
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Ottaviani bíboros ti1Jkosnak szánt le
vele, amellyel a legutóbb foglalkoz
tam, nem hiába keltett akkora víssz
hangot: megszélalt i-mmár Karl Rah
ner is, hogy igen higgadtan, de egy
ben határozottan megvílágttsa a sze
rinte egyedül helyes álláspontot a bí
boros. által felvetett és a velük kap
csolatos kérdések tekintetében. Tanul
mányában, amelyet "A tanítóhivatal és
a teológia a zsinat után" címmel a
Stimmen der Zeit decemberi számá
ban tett közzé, abból indul ki Rahner,
hogy azt a szellemi helyzetet, amely
ben a levél fogant, tanácstalanság és
bizonytalanság jellemzi. Voonak bő

ven problémák, amelyek nyomasztóan
jelentkeznek, de nem találni rájuk
azonnal kész feleletet. Amellett a
helyzet eléggé átláthatatlan. Nehéz az
egyes törekvéseket, irányokat és véle
ményeket súlyuk szerint mérlegelní.
Nem könnyü különválasztaní, hogy mi
a rövid életű s majdan magától eltűnő

dívatszerűség, s mi az, ami már fel
lépésekor komoly veszedelmet hord
magában. Most mutatkozik meg a hát
ránya annak is, Ihogy a múltbeli k<lll1
zervatívizmus míatt a teológia sok va
lódi kérdés átgondolásától aggályosan
és makacsul elzárkózott. S nyilvánva
lóan ezt a vázolt bízonytalanságot tük
rözi Ottaviani levele is, amikor utal
egész csomó kérdésre és óvásokat is
emel, de nem nyújt semmiféle tulaj
donképpeni tanító eligazítást, még
ideiglenes természetűt sem. Pedig a
mai helyzetben nem arra van szükség,
hogy csupán a régi tételeket hangoz
tassuk. az elhajlásokra pedig nemet
mondjunk, hanern akként kell képvi
selni a hitigazságokat, hogy bemuta
tási módjuk valóban eligazítson s eze
ket az ig82Ságokat tárgyilag igaznak
fogadják el. Ehhez azonban Illem ele
gendő a pápa és a püspökök alaki-jogi.
tekintélyére való hivatkozás.

Abba a szükségességbe kerültünk
- emeli .]ti Rahner -, hogy akár akar
jUk, akár nem. meg 'kell találnunk az
utat egyfelől egy "piuszi rnonolrtíz
mus" (egytömbí'iség), másfelől egy
olyan zavaró összevísszaság Mzött,
amikor teológusok és világiak úgy vé
lik, hogy tetszésük szerínt akármit el
gondoLhatnak és kim<lll1dhatnak a hit
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dolgéban, Rah:ner külÖlll jegyzetben
elnézést kér a "piuszi mo:nolitizmus"
kifejezés használatáért, szerínte azon
ban ez érzékelteti legjobban az egy
házi hivatal - amely nem egyszerüen
a tanítóhivatal - visszahatási rnödjá
nak stílusát XXIII. János és a II. va
tikáni zsinat előtt. Ez a stílus IX.
Pius óta fejlődött ki, s különösen a
rnodernízmus elleni harcban érvénye
sült. Akkoriban minden valamelyest is
fontos dolgot könnyen, egyértelműen

és főleg gyorsan eldönthetőnek véltek
valamiféle pápai megnyilatkozással:
encíklíkával, pápai szózattal, a Sz.ant
Officium határozatával. Időhöz kötöt
ten el is lehetett ismerni az ilyen el
járás Indokoltságát, ma már awnban
másként kell eljárni ahhoz, hogy a ta
nítóhívatal hatásosan gyakorolhassa
szerepkörét, Láthattuk, hogy a II. va
tikáni zsínat is más módszerekhez fo
lyamodott: óvatosabb és tartózkodóbb
lett a dogmatikus kijelentésekben, na
gyobb teret kivánt az egyházon belüli
"dialógus" számára. elfogulatlanab
bul engedte szóhoz a különböző irá
nyokat a teológiában. Kiderült a zsi
naton, hogy egyes kérdésekben nem
olyan könnyű egyértelmű és kötelező

tant megfogalmazni, mint ahogyan
még húsz évvel előtte is gondolták.

