
AZ EGYHÁZ A VILÁGBAN

A Hittani Kongregáció nyilatkozata
az egyház misztériumáról

Az 1973-as évben a katolikus teoló
giának, de ugyanakkor az egyház belső
életének is talán legkiemelkedőbb, mert
legvitatottabb eseménye volt az a nyi
latkozat, amelyet Mysterium Ecclesiae
kezdőszavakkal a római Hittani Kong
regáció bocsátott ki június 24-én. Nem
volt a világon olyan katolikus sajtó
orgánum, amely behatóan, és nemegy
szer az eredeti nyílátkozat terjedel
mét túlhaladó mértékben ne foglalko
zott volna vele. Szembeszökő az a je
lenség is, hogy ezek a katolikus sajtó
kommentárok túlnyomó többségükben
polernikusak voltak.

Ez a jelenség annál figyelemre mél
tóbb, mert hiszen, mmt Francöls Biot a
neves francia teológlat író a Temoig
naqe Chretien hasábjain írja, a nyilat
kozatot elvolvasva arra a megállapítás
ra jutunk, hogy az "semmi olyasmit
nem mond, amit már az I. vagy alI.
vatikáni zsinat ne mondott volna ki" és
mindössze egyetlen helyen interpretál
ja a II. vatikáni zsinatot az I. vatikáni
zsinat fényénél. Mi az oka hát annak
- teszi fel a kérdést Franccis Biot -,
hogya nyilatkozat olyan nagy gyorsa
sággal váltotta ki a legszélesebb körű

reagálást. A vitacikkeknek ez a nagy
száma különösen meglepő. ha figyelem
be vesszük, hogy azok a kérdések, ame
lyekben a nyilatkozat állást foglal, a
keresztények nagy többséget általában
nem foglalkoztatják olyan nagy mérték
ben. Sem az egyház egysége, sem .az
egyház tévedhetetlenségé, de rpég az
egyházi hivatalok kérdése sem olyan
tárgykör, amivel tömegeket lehetne
megmozgatni, A nagy érdeklődés oka
Biot szerint az, hogy a nyilatkozat nem
annyira teológiai, mint inkább szocioló
gíai szempontból jelentős. A római in
tézmény igyekszik itt - Biot szerínt 
létét és funkcióját megerősíteni.

A hivatalos szövegezés szerint a nyi
latkozat célja az volt, hogy megvédel
mezze az egyházra vonatkozó katolikus
tanítást "napjaink tévedéseivel" szem
ben. És bár az összesen hat pontból
álló, aránylag rövid okmány név sze
rint sem szerzőt, sem könyvet vagy
más írást nem említ, mégis azonnal
nyilvánvaló volt, hogy elsősorban a pá-

paí, iUetve tanítóhivatali tévedhetetlen
ségnek azzal a koncepciójával száll vitá
ba, amelyet Hans Küng a neves tübin
geni teológus fejtett ki Untehlbar? Eine
Ant-rage (Tévedhetetlen? Egy kérdésföl
tevés) című könyvében. Ez a könyv
még 1970-ben jelent meg és ugyancsak
élénk vitát váltott. ki a teológiai világ
ban. Karl Rahner azonban vitába szállt
vele, sőt egy kis könyvet is szerkesz
tett, amelyben a Küng nézeteit bíráló
teológusok írásait foglalta össze. Hans
Küng pedig ez év elején ugyancsak kö
tetben jelentette meg a könyve által
kiváltott vitacikkeket, valamint a saját
reflexióit. A helyenként éles vita azon
,ban sohasem vált személyeskedessé és
Rahner és Küng között is egy, a Publik
Fórumhasábjain megjelent baráti han
gú levélváltás tett pontot a vita végére.

Messzi vezetne, ha itt most vissza
akarnánk térni Küng három év előtt,

megjelent könyvére és az általa kivál
tott, kötetekre menő vitára. Je'en té
mánk megértése céljából azonban mé
gís föl kell eleveníteni a Küng-féle
könyv leginkább vitatott .két állítását.
Az egyik az volt, hogy a tévedhetetlen
ség leghelyesebb megfogalmazása az le
hetne, hogy a Szentlélek közreműködése

biztosítja, hogy az egyház a maga egé
szében marad meg az igazságban mín
denkor, egyes képviselőinek, 'pápáknak,
főpapoknak, papoknak, híveknek lehet
séges tévedései ellenére. A másik, már'
inkább csak szakteológusok által meg
ragadható vitapont. volt, hogy meg le
het-e egy igazságot egyszer s minden
korra szóló érvénnyel fogalmazni, te
hát a megszövegezés (Satz) az örök ér
vényű-e vagy pedig a belső igazságtar
talom, amelyet minden kor új módon
közelít és fogalmaz meg.

