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Új IRÁNYZATOK ,
A TEOLÓGIAI GONDOLKüDASBAN*

II.

A napjainkban folyó vallásos szellemi munkát a ~orrásokban való
megújulás, a forrásokhoz való visszanyúlás jellemzi. Az inkább eleven,
mint dialektikus jelleg, a pasztorális és apostolkodási problémákkal v-aló
összefonódás, valamint az embernek Istennel szemben való helyzetére
és az egyház problémájára irányuló koncentrálódás mellett ez egyik leg
lényegesebb vonása a mai katolikus gondolkodásnak.

. A források száma nagy. Említsük itt csak a leglényegesebbeket: a
.Szentírás, a Liturgia, az egyházatyák, mint közvetlen és tulajdonképeni
források. Ezekhez társul néhány filozófiai irányzat és a nem katolikus
keresztény közösségek bizonyos gondolkodói.

Ami abibliát -illeti, egészen nyilvánvaló, hogy az teolóqiánkban, a
klerus kiképzésében és a prédikációban nem játssza az elsődleges for
rásnak, a gondolkodás zsinórmértékének azt a szerepét, amelyet játsza
nia kellene. Ennek ellenére nagy vonzóerőt gyakorol a hivekre és azok
nem egyszer másutt és kevésbbé megbizható szerzöknél keresik azt, amit
nálunk nem tudnak megtalálni. - A katolikus akció munkaközősséqeí

azonban már egy egész fiatal nemzedéket hoztak kapcsolatba az evan
géliummal, sőt Szent Pállal. Míntha valóban biblikus megújhodás kez
detén állnánk. XII. Pius pápának kétségkivül ez az óhaja és "Divino
afflante" kezderű enciklikájával az úttörő munkát is elvégezte; ma
gam is hallottam. amikor örömét fejezte ki afelett, hogy ezt az encik
likát "felszabadító" jellegűnek mondották.

A katolikus biblia-irodalom nem elég gazdag. és még ha értékes és
mélyen szántó is. sokszor hiányzik belőle a lendület és a szemlelet
'frissesége. Van néhány jó bevezetésünk Szt. Pálleveleihez és jó zsol
tárkommentárok is szép számmal akadnak. Hiányoenek azonban a' va
lóban elsőrangú müvek, amelyek a szintézist nyujtanák. Egyébkémt az
a nehézség. amelyet a laikus hiveknek le kell küzdeníök, ha a Szeritírás
hoz vezető utat meg akarják találni. véleményem szerínt onnan ered.
hogy az inkább dogmatikus és fogalmi. semmint bibliai jellegü hitoktatás
folytán hiányzik az áttekintésük. és az a kulcs, amellyel az egész értel
mét ki tudnák nyitni. Holott az egyes részletek csak az 'egészen keresz
tül érthetők meg.

Az utóbbi évek nagy újrafelfedezése az a felismerés, hogy az Ó- és
Új-Szövetség közott iqazi kontínuitás és egység áll fenn. hogy az ó
Szövetségnek kriszrolóqíaí értelme van. Krísztus és az Egyház az ó

I szövetségi igéreteknek beteljesülése. Ez a felismerés nemcsek rendkivül

• A cikk első felét a Vi.gilia októberi számában hoztuk.
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termékeny. de olyan területet is jelent. ahol könnyebben találkozhatunk
elszakadt testvéreínkke!.

Hogya bibliai forrásokhoz való visszatérés milyen nagy mértékben
frissitheti fel a teológiát és a prédíkácíót, arra eqyelöre csak olyan pél
dákat lehetne felhozni. amelyek inkább csak kisérleteknek tekinthetők.

A katolíkus teológiának. amely legalább 15 évszázados csodálatos tra
ciícíó kincsével és a nagy századok skolasztikájával rendelkezik. vállal
nia kell. hogy teljesen a biblia iskolájára hagyja magát.