Ugyanakkor viszont nem !kétséges,
hogy az egyház illem lehet meg egysé
ges hitvallás nélkül. Azért van a ta
nítóhivatal, amely mindenkire nézve
kötelezően kínyilváníthatja az egyház
hitét, elutasíthatja az ellentétes állás
pontot, kötelezően ítélkezhet arról,
hogy az ilyen vagy olyan nézet való
ban ellentétes-e a hittel, jólJehe1
ugyanakkor az egyD1áznak a hitre vo
natkozó rnínden kijelentése nunden
kor rámutat Isten fel!o,ghatatlanságá
ra is,másrészt pedig egy olyan köz..
érthetőnek szánt szóhasználattal él,
amely másféle is lehetne.

Az "egytömbí'iség" és az "össze
visszaság" között kell tehát Jl1egta'lá1llli
naplaínkban a ,,közbülsőt", azt kel
lene elvileg megalapozni .egy teológiai
tudományelméletben. sőt ennek az út
nak követését illetően gyakorlati sza
bályokat is keLlene nyújtani. Ezen a
téren még MgyOlll sok a tennivaló.

•
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Való igaz - írja RahneT -, hogy az
Ottaviani levelében szóvátett irányok
és nézetek széltében-hosszában felbuk
kannak, ha természetesen nem is rnín
dig világosan, s nem is valami zárt
rendszer elemeiként. Amellett inkább
mínt bizonyos gondolkodási anód je
lentkeznek, nem is annyira magában a
teológíaí irodalomban, hanem főlegaz
egymásközti szóbeli vitákban. Mi.nt
hogy azonban rníndezeket a kérdése
ket a protestáns teológiában nyíltan
és élénken tárgyalják, éppen azt kel
lene csodálnunk, ha manapság, ami
kor a két teológia sokkal jobban befo
lyásolja egymást, mínt valaha, ezek
a törekvések vagy irányzatok hiányoz
nának a katolikus oldalon. Méltán
felfigyelhetünk itt olyan kérdésekre is,
amelyeket Ottaviani nem nevez meg,
ámbár épp olyan fontosak, sőt még
fontosabbak is, mint amelyeket leve
lében érint. Ilyen többek között Isten
mivolta, Isten megtapasztalásának le
hetőségei, az ateizmus kérdése, s
mindaz, ami ezekkel összefügg. Na
gyon is hozzátartoznak ezek azokhoz
a problémákhoz, amelyek a bÍ.ZQI1yta
Ianság légkörébe jutottak. .

A levélben felsorolt egyes problé
mákörökben csaknem mindig valódi
kérdésekkel és homályosságokkal is
találkozunk, azzal a nehézséggel, hogy
igazi színtézisre hozzuk a hitletéte
ményt a mai általálnosgondolkodás
sal, valamint a teológiai és a profán
ikutatásból merített új kérdésekkel és
felismerésekkel. Ha csupán nemet
mondanánk és a hagyományos tant
unalmasan Ismételgetnők. semmire
sem meanénk. Gyakran hangsúlyozta
ezt a zsinat is. Ottaviani írásában
azonban ugyanosak kevés szó esik er
lI'ő1. Amit a levél előad - bizonyos
mértékben elkerülhetetlenül - any
nyira határozatlan és ködös, hogy vaj
mi kevéssé van segítségünkre. Meg
kell ezt mondaní akkor is - fűzi hoz
zá Rahner -, ha tekintetbe vesszük,
hogy a levél nem kíván teológiai ta
nokat nyújtani, csupán tudakozódás a
püspököknél.