A Hittani Kongregáció nyilatkozatá
nak negyedik és ötödik pontja félre
nem érthetően Künggel száll vitába.
Ezért is volt Küng az elsők között, aki
reagált rá, előbb egy rövid sajtonyí
latkozatban, majd a Herder Korrespon
denz-cel folytatott terjedelmes beszélge
tésében. Se szeri, se száma nem volt az
ezután következő cikkeknek és kommen
tároknak. amelyek közül a francia
nyelvterületen kiemelkedik Yves Coriga-
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ré, Maurice Duvergeré és Georges Hour
diné, rníg a német nyelvterületen
Walter Kasperé, Mario von Gallié, Karl
Rahneré és Otto Maueré.

A felsoroltak közül Karl Rahnernek a
Stimmen der Zeitben megjelent nagy ta
nulmányát ismertetjük részletesen az
alábbiakban. Nemcsak azért, mert tár
gyilagos hangjával és átlogó szellemé
vel ez még a felsorolt kiváló névsorból
is kiemelkedik, hanem azért is, mert
cikkében ő kimerítően ismerteti a római
dokumentumot és írása mindenképpen
nagyon instruktív a szakkérdésekben
kevésbé [áratos olvasó számára is. Vé
gül néhány rövid idézetet hozunk majd
Otto Mauernek a Wort und Wahrheit
ben megjelent írásából, nemcsak tartal
mi érdekessége miatt, hanem azért is,
hogy ilyen módon rójuk le a kegyelet
adóját e kiváló szellem, a Wort und
Wahrheit volt főszerkesztőjének emléke
előtt, akinek ez az írása a hattyúdala
volt; ez év októberében, 67 éves korá
ban Bécsben elhunyt.

Tanulmányának bevezetésében Rahner
a maga részéről is megállapítja, hogy
a nyilatkozat 2-5. fejezete azokkal a
tételekkel fordul szembe, amelyeket
Hans Küng fejtett ki -az utóbbi évek
ben. És ítt utal a közte és Küng között
lezajlott vitára. A továbbiakban azon
ban önmagukban igyekszik a Hittani
Kongregáció nyilatkozatának egyes téte
leit ismertetni és méltatni.

Az okmánynak hat fejezete van, ame
lyek részben csak laza kapcsolatban áll
nak egymással, és a következő tárgy
körökke! foglalkoznak: 1. Krisztus egyet
len egyháza, 2. az egész egyház téved
hetetlensége, 3. az egyházi tanítóhivatal
tévedhetetlensége, 4. intő figyelmeztetés,
hogy az egyház tévedhetetlenségét senki
se igyekezzék gyöngítení, 5. óva intés a
tévedhetettenség fogalmának meghami
sításától, 6. az egyház és a papság (az
általános és a hivatali szolgálatí- pap
ság).

Krisztus egyetlen egyháza

Ebben az első fejezetben nagyjából és
egészében a II. vatikáni zsinat megálla
pításait ismétli meg a nyilatkozat.
Ugyanakkor viszont még ha a római
katolikus keresztény számára magától ér
tetődő is az a hitbeli meggyőződés, hogy
az egyéb keresztény egyházak vagy egy
házi közösségek nem tekinthetők egyfor
mán Krisztus egyházának (ez olyan ecc
lesiológiai indiferentizmus lenne, ami
lyent a más keresztény egyházak sem
gyakorolnak), mégis az egyházak egysé
gére irányuló ökumenikus szándékot fi-
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gyelembe véve, ezen a téren többet is
várhattunk volna. Történetileg túlságo
san egyszerűen kerül itt kifejtésre a ró
mai -katolikus egyház eredete. Ha azt
mondjuk, hogy a római katolikus egy
házban adva van az "üdvösséghez szük
ségeseszközök teljessége", "az Isten
által kinyilatkoztatott igazság teljes gaz
dagsága", valamint "az apostoli közösség
hamisítatlan, élő és eredeti rendje és
tanítása", akkor helyénvaló lett volna
Iegalább néhány szót szólní arról, hogy
a konkrét katolikus egyházban míndan
nak "teljessége", amit az egyház magá
ban rejt, a különböző pillanatokban
csak nagyon különböző mértékben van
aktualizálva és nagyon sok csak poten
ciálisan van jelen, főként, ha az ilyen

- csak potenciálisan jelenlévő momentu
mokat össz.ehasonlítjukazzal, hogy az
aktualizáltság mílyen fokán vannak meg
más egyházakban.

