások
és a következő nemzedékek számára a tanítványoknak ez a tanúságtétele
szolgál a húsvétban való hitük alapjául. A keresztények ennek a hitnek az
alapján tudják saját életükben megtapasztalni Jézus Krisztus feltámadását,
amint ezt már Szent Pál mondja. Es itt ismét beleütközünk Drewermann
egyik jogos érvébe, abba ugyanis, amit ő Kierkegaard segítségével a mi le
hetséges "egyidejúségünknek" nevez a feltámadás egykori tanúival és a ta
nítványokkal.

Az óriási feltűnés és az a hatás, amire Drewermann törekszik, sok keresztény
ember hitbeli tudásának hiányával is magyarázható, hiszen többségük elhanya
golja hitének felnőttkori elmélyítését. S ezzel összefügg a teológia előbb vázolt
problémája is: a fokozódó specializálódás, a hit tapasztalatokon nyugvó megkö
zelítésének és a személyes hitbizonyosság megtapasztalásának elhanyagolása. A
racionálisan gondolkodó teológia ismeretekre koncentrál, Drewermann terape
utikus teológiája ezzel szemben az emberek nagyfokú szorongásait szólítja meg.
Vilagunk fokozódó bonyolultsága és áttekinthetetlensége, a tájékozódási pontok
és az életpéldák túlhaladottsága ugyanis mind-mind félelmet keltenek bennünk, .
és megnehezítik önmagunk megtalálását.

Beismerve a teológiának ezt a mulasztását, mégiscsak kétségtelen, hogy a
teológia racionális tudomány, és annak is kell maradnia. Drewermann is me
rít belőle és más tudományokból is. A teológia - feladatainak és módszere
inek korábban említett differenciáltságának megfelelőert - különbőző méd
szertani és gondolati síkokat használ. A Drewermann-Kasper beszélgetés to
vábbi elemzése megmutatná, hogy Kasper mennyire otthonosan mozog épp
ezeken a síkokon. Ez erős oldala, de egyidejűleg osztozik a mai teológia
gondjaiban is, amikor ezt a sokrétűséget népszerűsítve kell közvetítenie a
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hallgatóságnak vagy az olvas6knak. Drewermann-nak azért van könnyebb
dolga, mert minden kérdést a közvetlen tapasztalat síkjára terel, ami termé
szetszerűenközvetlenül elfogadhatóbb is. Erre már említettünk példát. Másik
példa lehet Drewermann egyik tétele, amely szintén ahhoz a kérdés
komplexumhoz tartozik, hogy az egyház és intézményei Jézusig nyúlnak-e
vissza: "A pápa és a püspökök nem nevezhetik magukat az apostolok utó
dainak, ha nem élnek úgy, mint Jézus és az apostolok." Ez a mondat mín
denki számára világos, és annyiban igaza is van, hogy minden egyházi hiva
talt méltóan és hitelesen kell betölteni. De egy bűnös püspök - amint azt
már a korai egyház is megállapította - sem a püspöki hivatalt, annak teo
lógiai legitimitását nem kérdőjelezi meg, sem a püspöki hivatalra nem válik
alkalmatlanná, egyes kivételes esetektől eltekintve, amikor az egyház érdekében
leváltása szükségessé válik. Jellemző, hogy Jézus olyan férfit választott, hogy
kőszikla legyen, akinek jelleme nem teljesen makulátlan, s ezzel példáját adta
annak, hogy - mint Pál mondta - mi se dicsőítsük saját nagyságunkat.

A párbeszéd korlátai

Hogyan történhetett meg, hogy eddig szinte egyik teológiai beszélgetés sem
vezetett dialógushoz Drewermann-nal? Talán azért, mivel Drewermann szinte
kizárólag azon az egyetlen síkon mozog, amely tételeinek megfelelően a köz
vetlen tapasztalatokat célozza meg, miközben más teológusok más gondolati
síkokat is bevonnak a beszélgetésbe. Részkonszenzusokra ugyan el lehet jutni
- épp ezen az egyetlen síkon -, de tényleges dialógusra nem. A probIérnát
nem az jelenti,hogy Drewermann a tételeit következetesen végigvezeti, hanem
hogy azokat abszolútnak és exkluzívnak tekinti. A "közvetlen tapasztalatok"
kardjával akarja azoknak a bonyolult és differenciált utaknak a gordiuszi cso
móját átvágni, amelyeken az igazsághoz el lehet jutni. Drewermann ezzel sokak
jogos elvárásainak megfelel, látsz6lagosan hitelessé válik, és mégis foglya lesz a
maga választotta körnek - a korlátozott tapasztalatok körének, a szelektív ér
velés körének és hosszabb távon rajongó hívei körének.