Ami például annak felpanaszelását
illeti, hogy némelyek tévesen "beszű

kítik" a Szentírás tévedhetetlenségét
és sugalmazottságát, meg 'kell jegye:zmi,
hogy van itt egy helyes és szúkséges
határvonal is. Nem kell-e azután oly
kor megtisztítani valamely dognnatí-
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kai meghatározás maradandó értelmét
a korábban szinte elkerülhetetlenül
hozzátapadt Iélreértésektöl, vagy a
szabadon vitatható, előbb azonban
még nem olyan világosan elválaszt
ható értelmezésektől? Mikor kicsíny
lik le a rendes tanítóhivatal tanítását?
Hiszen történt haladás a teológiai
megismerésben - az utolsó század
során is -, amely a rendes tanítóhi
vatal r.eformálhatótanát ténylegesen
is reformálandónak ismertette föl.
Gondoljunk csak az evolúció konkrét
példájára a teremtés fogalmával kap
csólatban. Mikor lép elő hamis rela
tívízmus? Hiszen van olyan tanbeli
fejlödés, amelyet nem csak úgy ma
gyarázhatunk, mínt kiegészítő új meg
ísmeréseket, hanem a régi, a "mara
dandó" igazságok új megértését. Me
lyek azok az új, de a krtaztolőgiaí

meghatározásokkal össze nem egyez
tethető fogalmak, amelyekkel a krísz
tológíában kísérleteznek? Mert hiszen
van a katolikus teológiában egy krisz
tológíaí újraeszmélés, amely kétség
kívül szükséges, és amelynek a mo
dem fogalmi körhöz kell Hleszkedníe,
anélkül természetesen, hogy emiatt
teológiai kífogásolásra adna okot.
Mikor éri kár az "átlényegülés" meg
határozását, rnikor hangsúlyozzák az
"a,gape" foga1mát az "áldozat" rová
sára? Miikor "homályosítják el" - bár
bizonyára van rá eset - az eredeti
bűn tanát azzal, hogy hangoztatják
biblikus oldalát is, amely az eredeti
bűn hagyományos tanában nem tűnt

ki elég világosan? Ha egy "szituációs
etikát" {melyiket? mit mond az?) jog
gal el is kell utasítani, mí annak mé
gis a helyes magva, amelyahagyo
mányes morálteológíábam nem kellő

világossággal jutott kifejezésre? Me
lyek az "ártalmas vélekedések" a mai
szexuális morálban, és rníként külön
böztethetjük meg ezeket attól az egész
séges haladástól, amelyet a zsinat XI.
Pius és XII. Pius tanításán túlmenő

en kétségikívül magáévá tett, vagy
amelynek legalább is utat nyitott?
Mikor és imivel rontják meg a helyes
ökumenizmust hamis írenízmussal és
hitközőmbösséggel?

Bizonyára nem tagadja senki,
hogy megvannak a levélben jelrett tö
rekvések és veszélyek, Azt sem állít
hatjuk, hogy egy ilyen levél vagy akár
az egyházi tanítóhívatal is az ilyes-



féle nagyonálta1ános óvásnál sokka!
többet tehetne ebben a pillanatban.
Am éppen így lesz tiszta előttünk a
helyzet: a mai teológiára a kérdések
akkora tömege nehezedik, hogy töb
bé már nem olyan könnyű,' mint vko
rábban volt, valamely valódi vagy
gyanított tévedéssel új, pozitív és
rnínden többértelműségtől mentes ki
jelentést állítani szembe, mikor is az
összes jóakaratú embereknek meglen
ne az a benyomásuk, hogy itt most
nemcsak valami helyeset mondtak
nekik, hanem az ő saját "kívánságuk
nak" is eleget tettek