Amikor azt mondjuk, hogy az egyház
olyan egyház, amely tele van bűnösök

kel, miért térünk ki az elől, ami eb
ben a mondatban igazán érdekes, hogy
ti. ez a bűnösség, -ha helyesen értékel
jük, azt jelenti, hogy a történelem so
rán a keresztény szellem rengeteg téve
dését és torzítását eredményezte a "fő

ben és tagokban" egyaránt, tehát hogy
az egyház nem csupán bűnös, hanem
tévedő egyház is, még ha ott, ahol ab
szolút hítbeleegyezéssel tanít és hisz,
nem eshet ki Krisztus igazságából ? Mi
ért nem fogalmazódott meg úgy a római
katolikus egyház és az egyéb egyhá
zak közötti elhatárolódás, hogy abban
kifejezésre jutott volna, mennyíre meg
változott a konkrét 'viszony az egyes
egyházak között a szakadások óta el
telt -századok során? Ha azt olvassuk,
hogy egy katolikus még csak nem is
mondhatja azt, hogy az egyházak "va
lamiképpen egyek még", ez egyszerűen

nem helytálló. Az egyházak ma is "va
lamiképpen egyek még", és éppen eb
ben rejlik a lehetőség és a kötelesség
a nagyobb egységre irányuló törekvés
re.

Ha ettől az egy ponttól eltekintünk,
rníndaz ami az első fejezetben olvas
ható, kötelező lehet egy katolikus szá
mára, sajnos azonban sok minden nem
mondatott el, ami elmondható lett vol
na, ha az "elszakadt testvérek" szívé
hez és szelleméhez valóban közeledni
akarunk.

Az egyház tévedhetetlensége

A Hittani Kongregáció okmányának
második fejezete két részre tagozódik.
Az első az "egész egyház tévedhetet-



Ienségéről" szól, míg a második a hie
rarchikus tanítóhivatal különleges funk
cióját emeli kí.. Ami az első részt illeti
- írja Rahner -, mindenekelőtt meg
elégedéssel kell a tényt kiemelni, hogy
a bizonyos feltételek esetében tévedhe
tetlen egyházi tanítóhivatallal való fog
lalkozást megelőzi annak megállapítása,
hogy az egész egyházra nézve áll az,
hogy megmarad Krisztus igazságában.
Olyan haladás ez, amelyet rnéltányolní
kell. Persze nem ártott volna egy kicsit
pontosabban és óvatosabban fogalmaz
ni, amikor arról van szó, hogy a hit
és erkölcs dolgában akkor beszélhetünk
erről a tévedhetetlenségről, amikor "Is
ten egész népe szílárdan meg van győ

ződve arról, hogy egy bizonyos tanítás
a hit és erkölcs területére tartozik",
hiszen a történelem bizonyítja, hogy
még "álta'ánosan elfogadott", "szilárq
meggyőződések" is tévesek lehetnek.
(Hogyan lehetne például történetileg kü
lönbséget tenni a tridenti zsinat idejé
ben a - helyesen értelmezett - ere
deti bűnre vonatkozó hitbeli konszen
zus és a monogenízmusra vonatkozó szí
lárd meggyőződés között.) Ezt azért kell
hangsúlyozni, mert a Hans Küng által
fölvetett problematikával csak akkor le
het megbirkózni, ha (sok minden egyéb
mellett) ezt a Jcérdést is világosan föl
vetjük. Mindenképpen hálásak vagyunk
azonban azért - így Rahner -, hogy
az okmány VI. Pál pápa szavaival meg
állapítja, hogy az Egyházi Hivatal taní
tása "Isten egész népének életéből táp
lálkozik", tehát nem egyirényú a for
galom a két nagyságrend között, ha
nem kölcsönösen feltételezi egymást.

Ennek a fejezetnek a második része
a pápában és a püspökökben megteste
sülő Egyházi Tanítóhivatal különleges
funkcíőíval foglalkozik. Magától értető

dik, hogy a pápa és a püspökök nem
csupán "szakértői a katolikus tanítás
nak", és az is magától értetődő, hogya
pápának nemcsak az a feladata, hogy
egy az egyházban már meglévő egyet
értést reprezentáljon. De vajon úgy
kell-e az ilyen magától értetődő dolgo
kat formulázni, hogy azt mondjuk,
"egyedül" a hierarchia feladata, hogy
az evangélíumot "hitelesen" tanítsa. (G.
Philips már a zsínaton óva intett az
ilyesféle "egyedül" - formu'áktól.) Az
Egyházi Tanítóhivatal "különleges" fel
adatát nyilván meghatározhatjuk úgy,
hogy az "egyedül" az ő feladata. Az
egyházban azonban létezik tárgyi tekin
tély is, a teológiai tudományá, a kariz
matíkusoké, akik nélkül a tanítóhivatal
"autentikus tanítása" nem létezhet, és

főként nem lehet hatékony, mert hiszen
az egyházbaji minden momentum állan
dóan kölcsönösen föltételezi egymást. Az
az "értékes segítség", amelyről majd az
ötödik fejezetben kijelentik, hogy azt
a teológusok nyújtják a tanítóhivatalnak,
történetileg és teológiailag is elenged
hetetlen segítség, amely a tanítóhivatal
különleges funkciójának méltóságát
semmiképp sem csorbítja.