Drewermann mindenekelőttaz igazság kérdése elől tér ki. Jézus Krisztus
erőt adó és felszabadító igazságának személyes, közvetlen megtapasztalása
valóban fontos. De csak ha ezeknek a tapasztalatoknak az alapján,csatlakozni
tudok a hívő közösség hitvallásához: "Igen, Jézus Krisztus az Ur!" - csak
akkor birtokolhatom én is az igazság fegyverét. A közvetlen megtapasztalás
érve - önmagában tekintve - nem kerülheti el az illúzió és a kivetítés
gyanúját. A placebo mint illúzió egyes esetekben hathat gyógyítóan és felsza
badítóan. Mégis, a közvetlen tapasztalatra való hivatkozás csak akkor lehet
meggyőző, ha egyéb érveket is felsorakoztatunk mellé, éppen észérveket.
amelyeket a nem hívők is magukévá tehetnek.

Drewermann egyeduralmi igényei hamis alternatívákban nyilvánulnak
meg, amelyek árnyékot vetnek még oly hasznos tevékenységére is. Ezek: a
"külső és belső realitás", a "tételes hitvallás" és a "hit személyes meg
tapasztalása", az érzések és a gondolatok, a test és a lélek, a szimbólum és a
fogalom, a közvetlenség és a közvetettség kihegyezett alternatívái.

Drewermann szerint az ember Saját énjét csak az Istennel - aki az abszolút
Te - való találkozásban találhatja meg. Az emberekben létező, a mítoszokban
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ható képek és szimbólumok teljesen csak a Jézussal való találkozásban bon
takoztatják ki gyógyító erejüket. Drewermann itt a leghatározottabb
bizonyossággal állítja, hogy az ember saját szubjektív létét más szubjektumok
közvetítésének köszönheti. De azáltal, hogy leértékeli az "elmúlt események.et"
az "örök történéssel" szemben, az is leértékelődik, amit Drewermann helyesen
állít. Mert Izrael és Jézus története - amelyben Isten ésaz Ó szeretete kinyilat
koztatja magát - Drewermann-nál "szimbolikus kulisszává" degradálódik,
amelyhez a lélek álommunkája folytán az álom üzenetét köti; olyan jelszóvá
válik, amely az archetípusok örök érvényességére való emlékezést fejezi ki.

Tényleg csak Isten, eredetünk örök Te-je volna az, aki előtt kiönthetnénk
a szívünket, nem pedig az az isteni Te, aki Izrael történetében és emberként
teljesen. új kezdetet hozott, s akit Jézus Krisztusnak és Isten országának hí
vunk? Uj, megváltó kezdet kinyilatkoztatása ez; megtapasztaIása a megváltás
reményének minden ember vágyképét felébreszti és beteljesíti, amelyek az
ember tudattalanjában és tudatában találhatók. De ennek az új kezdetnek az
eseményeivel a történelemben találkozunk, az események tanúinak közléseí
által. "A hit tehát hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéból" (Róm
10,17). Nem az archetipikus képek lIa reménység ígéi, amely bennetek van"
(lPt 3,15), hanem egyedül a testté vált "Logosz" az, akinek az üdvözítő ereje
képekben jelenik meg.

Véleményem szerint ez az új isteni kezdet, amelyet Jézus hirdet meg és
indít útjára, nem egyeztethetőigazán össze Drewermann egyik kijelentésével:
"Azt hiszem, nehezen tartható az a nézet, hogy Jézus új igazságot akart köz
vetíteni számunkra egy másféle tudás értelmében. Jézus az ősi, emberi igaz
ságokat akarta úgy megélni, hogy azok számunkra is végre helyükre kerül
jenek." A megfejtendő képekről mondhat ilyesmit, de semmiképpen sem a
hitben való tudásról, amely a történelemben megnyilvánuló új kezdetre vo
natkozik, s amelyet számunkra a kezdet tanúinak kell közvetíteniük.