•
Mindezeket ,a tényeket józanul kell

fontolóra vennülIllkhan.goztatja
Ra.hner -, mert csak így tehetjük fel
a kérdést, hogy mi lehetne az egyház
és a tanítóhivatal leghelyesebb és leg
hathatósa-bb magatartása az adott
helyzetben. A teológlaí tudományos
rnódszerek és kifejezések mai sokféle
sége míatt ugyanis annvíra áttekint
hetetlen a teológiaa 'prohlemat'ika,
hogy egymagában kellő szakszerűség

gel egyetlen teológus sem igazodhat
el benne. Éppen ezért a teológusek té
telei arnmár nem egyszerű és sima
"igen" vagy "nem" egy hagyományo
san előadott és míndannyíuk előtt egy
formán ismert, szílárdan megfogalroa
zott tanra, hanem gyakran szembetű

nően eltérő módon vsszonyulnak hoz
zá. Ezeket a tételeket többnyire ből

cseletekkel. profán elméletekkel és vi
Iágnézetí kérdésfeltevésekkel való
"párbeszédben" fogalmazzák meg,
amelyek ugyancsak különböznek egy
mástól és amelyeket a maguk plurali
tásában egyetlen ember sem nem is
merhet, sem nem érthet meg. Bár
mennyire is törekedni kell míridíg
arra, hogy .egy nyelven beszéljünk,
egymást kölcsönösen megértsük, a tea
lógíákat a maguk többféleségében köl
csönösen Iefordítsuk, ennek a törek
vésnek ma megvannak a tényl-eges
határai. Az a kísérlet azonban, hogy
kérdésfeltevéseit és kifej.ezéseit rllető

en egy teljességgel egyöntetű és rnín
den teológus számára azonosan meg
közelíthető teológiát kényszerítsenek
ki, ha .egyáltalán sikerülne, csakis egy
kisebb szekta teológiájához vezetne,
amely már nem tud 'beszélni a .kör
nyező világgal.

Ezt a helyzetet még az is jellemzi és
súlyosbítja, hogy a mai keresztények
nem kis hányadánál különös "egység~"

található két magatar-tásnek. Az egyik
az egyházhivatali tam irányában gyak
ran kevés tiszteletet tanúsítótör&vés
ennek a tarmak olyan "érteLmezésére",
amikor az újnak akarása nagyon köny
nyen eluralkodik az örökérvényű régi
megőrzésénekakaratán; a másik az az
akarat, hogy az ember megmaradjon
az egyházban és ennek a saját felfo
gásának teremtsen helyetbenne, Nyer
sen kifejezve, amíg azelőtt egyszeruen
nemmel felelt az ember az egyház
hivatali tan valamely tételére s el
hagyta az egyházat, ma ezt a tételt
inkább a saját kedve szerint magya
rázza, s azt akarja, hogy ezt a ma
gyarázatot tegye magáévá az egyház.

A helyzetnek ebből a leegyszerűsí

tett, de nem lényegtelen mozzanatá
ból azonban korántsem azt a követ
keztetest vonja le Rahner, hogy az
egyházhivatali tan nem szorul semmi
magyarázatra s elegendő csupán is
mételgetní azt. Kérdés azonban az,
hogy mík az ilyen magyarázásnak
azok a határai, amelyeket nem sza
bad átlépni, úgyannyira nem, hogy
amennyiben megtörténnék. az egyház
nak bátran és félreérthetetlenül ne
met kell mondam, az ilyen' magyará
zónak pedig bátran ésbecsületesenkí
kell lépnie az egyházból, amelynek
hitvallását immár legteljebb szavak
ban, de nem érdemben tekinti magáé
nak Ha ma mégis a két annyira el
lentétes magatartás sajátos "egységét"
tapasztaljuk, ez Rahner szeránt annak
az átmenetnek jelenlSége, amely .egy
"individualis:zJti.kus" korból egy "kol
lektivisztikus" korba visz minJket. Az
ember még íncíívídualíszttkusan akar
gondolkozní, de már egy azonos fel
togású közcsségben szeretne élni. Az
utóbbi szándéknak - mondia Rahner
- megvan a [ogosultsága és rnegva
lósulása helyesen értve, a jövő fel
adata is, csak az a kérdés, hogy a két
beállítottság míként illeszthető elfo
gadható módon ~be.