A tanítéhívatal tévedhetetfensége

A harmadik fejezet egészen röviden
megismétli a "tévedhetetlenség karizmá
járól" szóló hagyományos tanítást. Az
Lj vatikáni zsinatnak idevágó definíció
jat meg sem kísérli igazolni. Persze itt
lehetne utalni az okmány zárónyilat
kozatának első fejezetére, ahol utalnak
arra, hogy ilyesmi nem is állt a szöve
gezők szándékában. Ha azonban nem
olyan hittételről van szó, amely egy
zsinatnak vagy valamilyen pápai defi
níciónak formális tekintélyével igazol
ható, hanem. éppen magának a zsinatok
nak és a pápáknak a formális tekinté
lyéről, akkor ennek a tanításnak ellen
zőivel, kétségbevonóival vagy Interpre
tálóival szemben többet kellene tenni,
mint ezeknek a tekintélyeknek önma
gukról szóló kijelentéseit idézni, annál
is inkább, mert manapság nemcsak a
pápa tévedhetetlen tekintélyét, amelyet
az 1. vatikáni zsinat tanított, hanem
maguknak a zsinatoknak ilyen tekinté
lyét is vitatják vagy korlátozzák A két
vatikáni zsinat tanításainak megerősíté

sére egy ilyen fejezet nem nyújt' nagy
segítséget, már csak azért sem, mert
hiszen olyan intézménytől származik,
amely a pápánál és a zsinatnál kisebb
tekintélyt képvisel.

És itt egy olyan kérdéshez jutottunk
el, amelyre az Egyház,l Hivatal tuda
tában még nem fogalmazódott meg egy
értelmű válasz. Hogy józanul és becsü
letesen megmondjuk: a római hatósá
gok nyilvánvalóan abból a föltétele
zésből indulnak ki, hogy nekik csak a
maguk formális tekintélyére hivatkoz
va kell a helyes tanítást adniuk és he
lyes rendelkezéseket hozniuk, és ezzel a
feladatukat el is végezték. Még míndig
feltételezik ugyanis, hogy egy magától
értetődően engedelmes nyájjal van dol
guk. Ma azonban sokkal inkább, mint
régen, gondoskodniuk kellene arról, hogy
ne csak igazuk .. legyen, hanem igazat
is adjanak nekik; tekintélyüket e'eve
nebben 'kellene a keresztény hit közép
pontjába állítani és a megnyerés szán-.
dékával kellene a hívekhez közeled-
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niök, nem tételezve eleve föl, hogy a
hívek a római Hivatal és a püspökök
tekintélyérőlmár pusztán azért meg van
nak győződve, mert a katolikus egyház
ban akarnák élni. Amikor egy alka
lommal - írja Babner - ezt meg
említettem egy római teológusnak, aki
nek mint a Hittani Kongregáció kon
zultorának nyilván tevékeny szerepe
volt ennek az okmánynak megfogalma
zásában, azt mondotta, hogy az ilyen
dolgok a teológusokra és a hithirdetők

re tartoznak, nem magára a tanítóhí
vatalra. Hát persze, hogy vannak a teq
lógusoknak olyan feladataik, amelyeket
a tanítóhivatal nem vehet le a válluk
ról, és ne is vegyen le. Ez azonban
nem menti fel a tanítóhivatalt a köte
lesség alól, hogy ne elégedjék meg a
régi formulák ismételgetésével, hanem
korszerűen igyekezzék előadni' azokat.

Van aztán ennek a fejezetnek még
egy figyelemreméltó mondata, amely
szerint az Egyházi Tanítóhivatalnak "al
kalmas módszerek" segítségével kell
megbízonyosodnia arról, hogy tanítása
valóban megfelel az isteni kinyilatkoz
tatásnak. Hiszen amikor egy ilyen fela
dat előtt áll, nem részesül "új kinyi
latkoztatásban". Nagyon jó ezt hangsú
lyozni, a hiba csak az, hogy "még min
dig teljes homály fedi az ilyen tanító
hivatali ítéletek és tanításbeli döntések
létrejöttének sruktúráját és módozataít,
és így az átlagos keresztényben és teo
lógusban könnyen keletkezik az a be
nyomás, hogy Rómában be nem vallot
tan abban a méggyőződésben élnek, hogy
ilyen új kinyilatkoztatással dolgozhat
nak". Nem csoda, hogy mindez inge
rültséget vált ki a tanítóhivatallal szem
ben. Bs a tanítóhivatalnak éppen azért,
hogy tekintélyét hatékonyabbá tegye,
kellene a döntés meghozatalát megelőző

és ebben az okmányban is szükséges
nek mondott folyamatot átlátszóbbá ten
nie. (A Humanae Vitae esetében a pápai
teológus vagy püspöki bizottság kiküldé
sével kísérlet történt erre, de a döntést
aztán a bizottságok figyelmen kívül
hagyásával hozták meg. Pedig már a
naay egyháztanító, Bellarmin is nyoma
tékosan óva intett az ilyen eljárástól.)