Franciaország. amely Dom Guéranger személyében míndeníajta
modern liturgikus megújulás első úttörőjét adta a világnak. a liturgikus
mozgalom terén elmatradt Németország és főként Belgium möqött. Nem
mintha hiányoznának az egyes tudományos vizsgálódások. de hiányzik
nálunk egy olyan rnozqalom, amely a történelemben. teolóqíában és ha
gyományban gyökerezve a hivők széles rétegét áthatja és megújitja azt
a liturqikus gyakörlatot. amelynek az élet eleven, forrásává kell lennie.
Ezért jelentős kezdeményezés a bencések és dominikánusok együttmü
ködéséböl alakult ..Centre de Pastorale liturqique".

E liturgikus mozgalom gyakorlati és pasztorális akar lenni. A meg
tárgyalásra kerülő problémák a plébániák és a papok tevékenysége so
rán merülnek fel s ezeknek a problémáknak gyakorlati megoldását ke
resik.Ami a ..Centre de Pastorale líturqíque" fáradozásait valószinűleg

nunden más hasonló fáradozástól megkülönbözteti és ami a benne dol
gozó dominikánus munkaközösséq szellemét is jól tükrözi. azt talán
bizonyos világias atmoszféranak lehetne nevezni. Ezzel azt akarom mon
daní, hogya mozgalom légköre nem lezárt. nem korlátozott, hanem szé
lesre táruló, nyílt és szabad. Határozottan egyházi problémákat kapcsol
nak ö-sze az élet emberi iqazsáqaíval.va müvészettel, a történelemmel. a
szociolóqíával és pszichológiáva!. Az Isten müveivel együttműködő ember
művei iránt érzett rokonszenv és bizalom érzik a mozgalomból.

Az egyházatyák tanulmányozása természetesen nem új keletü do
log. ezúttal azonban nem az atyákról szóló tanulmányokról van szó,
halnem arról, hogy az egyházatyák eredeti szöveqeit tegyék fordításban
hozzáférhetővé és kurtitás nélküli kiadásokat jelentessenek meg. És pedig
nemcsak olyan írásokat. amelyek míndenkor forgalomban voltak. mint
pl. Szt. Ágoston Vallomásai. Szt. Ciprián vagy Antiochiai Szt. Ignác
levelei. hanem olyan irásokat. amelyek nem köeönséqes elmélyedést és
munkát kivánnak. mint pl. Nissai Szt. Gergely: Mózes élete, vagy Ori
genes homiliái a Genezisről.

A ..Keresztény források" című gyüjtemény. amelyet a háború alatt
alapítottak, a görög atyákkal kezdödött, Azóta újabb sorozat kiadását ha
tározták el a latin atyák művei számára. Az eddig megjelent 17-18
kötet azonbarn görög. vagy legalább is görögül író szerzöknek van szen
telve. Ez több szempontból is figyelemre méltó téll1o/. A Kelet keresz
tény hagyománya egyre szélesebb érdeklődést vált ki. Ez a moz
galom kétségkívül a keresztény únió gondolatával van összefüggés
ben. Sokat köszönhet továbbá annak a kezdeményezésnek is. amellyel
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XI. Pius pápa és általában a pápaság a keleti tanulmányok terén utat
mutatott. A pápa nem elégedett meg azzal, hogy Rómában tudományo;
keleti intézeteket alapított, hanem odáig ment, hogy elrendelte minden
szemináriumban és teológiai főiskolán bizonyos szárnú előadás tar
tását a keleti teológiáról. valamint azt, hogy minden katolikus iskolában
évenkint egy "keleti-napot" tartsanak.