•
IDbben a helyzetben, amely bizo

nyára sokáig í-gy fog maradna, nyil
vánvalóan nem elégségesek a ·tanlbeli
vezetés edddgi módjai és módszerei 
szögezí ,le Rahner. A világnézeti ta-
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nok valamennyi mérvadó képviselője

- egyáltalán nem egyedül a katolíkus
egyház - az elé a kérdés elé jutott
napjaínloban, hogy miiként állhat fenn
egymás mellett egyrészről a kötelező

tan egysége, másrészről a szabadság
ban való mérlegelés gyorsuló igénye.
Hogy mí az a magatartás, amelyet
konkrét rnódon kJi ke11 alakítaníok,
ezt az illetékesek még Illem nagyon
gondolták át. Ottaviani levele is egyik
megjelenése ennek a ma elikerülhetet
len, de bizonnyal üdvös zavarnak: jog
gal látják, hogy nem lehet míndent
egyszerűen ráhagyni az autonóm tu
domány szabad vitái.ra; de nem látjálk
még pontosan, hogy mit és míként le
het egyértelmúen úgy eldönteni, hogy
a döntés tárgyilag helyes és amellett
hatásos is legyen.

Ezzel kapcsolatban immár maguk
nak a püspököknek is megvan a sa
ját feladatuk. Nem várhatják és nem
is szabad várniok többé olyan ter
mészetességgel, mint a múltban, Róma
t<olIlít6hivatali döntéseit vagy "taII1po
Iítikaí" rendelkezéseit, mert a tanító
nak súlyos tísztségét a Hittani Kong
regáció sem veszi le róluk. Itt mu
tatkozik a különös egybeesés a II. va
tikáni zsinatnak a püspökök tanító
hivatalára vonatkozó elméleti megál
lapításai és a mai konkrét helyzet kö
zött, amely meg is követeli ezt a ta
nítóhivatalt. A püspökök ezt a fela
datukat nem adhatják egyszerűen to
vább sem a római hatóságoknak, sem
a teológusoknak. Nem maradhat pusz
tán papiros, amit az egyházról szóló
dogmatikus konstítúcíé mondott ki
arról a tanítóhívatalröl, amely isteni
jogon jár ki a püspöknek. Fölöttébb
veszedelmes is lenne, ha Róma tényle
ges tekintélyét, amely mint tényleges,
nem határtalan, túlzottan vennék
igénybe. Egy meghatározott, tájilag
különleges helyzetbe a püspökök a
tényleges hatályosság nagyobb kilátá
sával szélhatnak bele, mínt Róma,
amely - írja szószerínt Rahner 
"XII. Pius alatt nem rníndíg tárgyila
gos körültekintéssel, az embereket pe
dig nem eléggé megnyerően járt el, s
emiatt (ha a dolgokat úgy nézzük,
ahogyan, sajnos, varmak) bízonyos
rnértékbelll kétségkívül vesztett tény
leges tekintélyéből még azok előtt is,
akik elvileg nem vitatják ezt a tanító
fJekintélyt". VaamakbizonYQS ikonkrét
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körülmények, amikor nem szabadna
átugraeu a püspökök emberileg hatá
lyosabb tekintélyét. Ez a tekintély 
míndenekelőtt emberi vonatkozásban
- azért lehet hatályosabb, mert a püs
pök az adott helyzethez mérten meg
felelőbben tud fellépni, nemcsak a
véleményekhez, hanem magukhoz a
vélekedökhöz is könnyebben és mél
tánylóbban hozzá tud férni, gyakorla
tilag tehát alkalmasabb (vagy lehet)
a díalógusra, végül pedig azért is, mert
mint utolsóelőtti fórumnak többet is
szabad kockáztatnia (s bírana is kell
hozzá a bátorsággal),