Küng tételei
A negyedik fejezet figyelmeztet arra,

hogy ne gyengítsük az egyház tévedhe
tetlenségét. Szó szerínt így: "A hívek
nek semmiképp sincs -megengedve, hogy
az egyháznak csak egy, az igazságban
való lényegi megmaradását ismerjék el,
ami összeegyeztethető olyan tévedések
kel, amelyek itt-ott az Egyházi Tanító-
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hivatal által kötelezően tanított hitté
telekben vagy az Isten népének hit- és
erkölcsi kérdésekben meglévő biztos
konszenzusában elszórtan fellelhetők."

Itt egyértelműen Küng tételéről van
szó. Nem mondhatjuk minden további
nélkül, hogy Küng alaptételét itt hely
telenül adták vissza, tehát, hogya Hit
tani Kongregációnak az a szándéka, hogy
Küng tanítását vegye célba, egyáltalán
nem volt találó. Másrészt viszont a
dogmák és az eretnekségek története
megmutatja, hogy teológiai kérdések
ben milyen könnyen félreértik egymást
az ellenfelek és milyen könnyen előfor

dul, hogy a látszólag azonos formulá
zások mögött mennyíre mást gondol
hatnak, míg a látszólag ellentmondó és
egymást kizáro tételek lényegében
ugyanazt a dolgot mondhatják." Nem
ezeknek a soroknak a feladata, hogy
megállapítsa, vajon nem csak látszóla
gos ellentétről van-e szó Küng és a
Hittani Kongregáció között. Ebben a
kérdésben e'sösorban Küngnek kellene
nyilatkoznia. Mindenesetre én magam
félre nem érthetően és több ízben is
ellent mondtam Küngnek és válaszában
nem hivatkozott arra, hogy esetleg nem
értettem helyesen és nem az ő igazi
vélemenyével szállok vitába. Mégis, úgy
érzem, óvatosan kell eljárni ezeknek a
tételeknek értelmezésénél. Az okmány
tanítása is az igazság lényegéről és a
dogmák tévedhetetlenségérőlannyira ár
nyalt és bonyolult, olyan sok további
problémát vet fel, hogy semmiképpen
sem vagyok egyértelműen meggyőződve

arról, hogy Küng a "tévedésen", amelyet
dogmák esetében is lehetségesnek tart,
valóban és biztosan valami mást ért.
mint az Egyházi Tanítóhivatal által ki':
bocsátott kötelező tételek ama tökélet
lenségét, amelyet ez az okmány is ki
fejezetten elismer.

Hozzájön még ehhez, hogy sem Küag,
- mint azt vele kapcsolatban már
említettem is -, sem a Hittani Kongre
gáció okmánya nem mondja meg egy
értelműen. hogy a teológia termetén mí
tekintendő téves tételnek és hogyan ha
tárolható el az az olyan tételektől. ame
lyeknek történetiségét és tökéletlenségét
ez az okmány még ott is elismeri, ahol
dogmákról van szó, Az ilyen bizonyta
lanság mellett, amelybe az egyes teoló
gus ezekben a kérdésekben kerül, eset
leg azt is mondhatnánk, hogy Küng
egy érthető, hivata,' os nyelvhasználati
szabály ellen vét, amikor "tévedésnek"
nevezi azt is, amit az egyház szóhasz
nálatában egy teológiai tétel történeti és
emberi tökéletlenségének kellene nevez-



ni. Megkérdezhetnénk Küngöt, szüksé
ges volt-e ez a vétség a hivatalos nyelv
használat ellen, amikor az egyébként
valóban nagyon problematikus római
kurializmus és centralizmus ellen vette
fel a "küzdelmet, valamint azzal a Ró
mában kétségkívül megléyő hajlandó
sággal, hogy "olyan tételeket, amelyek
bár illetékes tanítások, de nem, dogmák,
hallgatólag. de nagyon hatékonyari a
tévedhetetlen tanítóhivatal dicsfényével
vegyenek körül és eltusoljanak olyan
tévedéseket, amelyeket az utolsó 150 év
alatt a római tanítóhivatal elkövetett,
amint azt a német püspöki kar nyilat
kozata becsülettel el is ismerte".

