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VAGY A TEOLÓGUS FELELŰSSÉGE

A teológiával foglalkozóknak - s ez általában minden keresztény ember
re vonatkoztatható - három. csoportjáról beszélhetünk:

A "mindig engedelmesek", vagyis azok, akik mindent jónak vagy leg
alábbis kielégítőnek tartanak. Ezek számára mindenfajta "megújulás" min
den "reform" ijesztő, megzavaró. sőt veszedelmes. Mert jó az, ami a már meg
írt könyvekben van, amit olvashat mindenki, Míért hát .,forradalmasitani",
amikor úgyis elég baja van az embernek? Akik így gondolkodnak, azok csak
keveset vagy egyáltalán nem gondolkodnak. "Futottak még", mert őket is
útra indították. Minden bizonnyal jó keresztények, jó lelkipásztorok akarnaik
lenni, de irtóznak a sok töprengéstől, a megerőltető szellemi munkától.

A titkon kétkedők és háttérben kTitizálók alkotják a második csoportot..
Ezek ide is, oda is, mindenhová t-s sehóvá sem tartoznak. Csak halkan és tit
kon hintik el a kótely magvait. Vannak problémáik, de csak titokban szólnak
azokról, nehogy "gyanúsakká" váljanak. Befelé nem egyszer gyötrődnek ugyan,
de kifelé destruálnak. A háttérben elsuttogott kétségeik olykor valóban súlyos
problémákat rejtenek, többnyire azonban bizonyos "önvigasz,talásként" han
goztatjék őket, esetleg azért, hogy másokat is megzavarjanak.

Végül a nyíltan kérdezők, a teljesebb, a jobban megértett igazság után tu
datosan keresők. Általában kisebbségben vannak, de számuk azért -- örven
detes módon - egyre nő, Nem tudnak, de nem is akarnak nehéz kérdések
mellett szótlanul elmenni, nem kívánnak semmit sem elhallgatni. Problémáik
a "mindig engedelmeseket" olykor megdöbbentik. sőt megbotránkoztatják, a
nem gondolkodókat meghökkentik, a titkon. suttogokat megijesztik. Sőt, kér
déseik nemegyszer a szakembert, a tanáct, a lelkipásztort is zavarba hozzák

Kétségtelen, hogy e felosztás sematikus, az élet gazdagságát csak nagy
vonatkozásban tükrözi. De ahhoz sem férhet kétség, hogya "harmadik típus"
az, amely valódi életet vihet a teológiai, lelkipásztori munkába. Sőt, épp e ti
pusnak köszönthető, hogy új élet kezd pezsegní egyházunkban. Ha ugyanis
nem lett volna az elmúlt kb. huszonöt évben annyi "kérdező" teológus, aki
nek volt bátorsága megkérdőjelezniszámos lélek- és értelmi reflexió nélkül ismé
telgetett, "megszokott" tételt, felvetni problémákat (pl. a világ! hívek sze
repe az egyházban, a földi értékvilág teológiai vizsgálata, azinstitucionális és
kegyelmi egyház viszonya stb.), akkor aligha ült volna össze a II. vatikáni
zsinat. És aligha tárgyalt volna abban a szellemben, amelyben valóban mű
ködött.

A teológia és nem kismértékben az egyház életébe épp a harmadik típus
hoz tartozók hoztak új életet. Azok, akik figyelemmel kisér-ték, felmérték,
hogy mi újat nyújthat az emberi tapasztalás, a "világ" az egyház és a teoló
gia számára. Mert férhet-e kétség hozzá, hogy az ember történeti voltának,
a fejlődés gondolatának, a profán tudományok újszerű vizsgálódásainak, a
technikai-gazdasági életnek, a szocialízálódási folyamatnak és még ezernyi
tényezőnek számbavétele új kérdéseket támaszt a teológusban. Vagy 'leg
alábbis eddíg még ki nem mondott vagy másképp megfogalmazandó kérdé
sek kell, hogy míndezek nyomán szülessenek. S e kérdéseiknek hangot is
kell adni, azokra megfelelő, kielégítő válaszokat kell keresni. Az adott tör
téneti pillanat ugyanis a teológus számára egyben "teológiai hely", malyből

szinten kell, hogy új ismereteket merítsen. Minden időszak egyben üdvössé-
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(Jünk ideje is, ezért a 'teológus máridig "elkötelezett". Elkötelezett 'l jelent
kező kérdések meghallására, saját kérdéseinek. problémáinak előadására és II
válaszok keresésére.