A papságnak világosabban, 'mínt ed
dig, meg kell értenie, hogy távolról
sem való a szószékre míndaz, amiről a
teológiai tudományok körében tárgyal
néllk. A szöszék például nem az alkal
mas hely kérdéses "mitoszfosZJtások
ra". Ez természetesen nem azt jelenti,
hogy a hitszónoknak szabadságában
állna bármit is mondani a templom
ban, amiért nem vállalhatná a felelős

séget a tudományosan képzett teoló
gus becsületes és egyházias lelkiisme
rete előtt, csupán annak megszívlelé
sét sürgeti, ami a szentbeszéd célja:
annak a konkrét embernek ügye, aki
hallgatja őt, s akinek egy - elvontan
nézve - helyes tétel is ártalmára le
het, ha helytelen módon mondják el
neki.

Meg kellene azt is kísérelni az egy
házban, hogy a tanbeli és gyakorlati
fejleményeket előre számításba ve
gyék és azokat helyes irányba terel
jék, az elkerülhetetlent és a helyeset
különválasszák a szélsőségestől, a kü
löndködötől és a tévestól. sok olyan
törekvés és hajlandóság, ami most
még csak itt-ott jelentkezik, nagyon
hamar általánossá és tömegessé vál
hat. Olyan kérdések, amelyeket Ot
taviani levele is felhoz, még hango
sabban fognak felvetődni és a nyilvá
nosságot is erősebben fogják foglal
koztatni.· Például a Szentírás téved
hetése, a katolia<us hivők és teológu
sok hozzáállása elméletben és gyakor
latban az egyház meghatározásba nem
foglalt dőntéseíhez, Isten megismeré
sének módlaí, az eredeti bún lényege,
az Istenanya szüzessége, Isten ember
ré levésének értelme; úgyszintén az
élet és a jámborság inkább gyakorlati
kérdései is sürgetőbben lépnek majd
elő. példáu! az eucharisztikus kultusz



konkrét formái (szentségírnádás, szent
séglátogatás, körmenetek, szentségkí
tétel), a gyónás, a nemi erkölcs, a ve
gyesházasság, a nevelési morál, a vi
lági papok nőtlensége, Számolhatunk
azzal, hogy az ilyen és hasonló prob
lémák belátható időn belül még ha
tározottabban és még hangosabban
fognak jelentkezni míndenütt. Még
most idejében kellene tenni valamit
ebben a vonatkozásban, mert az ag
gályoskodó elhallgatás semmit sem
segít.

•
Nem szabad azt hinni - figyelmez

tet Rahner -, hogy azokat a régi kér
déseket illetően, amelyekre már iko
rábban felelt az egyház, új problémák
csakis a "zavaros" elmékben támad
nak. Az igazság az, hogy vannak pél
dául még ma is egyházjogászolk, a'kik
.úgy ítélkeznek, mintha isteni jognál
fogva lenne erkölcsileg megengedhe
tetlen a katolikus fél számára vala
mely házasság, ha a gyermekek kato
likus nevelése nincs biztosítva; ez
egyáltalán nincsen így. Avagy hogy
nemcsak jogilag, hanem erkölcsileg is
az egyház tetszésétől függne, hogy
milyen feltételek mellett enged meg
vegyesházasságot; ez sem igaz. A
Szentírás "tévedhetetlensége" sem
olyan kérdés, amelyre a zsinat akként
válaszolt volna, hogy az egzegétának
- s ma már a világi hívőnek is 
jogos nehézségeit immár pozitiv mó
don és kíelégítően elhárította volna.
Krisztus tudata önmaga felől szrntén
olyan kérdés, amelyre az egzegéta a
dogmatikustól az eddigieknél jobb fe
leletet kíván, hogy problémájával tisz
tába jöjjön. Ma a "Humani generis"
ellenére is fel kell tételeznünk. hogy a
poligenizmus nem szél ellene az ere
deti bún Tridentben meghatározott ta
nának, közelebbről meg kell azonban
alapozni és kimutatni, hogy a polige
nizmus nem kívánja az eredeti bűn
tanának semmi olyan átértelrnezését,
amely ezt a dogmát lapos racionaliz
musban oldaná föl. Az eredeti bűnre