Az emlitett fordítói murukának azonban még külőnlegesebb indító
okai is vannak. A mozgalom alapitói helyre akarják állítani a közvetlen
kapcsolatot a keleti egyházakkal, elsősorban a keleti atyákkal. Ezzel
helyreáll a kapcsolat a keresztény gondolkodás, keresztény szernlélödés és
keresztény teológia egy bizonyos stílusával is. Az egyházatyákban. akik
az egyházban, az osztatlan egyházban éltek és dolgoztak. mindenképen ha
sonlíthatatlan gazdagságú erőforrást találhatunk. Nem tanítanak olyan
pontosan, mint a skolasztikus teológusok (és különösen mint azok a
kézikönyvek, amelyek mindent tudnak és rninden kérdésre kész felele
tet adnak), viszont egészen páratlan érzékük van a dolgok összefüggése.
a titkok szintézíse és az isteni üdvterv egésze iránt. A megismerésnek
olyan formájával is találkozunk náluk. amely közvetlenebb és teljesebb,
mint a dialektika analitikus megismerései. Mindenekelőtt ők nem gondol
koztak absztrakt módon, tisztán filozófiailag. hanem a kinyilatkoztatás
és a Szeritírás lényegében történeti keretei között. Anélkül, hogy meg
felelő elméletet dolgoztak volna ki, .fejlödéstörténetíleq" gondo~koztak.

Látni fogjuk azonban. hogy éppen ez a modern szellem egyik fő köve
telése. Még exegetikai módszereikben is, amelyek néha' uqyancsak meg
lepő allegorizmust mutamak, van valami vonzó. A mód, ahogy a kér
désekre feleletet adnak. értékes indításokat ad arra. hogyan elégitsük ki
azt a nagyon is határozott mai igényt, amely a dolgok lényegét más
eszközökkel akarja elérni. mint a tisztán dialektikus gondolkodáS se
gitségével.

A mai teológiai gondolkodás ritkán épül világosan körvonala
zott modern filozófíán. Néhány filozófiai áramlat azonban kétségkivül
befolyásolta azoknak gondolkodását. akik a vallásfilozóíiának egyik.
vagy másik területét megújították. Az exisztenciálista áramlat és Berqson
néhány gondolata nem maradt hatástalan ezen a téren. Azt hiszem azon
ban. hogya legjelentősebb filozófiai befolyás Maurice Blondeltől indult
ki. - amennyiben Blondel gondolatvilága már magában is, nem jelent
teológiát.

Autbert abbé mutatta ki. hogyahitaktus teológiája és az apo
logetika fogalma legtermékenyebb qazdaqodásait ennek a filozófusnak
köszönheti. Magam részéről azt hiszem. hogy Blondel minden
pontatlansága ellenére. amely időnként éles krítíkát váltott ki.
azzal az óriási érdemmel dicsekedhetik. hogy elsőnek sikerült neki vá
laszt adnia egy olyan problémára. amelyet a modern idők tulajdon
képeni problémájának látok. nevezetesen a szubjektum (a hivő alany)
problémájára.

A klasszikus teológia a szubjektum felé való minden kitárult
sága ellenére is úgyszólván kizárólag objektívísta. intellektualista és
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dialektikus volt. Legalább is a nagy mesterek, pl. Szt. Anzelm, Szt. Ta
más, Szt. Bonaventura gondolkodásának csak e~t az oldalát vették fi
gyelembe, holott az ő gondolkodásuk sokkal gazdag,abb volt. Elég, ha
szemügyre vesszük, hogyan szokták általában a hitet maqyarázní. Még
templomi prédikációkban is ilyeneket hallunk; a hit a felismerés aktusa.
Viszont az ujabb időknek nagy újrafelfedezése. hogy az objektum (a hit
tárgya) nem egyetlen forrása a rneqísmerésnek, hanem a szubjektumban is
van ilyen forrás és hogy ez az utóbbi az igazság felépitésében és megraga
dásában szintén résztvesz. Ennek a gOl11dolkodásmódnak téves és veszé
lyes eltúlzása a szubjektívizmus, A hit problémájával kapcsolatos jogos
alkalmazása azonban már Pascal vagy Newman műveiben is meqtalál
ható, akik: rnínd a ketten azon Iáradoztak. hogya szubjektív szempon
toknak az őket megillető jelentőséget biztosítsák ezen a téren. Pascalt
és Newmani azonban többet idézik, mint olvassák, és művük, különö
sen az. utóbbié, napjainkig nem hat olyan termékenven. mínt ahogyan
hatnia kellene, Talán azért, mert formulái túlságosan eltérnek a klasz
szikus problémafelállításoktól. Azonban a legtöbbet olvasott szerzök
nem mindig a leqjelentösebbek.