A dogmatikus formuiázások
történetisége

Az ötödik fejezet az egész okmány
legbecsesebb része: első felében a hit
ről szóló kijelentések történelmileg meg
határozott voltával foglalkozik. Itt olyan
kijelentéseket olvashat a teológus, ame
lyek ádogmafejlődésrőJ szóló tanítóhi
vatali megnyilatkozások számára mind
eddig idegenek voltak. Mindmáíg, lé
nyegében VI. Pál pápáig. bár elismer
ték a dogmatikus formulázások bizonyos
történelmét, nagyjából és egészében
mégis úgy festett, mintha a tanítóhi
vatal csak a korábbi történetet ismerné
el, míg mostanra elértük a 'túlszárnyal
hatatlan tetőpontot és további fejlő

désről lényegében már nem lehet szó.
cAz ötödik fejezetnek ebben a részében
sok bátor és történetileg hiteles dolog
olvasható. Azt, hogy itt sok újat és lé
nyegesen jobbat mondtak, mint bármi
lyen eddtgí tanítóhivatali írásban, azt
maga Küng is elismeri. Sajnálatos len
ne, bár némileg közelfekvő a feltétele
zés, ha azt kellene mondanunk, hogy
a dogmafejlődésről szóló kijelentéseket
éppen a Künggel folyó vita kénysze
rítette ki. Ez a benyomás nem tagad
ható teljesen. Mindenesetre azonban, ami
itt elhangzott, azt sokkal korábban, a
teológia akkori állásának megfelelően

már XII. Pius Humani generis kezde
tű enciklikájában (1950) el lehetett és
el kellett volna mondaní, Örüljünk azon
ban neki, hogy ez a tanítás legalább
most megfogalmazást nyert. Bár ezek a
fogalmazások még míndig kissé "retro
spektívek" és a jövőbe vetett pillantás
nem nagyon határozott, az mégis vilá
gos: az okmány elismeri, hogya dogma
és a teológiatörténet ma sem érkezett
még el a végéhez, hogy továbbmegy
és tovább kell mennie, és hogy a régi
dogmáknak előre nem látható további

történetük lesz.

Az egyház papsága

A hatodik fejezet teljesen új tárgy
körrel foglalkozik: az általános papság
gal és a különleges szelgálatt papi hi
vatallal. Az embernek az a benyomása,
hogy az okmány itt a német ökumeni
kus egyetemi intézetek nemrégiben
megjelent mernorandumával fordult
szembe, amely fölvetette annak lehető

ségét, hogy a különböző egyházak köl
csönösen elismerjék egymás papi híva
talát.Nem mondhatnánk, hogy az ok
mány ebben 'a kérdésben nagy haladást,
vagy ökumenikus reménységet hozna.
Azoknak a teológusoknak és ökumeniku-

- soknak, akiknek ez a fejezet csalódást
okozott, mindenesetre figyelembe kell
venniük, hogy az okmány maga is ki
jelenti: a papság szentségí jellegének
természetét a teológusok különfélekép
pen magyarázzák és hogy az eucharisz
tia ünneplését fölszenteletlen pap nélkül
az okmány csak akkor mondja érvény
telennek, ha azt valaki "önkényesen"
(proprio ausu) végzi. A- kérdés, hogy mi
kor áll fenn ez az önkényesség, nyit-
va marad. '

összegezve -az elmondottakat, fölteszi
Rahner a kérdést, vajon nem kell-e a
teológusnak bizonyos tanácstalanságot
beismernie? Vajon miért ne mondhat
ná meg, hogy számára, még ha az okmány
lényegét magára nézve kötelezőnek is
meri is el, mégsem egészen világos,
hogy milyen fegyelmi intézkedések vár
hatók - vagy esetleg éppen nem' vár
hatók - azok ellen, akikkel ez az ok
mány szembefordul? Míért ne mond
hatná meg egy teológus, persze a ma
ga számlájára és a maga kockázatára
becsületesen, hogy ez az egész kérdés
komplexúm, amelyről itt szó van, szá
mára még nem tűnik annyi-ra tisztá
zottnak, hogy az gyakorlati következ
tetések levonasát lehetővé tenné? Miért
ne lehetne 'az a véleménye, hogy az ötö
dik fejezet első részének megfelelően,

egy további teológiai tísztázásí folyamat
keretében, sok mindent meg kell még
oldani és újra formulázní, hogy a .régí
formulák, amelyeket egy teológus nem
tagadhat,a~mai szellemi helyzetben .és
a dogmatörténet mai állása mellett is'
érthetőek és asszímílálhatóak Iesvenek ?
Lehet-e az a véleménye az embernek,
hogy az egyház, az' egyház tanítása és a
tanítóhivatali tekintély szempontjából
kevésbé hasznos, ha egy pusztán for
mai jellegű engedelmességi nyilatkoza
tot követelnének vagy kényszerítenének
ki, ami ugyanakkor a szakkérdéseket
mind nyitva hagyná? Másrészt viszont:
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szükség van-e rá, hogy az olyan teoló
gusok, mint Hans Küng is ugyanúgy
félreértve a teológiai helyzetet, mint a
fegyelmi intézkedésekkel fenyegető má
sik oldal, olyan (legalábbis szóbelileg)
éles szembenállással adják elő saját ál
Iáspontjukat, mintha ennek a saját állás
pontnak a helyességével kapcsolatban
semmiféle kétség sem merülne föl?