vonatkozó tant egyébkélllt más POIIl
tokban is újból át kell gondolni, ak
kor is, ha félreérthetetlenül tisztelet
ben tartjuk a tridenti tanítást. Közis
mertek a gyakorlati szexuálís morál
nyílt kérdései, amelyekre annakide
jén az iskolás 1Ieológia nem ritkán igen

könnyedén válaszolt. Milyen erkölcsi.
érettség szükséges például ahhoz, hogy
felbonthatatlan házasság jöhessen
létre? Ez is homályos probléma, hol
ott nagyon is megvannak a gyakorlati
következményei, amelyekre az egyh~
jogászok még mindig nincsenek kellő

figyelemmeL €s vannak még nagy
számban ilyen és hasonló nehézségek.

Maga Róma sok esetben csak ,,,ke
rét-feleletet" adhat, mint ahogy a zsi
nat is cselekedte. Az ilyan felelet is
fontos, egyrnagában azonban nem elég
séges az ortodox tannak akként valö
megvédésére. hogy ne kívánjuk meg az
értelem jogosulatlan feláldozását, s
ugyanakkor annak is elejét vegyük.
hogy a hivatalos tan szóbeli tisztelet
ben tartása mellett tárgyi herezisek
vagy teológiai tévedések terjedjenek
el. Az a bizonyos alaki-jogászi gon
dolkodás, amely el sem kerülhető Ró
mában, saját erejéből nem birkózhat
meg ezzel a helyzettel, már csak azért
sem, mert mint az egész világegyház
központi fóruma, aligha tud egy olyan
teológiai és emberi nyelven beszélni,
amely a föld különböző szellemiségű

tájain . egyképpen érthető. Nagy fel
adatok hárulnak tehát itt is a püspö
kökre. Fel kell nekik ismerniök, hogy
mindezek a kérdések még nem nyer
tek megoldást, helyesnek ítélt eliga
zításaikkal pedig akként kell segíte
níök papjaikat, hogy megóvják őket

mínd a "reakciós", mind a "hetero
dox", vagyis a merőben elhajló állás
foglalásoktól.

•
Szemben a nyílt kérdések sokasá

gával, mindenekelőtt a papságban, de
a világi hívekben is sokkal eleveneb
bé 'kell tenni annak tudatát, hogy azok
a megoldási kísérletek, amelyeket
egyes teológusok javasolnak, önma
gukban még nem dogmatikailag ag
gálytalanok csupán azért, mert köz.
tiszteletben álló teológusok léptek el6
velük és írásaik kinyomtatására a püs
pöki engedélyt is megkapták. Ma
ugyanis, amikor teljességgel lehetet
len, hogy az időszerű problémákat csu
pán "baráti körben" és rnínden nyil
vánosság kizárásával gondolják át és
csakis érett megoldásoikat hozzanak
nyilvánosságra, az egyházi cenzúra
szerepét is újszerűen kell értelmez-
nünk. .
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Nem arról van szó, hogy a püspöki
cenzúra kifogásolás né1kűJ engedjen
mindent szabadjára. az a kívánság vi
szont föltétlenül jogos, hogy tudomá
nyos közleményele iránt a püspöki cen
zúra nagylelkű és türelmes legyen,
(viszont az eddiginél sokkal szígorúbb
az áliámborságí termékek irányában),
mert hiszen nem szabad, hogy fékezze
a szükséges teológiai vitákat. Ám ép
pen ezért annak is át kell mermie a
köztudatba, hogy csupán az "Impri
matur" ténylegesen nem nyújtja még
semmiféle egyértelmű biztosítékát a
kifejezett nézet tárgyi megbízhatósá
gának. Ebből folyik, hogy a teológus
nak nemcsak joga, de olykor köteles
rege is lehet kétségbe vonni egy má
sik teológus véleményének ortodoxíá
ját, függetlenül attól, hogy ez a véle
mény püspöki engedéllyel került nyil
vánosságra. Ne feledjük, hogy a püs-

A KIS ÚT
-

pöki cenzúra azért voLt kénytelen a
múltban annyírá aggályoskodóan el
járni, mert elterjedt az a hamis fel
fogás, hogy rnindaz "j,gaMitű", ami
megkapta tőle az engedélyt.