A mi korunk apoloqetíkája, ha eleven, különös buzgalommal fára
dozik azon, hogy jobban megvilágítsa a szubjekturn szerepét és dísz
pozícióit. Legfőbb törekvéseik közé tartozik annak kimutatása, hogy az
igazság megragadásánál a szubjektum nem passzív. a fényképlemezhez
hasonló. hanem aktíve is közrernüködík.

Ami az ökumenizmus kérdését illeti, nem tudom, hogy elszakadt
orthodox és különösen protestáns testvéreink kaptak-e valamit tőlünk

és egyáltalában van-e erre igényük. Azt hiszem, bízonyos párhuzamos
ság mutatkozik náluk és nálunk oa törekvések és problémák tekinteté
ben. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy legalábbis Franciaország
ban a katolikusok inkább készek a reformokra, mint a protestánsok.
Általában az a benyomásom, hogy az utóbbiak nagyon tartózkodóak
mindennel szemben, ami a katolicizmushoz közelebb vihetné őket.

A magunk részéről mi mindenesetre sok hasznot húztunk abból. amit
néhány nem-katolikus gondolkodó és teológus az egyetemes szellemi
kincshez hozzáadott. Az anglikán gondolkodás sajnálatos módon már
sokkal kevesebb befolyást gyakorol a franciaországi katolíkus teoló
giára. Többek között talán az is oka ennek, hogy az anglikán gondol
kodás még tú'sáqosan "Via media" és jobb szárnyában túlságosan ha
son lit a mienkhez, semhogy -a kontinens katolikusainak gondolkodásába
igazi erjesztő anyagot tudna belevinni.

Láttuk, hogy a jelenlegi teológiai gondolkodás egyik jellegzetessége
a forrásokhoz való visszanyúlás és az a törekvés, hogy ilyen módon
sikerül túljutni a keresztény gondolatvilág mai viszonylagos merevséqé
nek ídöszakán. Nagyon fontos pont ez, mert magának az egyháznak a
helyzetét is érinti és pedig nemcsak teológiai tekintetben, hanem az apos
toli alkalmazkodás szempontjából is, és talán magának az ökumenizmus
nak a jövője is ezen múlík. Igen sok nehézség, kifogás és időszerűtlen-
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ség. amelyet jogga!, vagy jogtalanul az egyház szemére hánynak. nem
annyira magából az egyházból ered, mínt inkább kOIllkrét exísztencíájá
nak történelmi alakjából. Az egyház a világban térben és Időben mínden
korszakon át fenntartotta magát. Newman a "Via media" harmadik
kiadásához írott igen jelentős bevezetésében jól megmutatta,' hogy
az egyház á világban és a történelmen keresztül nem gyakorolhatja a
Jézus Krísztus által rábízott hívatásokat [papi, tanítóí és pásztori híva
tást) anélkül. hogy ne kellene közben kevésbbé tiszta megvalósításait
is megélnie annak. amit átvett és amit mégis teljes tisztaságban
őrzött meg. A kultusz hitbuzgalmi szokásokat vesz fel, a tanítás bizo
nyos kommentárokat és kifejezési formákat, az egyházkormányzat a te
kintélygyakorlásnak bizonyos módszereit, amelyek' történeti rnódozato
kat kapcsolnak a gyakorlott hatalom tiszta lényegéhez. Mindezekben
pedig az emberinek talán igen nagy része van s ennek következtében a
tökéletlenség. sőt néha a bün is szerephez jut benne. De ha a bünt és
tökéletlenséget a minimumra sikerül is csökkenteni, még mindig elkerül
hetetlen marad, hogy az egyház történelmi élete történelmi formák kö
zött zajlik. amelyek egy bizonyos időhöz tartoznak, egy bizonyos kor
nak a bélyegét hordják magukon és bizonyos igényekre válaszolnak.
Más időknek azonban mások az igényei és talán más formák után is
áhitoznak.