Nekem mindig úgy tűnik, hogy eddig
a két fél egyike sem mondta meg pon
tosan, mit ért "tévedésen" a dogmati
kus tételekben. És ezért gondolom, hogy
nem kell mindenképpen a vitát most
befejezni. Ha az egyik oldalon megértés
mutatkozik a' teológia nehézségeivel
szemben, a másik oldalon viszont ész
revehető tisztelet az Egyházi Tanítóhi
vatal iránt, akkor - úgy érzem - az
egyháznak nem lesz kárára a nézetek
továbbí szembeállítása.

Mindazt, amit Karl Rahner n-agy fe
lelősségérzettel és a tőle megszekott ár
nyaltsággal kifejtett, szókimondóbban
fogalmazza meg Walter Kasper, tübin
geni teológiai professzor, amikor meg
állapítja, hogy korunknak egyik nagy
és az egyházi kereteket jóval túllépő

problémája, hogy milyen viszonyt kelle
ne teremteni a tekintély és a szabad
ság között, A kérdés, hogy a tekintély
hogyan biztosíthatja az evangélium által
tanúsított szabadságot konkrétan köte
lező és ugyanakkor az emberi szabad
ságot tiszteletben tartó módon, az min
den nagy egyházban, bármilyen hitval
lást valljon is, szorongatóan vetődik fel.

A teológia szabadságának problémá
ja foglalkoztatja a már fentebb említett
- és időközben tragikusan elhunyt 
Otto Mauert, aki a Wort und Wahrheit
ben írott kommentárjában a többek kö
zött ezeket írja:

Meg lehet érteni egy római kongre
gáció aggodalmát. amelynek az a fel
adata, hogy a hitet "védelmezze", vagyis
megőrizze a hagyományt (ami egyébként
nemcsak a Kúriának, hanem minden
valódi teológiának is Ieladata). Felvető

dik azonban a kérdés, vajon a hit el
sődlegesen valóban a "tanítóhivatal" te
kintélyére támaszkodik-e, tehát azért
hisznek-e a hívek, mert egy (tévedhe
tetlen) egyházi tekintély így intézkedik
és a hit igaz voltát garantálja? Vajon
a "nem-hivő" azért fogadja-e el a hit
tartalmát, "a keresztről szóló üzenetet",
mert egy egyházi tekintély nyilvánítja
ki, vagy inkább azért, mert ez az üze
net egész létét megragadja, megvilágít
ja és megrázza? Az .üzenet igazsága
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meggyőzőerr beszél önmagáról, semmiféle
tekintély nem tehetí "igazabbá", vagyis
meggyőzőbbé. lenyűgözőbbé. Az evangé-
liumban közvetlenül jelenik meg az,
amiről éppen ez az evangélium mond
ja "láttuk az Ö dicsőségét, mint áz Atya
Egyszülöttének dicsőségét, ki tele volt
malaszttal és igazsággal" (Ján 1,14). Va
jon a túlzottan nyomatékos hivatkozás
a tévedhetetlenségre nem kelti-e azt a
benyomást, hogya keresztények hitének
csupán és főként a "tanítóhivatal" tekin
télyi, fegyelmi döntésén kellene alapul
nia és nem az "igazság szellemén",
ame.y a kérügmaból magából szól. Nem
válthatja-e ki ez a kívülállóból azt a
gyanút, hogy a hierarchia fő feladatá
nak a hívek hite fölötti uralkodást te
kinti? A gyanakvás, hogy az egyház
ban két osztály van (hierarchia - alatt
valók; tanító - tanuló egyház) ugyan
úgy megerősítést nyer ebben a folya
matban, mínt az a gyanú, hogy a hie
rarchia (és nem az egész egyház, mint
olyan) tévedhetetlenségéről szó,1ó dog
mának elsődlegeserr ideológiai jellege
van (a hierarchikus előjogok biztosítá
sa érdekében) ...

A vatikáni okmány címzettjei lénye
gében a kortársi teológusok. Az ő elő

készítő munkájukból az irat hasznosí
tott egy-két dolgot. Mégis: a voltakép
peni (és már régen esedékes) párbe
széd a teológusokkal nem jött létre,
mert az okmány azon a differenciálat
lan tételen alapul, hogy a teológusok
"alárendeltjei" a tanítóhivatalnak. A
teológia azonban karizma, amelyet nem
a hierarchia adományoz, és ezáltal egy
olyan egyházi funkció, amelyet nem
megbízásból gyakorolnak (kivéve azt az
esetet, amikor a teológusok missio ca
nonica révén hivatalos egyházi megbí
zatást kapnak a tanításra). A teológus
(akit leginkább a szentpálí didaszkaloj
jal, az őskeresztény közüsségek "taní
tóival" lehetne összehasonlítani) elsődle

gesen a "kinyilatkoztatás" érte'rnezője

és nem az ezt a kinyilatkoztatást értel
mező egyházi hagyományé (amelyhez a
zsinatok dogmatikus formulázásat hoz
zátartoznak). Ezen a síkon a vatikáni
"nyilatkozat" nem a teológiával vitatko
zik: érvelésében kizárólag egyházi do
kumentumokra támaszkodik és nem a
szentírásra, amely pedig a "tanítóhiva
tal" számára is norma; a jelenkor egy
házi tételei nem támaszthatók alá a
múlt ilyen tételeivel, hacsak meg nem
elégszünk a tanítás fo'ytonosságának bi
zonyításával (aminek persze szintén
megvan a maga jelentősége).