Egyúttal azt is feltételezem, hogy Drewermann a Jézus Krisztus általi meg
váltást nem akarja az archetípusok általi megváltással helyettesíteni, mint
sokan állítják róla. Elegendő utalás található arra, hogy nem ez a szándéka.
Helyesen mondja például: "Eltéróen a mítikus vallásoktól, a kereszténység
nagyon határozottan hangsúlyozza, hogy nem önmaguknak a képeknek van
megváltó tulajdonságuk, hanem a bizalom közegének, mely szavahihető,sze
mélyhez kötött és történeti. A bizalomnak ebben az egységében, amely egy
meghatározott személyhez. Jézus Krisztushoz kötődik, és ugyanakkor elég
erős ahhoz, hogya lélek teljes képi gazdagságát kibontakoztassa, ebben te
remtődik meg az, amely által mi emberek igazi életet tudunk élni." De ez a
helyes szándék, Kierkegaardhoz kapcsol6dva- a megváltás meg
tapasztalásának az első tanúk tapasztalataival lehetséges "egyidejúsége" 
Drewermann-nál oda vezet, hogy veszél ybe sodorja, sőt tagadja a közvetlen
tanúk pótolhatatlan és helyettesíthetetlen szerepét, valamint történeti ta
núságtételüket. Igy Drewermann szemszögébőlnézve Isten konkrét cseleke
detei a történelemben és Jézus konkrét alakja "pusztán külső lénnyé" válik,
noha Jézus alakja mégiscsak az összes képet megelőzően maga a "kép",
amelyben Istennek és az "új embemek" a szeretete láthatóvá válik.

Hasonló túlzások során teszi az első tanúk tanúságából származó tör
téneti hagyományt, amelyet az egyház továbbad, "tisztán tételes hitté". Eköz
ben feledésbe merül, hogy az események megtapasztalt igazságereje éppen e
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tanúságban bizonyosodik, be, és mindegyik tanúságtétel egyben igenlés:
"Igen, Jézus Krisztus az Ur!" Atanú egészen azonosul vallomásával. "Ha
száddal vallod, hogy Jézus az Ur, és szívedben hiszed, hogy Isten föltámasz
totta ót halottaiból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazolásra, a szájjal
való megvallás pedig üdvösségre szolgál" (Róm 10,9-10). A tanúságban Jézus
Krisztus }«>nkrét személyének igenlése, tehát az, hogy "van", összekapcsoló
~ az "Ur" szóképpel. Hasonlóan, mint János "En vagyok" kijelentéseiben:
"En vagyok az út, az igazság és az élet" (Ján 14,6). A szókép sokatmondó
kijelentés egy személyről vagy eseményről és ez értelmezés megkívánja,
hogy igaz legyen: "Ugy van!" A kép nem maga az igazság, csak közvetíti azt.

Drewermann mindezt tagadná? Nem hinném, és gondolati célkitűzései

eléréséhez nem is lenne szüksége rá. Főként az említett szélsőséges alterna
tívák járultak hozzá a zavar eluralkodásához és törekvésének önmaga által
gerjesztett félreértéséhez.

A római levélből vett idézetben arról is szö esik, hogy a közvetítés nem
kizárólag a történelmi tanúságtétel és annak továbbadása útján, horizontáli
san történik, hanem vertikális dirnenziója is van: a szívvel való hit. E ver
tikális dimenzióhoz szóképekre van szükségünk, mint például a "hit világos
sága" vagy "belső megvilágosodás", vagy fIa hit kegyelme". Csak belső, vi
lágító közvetítésen keresztül jutunk el "egyidejűségre" Jézus Krisztus tör
téneti esernényével. A történeti események a kinyilatkoztatás belső meg
tapasztalását is jelentik számomra, és egyidejűleg az emberiség vágyképeit
és saját óstapasztalatainkat is "életre hívják". Ezért beszélünk Jézus Krisztus
sal és Istennel való kapcsolatunkról mint közvetített közvetlenségről.

Drewermann-nak teljesen igaza van abban, hogy Isten, majd az emberré lett
Isten történetének csak akkor van ereje felszabadítani bennem a feltétel nél
küli bizalmat, ha kinyilatkoztatásuk a "szív igazságává" válik, az isteni sze
retet megnyilatkozásává a lélek alapjaiban. A teológia valóban elhanyagolta
a személyes hitre való rávezetést, bár elméletben mindig tanította a hit köz
vetítésének vertikális és belső dimenzióját.