El kell jutnunk odáig, hogy különbséget tegyünk egyrészt az
egyház vagy helyesebben a kereszténység tiszta lényege. másrészt
azok között a módozatok között, amelyekben ez a lényeg tör
ténetileg rneqvalósult. A Lényeg az időtlen igazságtól és a dogmától
függ. A modalitás a történelemnek és a gyakorlati alkalmazkodásnak
függvénye. Ez rendkívül jelentős dolog. Meggyőződésem, hogy a leg
több probléma meqoldódna, ha ennek a megkülönböztetésnek világánál
vizsgálnánk meg. Gondolok pl. a pápai primátussal kapcsolatos bizonyos
nehézségekre. De amikor ennek a megkülönböztetésnek az egyház pasz
torális helyzetére való alkalmazását vetjük fel, már ismét tárgyunk
hoz értünk.

Az. hogy az egyháznak küldetése van' a világ számára. ez lénye
géhez tartozik. Az azonban. hogy ez a küldetés a respublica christiana
formáját veszi-e fel, tehát azt a formát. amelyet a nyugati vi'ág a karoling
korszakban és a középkorban ismert, ez csupán történelmi modalitás,
amely nincs szükségképen összenőve az egyház életével. Lehetnek a hit
életre gyakorolt hatásának és a küldetés gyakorláSának más formái is.
pl. az, amikor az egyház a kovász szerepét játssza, a világosságét a sö
tétség közepett.

Ezt a megkülönböztetést a harmincas években Jacques Maritaín
vetette fel jelentős könyvében. az "Humanisme inteqral'l-ban, majd az
ő nyomán Charles [oumet az egyházról szóló monumentális munkájá
ban ("L'Eglise du Verbe íncamé" ). ök a középkort i'letőleg szakrális
típusú kereszténységről beszélnek s ezzel szemben a "profanatikus" ke
reszténység megjelenését jelentik be. A "keresztény világ" alá van vetve
a történelem relativizmusának. maga a kereszténység azonban, mint lé
nyeg. a történelmi változásokban is állandó és változatlanul alkalmas
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arra. hogya világ szellemi kovásza legyen. Ezen az alapon megy végbe
a keresztények magatartásában az az elszakadási folyamat. amelynek
során maquk mögött hagyják a középkorí hierokratikus és szakrális ke
reszténységnek azokat a túlhaladott formáit. amelyek nem tartoztak és
tartoznak a lényeghez. Joggal állapítja meg Zechmeister: "egyre inkább
felismerjük középkor utáni helyzetünket". Egészen nyilvánvaló. milyen
nagy fontosságú ez a tény az egyháznak és a kereszténységnek a világ
gal szemben elfoglalt helyzetére nézve.

A keresztény gondolkodó szempontjából azonban a lényeges kér
dés és feladat az. hogy magába olvassza az ~beri megismerés egy új
dimenzióját, nevezetesen a történelmi dimenziót. A középkor és vele együtt
a skolasztika is egészen objektív és ezzel együtt időtlen módon gondolko
dott. Nem lényeges. mondja Aristoteles nyomán Szent Tamás. hogy va
lamit ki. hol és mikor mondott; az egyetlen. ami engem érdekel. hogy
igaz-e az. amit mondott. Nem szükséqes itt külön hangsúlyozni.
milyen mértékben kapcsolódik a történelmi érzék hiánya a dol
goknak tisztán objektív és intellektualisztikus szemléletével. Az objek
tumok ídötlenek, a bizonyítás módja hasonlóképen az. A történelem
azonban csak a szubjektumok magatartásában él. Nem véletlen. hogy
ugyanazok. akik a szubjektum szerepét felismerték. a fejlődést is felfe
dezték, így Möhler Németországban és Newman Angliában.