Nem kétséges, hogy a nyiltan kérdezők nagy szelgálatot tesznek Isten
népének, helyzetük azonban rendkívül felelős és nehéz. S nem kevésbé
nehéz a helyes válaszok megadása sem. Hisz nem jelentéktelenebb tényezők

re kell figyelni, mint az emberi tapasztalás, a szellern szabad szárnyalása, li

gcndolkodás törvényei és - az isteni kinyilatkoztatás. Mindezen tényezők

Ieezűlésében születnek meg a kérdések és válaszok egyaránt.
De kissé mélyeibbre is nézhetünk. A tárgyilagos szemlélet végül is rádöb

bent: a kérdezöknek merészsége és érdeme nem is egészen a saját érdemüle.
Mert munkájuk nyomán végtére is oly kérdések kerülnek elő, melyek jelent
kezésében a sziikséqest, a feltétlenül sziikséoe: feladatokat kell meqláu.unk;
és elvégeznünk. A kinyilatkoetatásról tudjuk ugyan, hogy az az utolsó apcs
tol halálával leaárult. S mégis "szól az Isten" ma is egyházához, teológusai
hoz, a hivőkhöz és ezt a hangot is, az idők hangját, az ,,idők jeleit" észre
kell venni. Ezért oly nagy a felelőssége a núnden időben "prófétai", azaz köz
vetítő szerepet betöltő teológusnak.~

Nem kell nagy megfigyelőképesség ahhoz, hogy megállapítsuk: az egész
teológiában s annak egYE-1S szakterületein a "Sturm und Drang" korát, vagy
ha úgy tetszik, az új pünkösdi vihar idejét éljük. Ezen sem kell azonhan
túlzottan csodálkoznunk. A hit és a hittudomány: az ember hite és az ember
nek tudománya. Ez az ernber pedig történeti, a történelem sodrában élű és
fejlődő lény. Épp ezért a "mozgás" a teológiálJan nagyon is természetes. Azok
él korok a "nem természetes" idők, amidőn a fel elősek , az illetékesek elalud
tak. Amidőn át aludtak valamit s e mulasztásukat az utókor alig győzi jóvá
tenni. Csak egy, szinte már közhelyként említhető példa: Marx kiáltványá
és az első "hivatalos" egyházi megnyilatkozás között fél évszázad telt el. Tehát
nem a kérdezők és új kérdéseik jelentkezése, kimondása és a megválaszolás
ra irányuló törekvés a "különös", a csodálkozást vagy meghökkenest keltő, ha
nem épp az, hogy az ilyen események miatt még ma is sokan csodálkoznak,
hogy egyesek "engedelmesekként" nem akarnak ezekkel törődni, mások csak
titkon kétkednek és hintik a kétely magvát.

Tudjuk és valljuk, hogy hitünk nem idegenít el a 'Világtól, az abban vég
zett feladatoktól. Sőt, a hivő ember egy plusszal rendelkezik: dolgozik, alkot.
szolgálja embertársait és a fejlődő világot, mert ezt az isten is számonkéri
tőle, mert ez nem csupán "munkafegyelmti", hanem híeből fakadó köteles
sége is. A hiba azonban ott lenne, ha - hitünIkre hivatkozva, áz "örök életre"
utalva - mi magunk idegenülnénk el a mának problémáitól. Ha eszünk,
iszunk, dolgozunk, járunk .ts kelünk, "kötelességet végzünk", de úgy, mintha
hitünknek, hivő önmagunknak míndezzel semmi dolga nem lenne.

A vnlóban hitből fakadó nézés és élet minden keresztény, még inkább
tehát a teológus számára a hitből és az emberi tapasztalásból fakadó kérdé
sekben és válaszokban, vagy legalábbis a válaszok becsületes keresésében ad
magáról hírt. Nem passzív engedelmességben, nem titkon emésztő kételyek
ben, hanem nyílt kérdésekben hallat magáról. S a választ keresve és megta
lálva, hallva, olvasva döbben lassan rá az ember, hogy nem csupán "tanul"
teológiát, hanem azt tanulva hite szelint él is.

Kérdéseket fel tenni - olykor "kényelmeileneket" - minden gondolkodó
és hivő ember joga. A válaszokat keresni és megadni pedig elsősorban a teo
lógus, a pap, a lelkipásztor felelős feladata. Igaz, ezek a válaszoik nincsenek
mindig kéznél, gyakran kell kemény' munkával, belső gyötrődéssei keresni
kutatní utánuk. S többnyire közös munkával, együtt kell megtalálni őket.

E feladat elől kitérni azonban - felelős teológusnak, papnak, sőt minden
kereszténynek - semmiképp sem szabad.
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