Dogmatizmus - a vita felszámolása

Nem kevés keresztényt tett bizonytalanná, hogy Drewennann dogmatikus ha
tározottsággal jelentett ki ilyesmiket: József a biológiai apja volt Jézusnak; Jézus
sírja nem volt üres; a szűzí születés vagy Jézus feltámadása esetében szimbólu
mokról van SZÓ, melyek nem engednek meg történelmi tényekre való következ
tetést. Ezek csak mint szimbólumok igazak, emberileg, de nem azok történetileg.
Igazak abban az értelemben, hogy egy belső megérintettség kifejezőeszközei.

Helyes, ha a szűzi fogantatás és az üres sír esetében teológiai, nem pedig bio
lógiai, illetve történeti kijelentésekről beszélünk, ha a "biológiai" és a "tör
ténelmi" azt jelenti, hogy a biológia és a történettudomány eszközeivel és mód
szereivel vizsgáljuk a kérdést. A szűzi születés alapvetően krisztológiai, szótéri
ológiai kijelentés, azt jelenti, hogy Isten Fia emberré lett, hogy Isten megvált
hasson bennünket. Az üres sír pedig a földi, a kereszten meghalt Jézus és a
feltámadt, felmagasztalt Ur azonosságát jelenti. Amit a katolikus felnőtt-katekiz

mus az üres sírról mond, megfelel annak, amit Joseph Ratzinger mond, Mária
szüzességéról: "Jézus Istenfiúsága az egyház hite szerint nem azon alapul, hogy
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Jézusnak nem volt emberi apja: a Jézus Istenségéről szóló tanítás akkor is érin
tetlen maradna, ha Jézus 'nonnális' földi házasságból szánnazottvolna."

Mi következik ebből? Ha Drewermann maga mondja, hogy "nem lehet az
objektív történelmet szimbólumokból rekonstruálni", (E. Drewermann, in:
Publik-Form Nr. 22 /3, 11. 1989/39), akkor ezt saját magának is meg kell
szívlelnie. Hogyan állíthatja olyan biztonsággal azt, hogy mivel az egyipto
miak szimbólumokat használtak, ezek Mária és Jézus esetében is csak képek.
Röviden: a Biblia szimbólum-nyelvezetének feltárása a mítoszokból vett ha
sonló szimbólumok tanulmányozásának segítségével értékes felismeréshez
vezethet, akárcsak a belső megtapasztalás hangsúlyozása. De Drewermann
nak el kéne hagynia az olyan határozott kijelentéseket, hogya szűzí születés
és Jézus feltámadása csak "őskép", s ezeknek semmiféle valódi realitásuk
nincs. E kijelentéseket a mélypszichológia túlbecsülésének nevezném. Ilyen
megállapításokra Drewermann-nak sincs szüksége elgondolásaihoz, sőt azok
éppen a történetiség tagadásával buknak meg. Azt akarja bebizonyítani, hogy
nem a történelmi ténymegállapítás garantálja a kinyilatkoztatás igazságát,
hanem az abban rejlő gyógyító erő, amelyet akárcsak a tanítványok, mi is a
Jézus Krisztussal való találkozásban tapasztalunk meg.

De nem akarom Drewermannt kizárólag bírálni, hanem azt is szeretném fel
mutatni, miben látom tanításának gyümölcseit. A bibliai nyelv általa bemutatott
szimbolikus jellege őt is és bennünket is ösztönözzön arra, hogy őrizzük azt.
Mária szüzességének kérdését nem redukálhaíjuk nógyógyászati kérdéssé, az
üres sírról szóló jelentést pedig kriminológiai vizsgálati eredménnyé. Nem érté
kes ereklyetart6k vagy tabernákulumok-e ezek a szimbólumok gazdag nyelve
zetükkel. amelyekben a Biblia írói Isten üdvözítő tevékenységének megnyilvá
nulásait őrzik? Azt, hogy József Jézus biológiai apja volt-e vagy sem, a sír üres
volt-e vagy sem, történetileg nem tudhatluk biztosan és az üdvösségbe vetett
hitünk szempontjából nem is szükséges tudnunk. Számunkra csak annyi a fon
tos ebből, ami az üdvösségünkre vonatkozik - mondja ki a II. Vatikáni zsi
nat (Dei Verbum 11). A keleti egyház mindig is jobban ismerte és használta a
szimbólumokat, azok nyelvét, és következetesebb is volt e téren. Eppen Dre
wermann-nak nem kellett volna tanainak végkövetkeztetéseként megtennie
azt a lépést, hogy abszolút bizonyossággal kijelenti: a psztehén kívüli realitás,
amelyet a szimbólumok képviselnek, nem létezik. Ha megmaradunk a titok
küszöbén, akkor megőrizzükIsten titkát a képekben. A kép éppen elegendőt,

sót valójában mindent elmond, amit tudnunk kell. Vagyis azt, hogy itt Isten
tevékenykedik, a mi üdvösségünkért.