A történelmi látásmód nem ma és nem is tegnap született meg. a
fejlődés iránti érzék azonban a XIX. század vívmánya. Hegel döntő

szerepet játszott itt és kimondottan teológiai szempontból az előbb em
lített Möhler és Newman is. Azóta a dolgokat egy új dimenzióban látjuk.
és pedig kialakulásuknak dimenziójában, amelyben létük többé nem
tisztán és lényegében időtlen szenilélet tárgya. hanem bele van állítva
a történelmi elöíeltetelekbe, egy bizonyos összefüggésbe, egy bizonyos
pillanatba. tehát az időbeli helyzetbe. Egy· új megértés lehetősége

kezdödött ezzel. amelyet ugyan már az antik világ is ismert (Aristote
les). de alig qyakorolt és amely a történelmi kategóriával. a keletkezés
és fejlődéstörténeti sze.mléletmóddal van adva.

A fejlődés kérdését egy ideig az evolucionista elméletek szellemi
hagyatéka terhelte s ez utóbbiak a hittel is szembe fordultak. (A hi
tet ugyanis összetévesztették a rögződött formákkal. amelyeket a ke
resztény gonaolkodók Iejteqetései öltöttek magukra. - rnint ahogyan
az egyházat is sokan összetévesztik a keresztény világgal és a közép
kori kereszténységgel.) Ez elől a probléma elől ma már nem lehet ki
térni. Amellett a körűlmények egész sora elsőrangú szükségességgé ér
lelte ki. hogy a kereszténységet. mint történelmet és fejlődést vegyük
szemügyre és értelmezzük. Nemzedékünk tulajdonképeni problémái.
amelyekkel az előzőkben röviden foqlalkoztam. mind ide vezetnek.
Az egyháznak a világhoz való viszonya napjainkban megköveteli
a szakrális kereszténység eszméjének bírálatát és a különbözö
történelmi állapotok iránti érzéket. Az evilági értékek Isten országához
való viszonyának problémája. vagyis az egyháznak és a világnak viszo
nya történelmi távlatot igényel. A korszerű kdfoqásokra a kereszténység
csak akkor adhat hatékony választ. ha maga jobban tudatára ébred

8)6



Fordította: Doromby Károly

annak, ami a valóságban: egy történelmi tervnek meqvalösulása, egy
mozgalom, amelynek kezdete van él? amely a megfelelő feil~ l\t a
beteljesüléshez vezet. .

Minden földi élet fejlődés. Milyen óriási terület nyílik meg a teoló
giai gondolkodás számára, ha számos problémáját ebben a dimenzióban
gondolja át és fokozottan értékesíti vizsgálódásai egyes területein a tör
téneti szemléletmódot. Olyan terület tárul itt fel szemeink előtt, amelyen
a teológiai gondolkodásnak csodálatos jövője lehet anélkül, hogy bármit
is meg kellene tagadnia abból, amit az atyáknak, a skolasztíkának és az
újabb idők teológusainak köszönhet.

MEZiTLÁB JÖTT ...

Mezitláb jött a zápor
s alighogy csattogott az út kövén:
már víz bugyogott fel
a Jábanyomátöl,
Egyedül,
keserű levelek Izével a számban
imént még
ültem a fal peremén,
nefelejts-szemeid kékjét elemeztem.
találgattam, milyen lehet az ajkad íze,
imént még nunden étrclekelt,
felhők,

madarak,
csupasz éti csigák vonulása,
vízben a Ral,
tócsában a légbuborék
s íme dördül az ég.
hosszan, dühöngve, ropogva morajlík,
felijedt bogarak
kavarognak a szélben
és szaporán megeredve,
fonó cserépekre peregve
a zápor
szobámba szorít, ahol aztán
üveg möqül, amely esőtől füstölög.
mereng az ember furcsa sorsán,
szomorú, noha náncs oka' rá
és nem tudja mi fáj .
s úgy érzi, hogya párás ablakot
berajzelő ezernyi vjzerecske
szeméből és nem az égből

patakzik.
Rózsa Sándor
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