Pillanatig segO'l1doljuk azonban 
fejezi be Rahner -, hogy a ma fel
merülő kérdéseket tisztán tudományos
párbeszédben anélkül tisztázthatnák a
különböző teológiai irányzatok, hogy
magának a tanítóhívatalnak is ne kel
lene tekintélyileg beavatkoznta. Az
egyháznak ugyanis megvan a közös
hitvallása, amelyet védeni tartozik.
Arró! pedig, hogy mí a "feladha1'1lt
lan" és rní nem, végső fokon a taní
tóhivatal dönt, nem pedig a teológu
sok. A hit és az egyház ugyanis nem
a teológusok retortaiban készül, ha
nem az apostoli igehirdetés hordozza
azokat abban a küldetésben, amelyet
az egyházi hívatal, a püspökök kaptak.

Karácsonyi ajándékokat keresve döbbentem rá igazában, hogy milyen
'OOgy gond napjainkban a könyvkedvelő gyermek. KüZönösen, ha a regényt
szereti. Alig találni már olyan írást, amely nem zavarja meg a fejWdő lelket,
nem kavarja fel az ártatlan kedélyt. Még a magukat katolikusoknak valló irók
is előszeretettel írják le a bűnt, az élet sötét oldalát ...

A jó !könyv jó barát. A családban
annál is több: a szülő egyik leghasz
nosabb szövetségese az erkölcsi neve
lésben. Nem egyetlen célja az iroda
lomnak a nevelés, de egyik legszebb
és legfontosabb teladata. Az irodalom,
főként a jó regény segítségével a
szülő akkor is taníthat, amikor mín
dennapi munkáia míatt távol van az
otthontól, a gyermekétől. El tudja
mondaní neki a könyvekkel azt is,
amire egyébként nem elég a kifejező

készsége, szavának ereje,
Az irodalom feladatához hozzátarto

zik az is, 'hogy szőrakoztasson, üdít
sen, píhentessen, Legalább ennyire
fontos szerepe azonban az is, hogy il
lusztrálja, történetté konkretizálja azt,
amit az erkölcstan, lélektan, jog- és
még néhány más tudomány elvont té
telek, szabályok formájában ad elő.

Igényeket olt az olvasóba, célokat tűz

elébe, bizonyítja az etikai törvények
érvényét, magasztalja az eszményt, a
szépet, dokumentálja a tévedés, gyen-

geség, szenvedély káros következmé
nyeit, feltárja a szakadékokat. ahová
<!l bűn sodorja az embert. Megmutatja
az ormokat. ahová feJ kell küzdenie
magát, s a szönnyeket, amelyek élet
útján fenyegetik és benne magában
Is lappanganak.

A jó regény életismeretet ad, életre
nevel. Minél teljesebben tükröződik

benne az élet, annál inkáJbb. Az egy
oldalúság, a túlzás az irodalomban,
legyen az akármilyen irányú és színű

- meghamisítja az életet. Akár tisz
tán feketének, akár tisztán fehérnek,
akár kétségbeejtőnek. akár komolyta
Jannak rajzolja a világot - hazudik.
S akár a tövist, akár a rózsát hazudja
el - méreggé válhat a szellem, külö
nösen a tapasztalatlan lélek számára.
Ebből a nézőpontból kell rnegftél

nünk az úgynevezett "fehér" irodal
mat is. A regényt még nem teszi er
kölesössé. ha "fehér", ha az ír-ó elke
riil!i a kényes, nehéz problémákat, el
hazudja a bűnt, a tragédiát, az embert