Az "abszolút bizonyossággal" megfogalmazást tudatosan választottam.
Drewermann ilyen megállapításaiban ténylegesen megmutatkozik elemző

módszerének általános jellemvonása, amely a félreértelmezéseket és a teoló
giai meg egyházi reakciókat kiváltja. Ezt a "más igazság nincs" elméletet
gyakran tapasztaljuk olyan gondolkodóknál, akiket erős érzelmek irányí
tanak. Ez különösen jól megnyilvánul Drewermann állandó harcában a "ra
donális teológia" ellen. Nincs más igazság, csak az övé: érzelmek az éssze
rúséggel szemben, belső megtapasztalás a fogalmakkal szemben, szimbólum
a dogmával szemben - mindezek az egymást kizáro szembeállítások túlzó
ak, nem valósághúek. Ráadásul a dogma igényével alkalmazza őket Drewer
mann, holott másoknál, de legfőképp a tanítóhivatal esetében támadja.
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Drewermann tanait - kündulási pontjukat tekintve - figyelemreméltónak
és értékesnek tartom, kifejtésüket azonban nem mindig. Sok ember félelmeire
ad választ,és olyan igényt elégít ki, amelyet a teológia és az egyház elhanyagolt.
I<omolyan veszi, hogy Isten titka, tettei és szeretete igényli a képeket és a szirn
bólmnokat, hogy megfelelően megnyilvánulhasson Feltárja ezeknek a képek
nek és szimbólumoknak a mélyebb dimenzióit. Hangsúlyozza a hit megtapasz
talásának fontosságát, és el is vezet ilyen tapasztalatokhoz.

Fundamentálteológiai vonatkozásban figyelemremé1tóan kibővíti azokat a
módokat, amelyek alapján a hit igazságát megokolni igyekszünk. Hogy a
kinyilatkoztatás igazsága a más hitúek, a kétkedők vagy a távolabb állók
számára is érthetővé és hozzáférhetővé váljék, szükséges érthetőségénekegy
olyan alapot teremteni, mely elöljáróban nem feltételezi a hitet, mégis lehe
tővé teszi a párbeszédet. Meggyőződésünkugyanis, hogy Isten míndenkínek
emberhez méltó világot és értékes életet szán.

A fundamentálteológia ennek megértését az értelem alapján közvetíti; esz
köze a racionális érvelés, miközben tisztában van azzal, hogy az érvelés ön
magában, hiteles keresztény gyakorlat nélkül senkit sem tud a kereszténység
igazságáról meggyőzni. Drewermann e megértés lehetőségét bővíti azáltal,
hogy felmutatja azoknak a képeknek és szimbólumoknak az egyéni és emberi
dimenzióit, amelyek a bibliai üzenet igazságát közvetítik. Az emberek, hívők
vagy nem hívők, felfedezhetik, hogy a bennük található és az emberiség tör
ténelmében ható vágyképek a félelmet ébresztő ellentmondást feloldhatják,
ha az emberek Jézus Krisztusban Isten szeretetének hiteles ígéretével talál
keznak. Drewermann teológiája nem csupán elvezethet arra, hogy a képek
nyelvét és azok gyógyít6erejét megtapasztaljuk. Teológiája azoknak az ér
veknek az összefüggéseit is tartalmazza, amelyek rávilágítanak arra, míért
nem véletlen az összefüggés az emberi vágyképek és Jézus Krisztus alakja
között. Egy új "tapasztalati út" sokat ígérő kísérlete lehetne, amely után a
fundamentálteológia kutat. Ezért éri meg, hogy Drewermann hozzájárulását
a teológiai kutatásokhoz a saját maga által vagy mások által keltett félreér
tésektől megvédjük, és segítsük, hogy valódi erejét megmutathassa.

B.Réthelyi Sarolta fordítása
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