A tanítóhivatal sem állítja, hogy új
"kinyilatkoztatások"-ban részesült. Az
ünnepélyes enunciációkat tehát a teo
lógusok munkája előzi mindig meg. A
valódi teológia karizmatikus jellege per
sze nem [e.enti megint azt, hogy té
vedhetetlenül tud valamit kijelenteni, de
[e.entí mindenképpen a teológiának és
a hivatalnak társas, partner viszonyát.
A teológia feladata- semmiképp sem
merül ki abban, hogy a tanítóhivatali
enuncíácíókat dokumentálja; a hitbeli
felismerések haladása elsődlegesen a
teológusok kutató és gondolkodó munká
jának, írásbeli közleményeiknek köszön
hető. Az egyház hitének megforrnulázá
sai nem hullanak le orákulumszerűen

vagy csodásan az égből: ezek egy tu
dományos módszerekkel dolgozó inten
zív munka fáradságosan előállított ter
mékei; a tudomány viszont (és a teo
lógia mindig is igényelte, hogy legalább
is valamilyen tekintetben és valamilyen
mértékben tudománynak tekintessék),
nem fogadhatja el a hatalmi befolyá
solást, nem ismeri az előre gyártott és
előírt eredményeket, vál'alja eredmé
nyeinek mindenfajta racionális bírála
tát és ugyanakkor a maga számára is
megköveteli a kritika jogát! A tudomány
mint racionális (nem racionalista) fo
lyamat mindezekből következően magá-

PAPP GYULA VERSEI

Őssi délután
Már nem verítékezik a Nap,
ködöl, ködlünk. Faúsztatók
lassúsága komolykodik ..•
az elmaradtak gyásza,
békés meghasonlottság gaza,
kótók futamodása a kert alatt;
almák ütődése rohad
mifelénk kissé, de béke van -

a leggyönyörűbb délutánok
kelyhéből mézet iszunk még,
s füstös, kormosodó ég alatt
elvágyódunk a szeretet
konok, egyértelmű ajtaja felé
fogódzani utolsó kilincsbe ...
mert sejtések sejdítenek, szikkadt
gyümölcsösünkben örömök
s mélyértelmű bánatok gyülekeznek •••

de nem hallik panasz sehonnan 
markunk érces erővel markol
az egyetlen esélybe:
győzni e roppant, színes betelést,

ban foglalja a teológiai nézetek deide
ologízálásának funkcióját is, az áthagyo
mányozott elképzelések mítosztalanítását
és a tényleges (lelkipásztori) igehirde
tés állandó ellenőrzését, éspedig nem
úgy, hogy azt az ortodoxia szempontjá
ból vizsgálja meg, hanem abból a' szem
pontból, hogy a prédikált és tanított
szó józan ésszel képviselhető-e a .,kin
'tiek" számára. A teológia nem ismerhet
a priori tekintélyt, nem is igényel ilyet
magának, tekintélye kizárólag az érvein
és gondolatain alapul és a képességén,
hogy megoldja a fölmerülő problémá
kat. Egy absztrakt tanítóhivatal teológiai
előkészítő munka' nélkül gyakorlatilag
lehetetlen. (Nem egyesíthet magában
valamennyi karízmát.) A hitformulák
zsinati rögzítése soha nem történt meg
teológusok közreműködése nélkül. Volt-e
valaha olyan pápai körirat, amit teo
lógusok (gyakran nagyon messzemenő)

közreműködése nélkül szövegeztek meg?
A Mysteri,um Ecclesiae sajnos nem ol

dotta meg a teo'ögia és a tanítóhiva..
tal közötti konfliktust ... de azért sem
mi sem végleges, az ajtók nem csapód
tak be, a párbeszéd tovább folyik 
fejezte be hattyúdalának számító írá
sát Otto Mauer.

DOROMBY KAROLY

Estefelé
Az égen 'sárga vászonként lebeg
a fény smár férce foszladoz:
sötétedik; a fák közt lengeteg,
törékeny esti szél lapoz.

űlj »eeztea; nézd a tóduló, sima
bolyhokban áramló világ
megfészkel s sző az orgonák lila
bólyáiban harmóniát •••

Honnan jövök

Honnan jövök ilyen kifosztva?
Az ünneptelen napok daróca
szurdossa bőröm namvát.
Hétköznapjaim örömét
és mindenféle örömöt
elfeledtem -

A tarlók gyásza lehet ilyen
s ~ vándor drótosok kiáltásai.
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