
CSERHATI JÓZSEF pécsi püspök

AZ EGYHÁZI TANÍTÓHIVATAL
ÉS A MAI TEOLÓGIA

A lael7Zetkép: konfliktus vagy krízis?

Elöljáróban. - Tanulmányom két alapfogalmáról valamilyen leírást ft8Y
meghatározást kell adnom, mielőtt mélyebbre hatolnánk. Az egyházi tanítóhivatal
vagy magisztérium kiterjedési körét tekintve többágú gyűjtőfogalom. Ide tartoz
nak az egyetemes zsinatok, a pápa tévedhetetlen tanítóhivatala, továbbá élén a
pápával a püspökök testületének kifejtett "rendes" tanítási tevékenysége, főleg

3 lelkipásztorok által végzett mindennapi igehirdetésben. A teológía a másik ol
dalon mtndig a közvetlen igehirdetéstől eltekintve a hitigazságok tudományos
kifejtésére és magyarázatára törekedett; mint ilyen nem áll a tanítóhivatal te
vékenységi körén kívül, hanem valójában annak segítségére van. A teológus ta
nítási megbízást a tanítóhivatal képviselőjétől, a püspöktől kap s vele egyetér
tésben kívánja a püspök és a papság igehirdetését elmélyíteni, szélesebbé és szf
riesebbé tenni.

Egyetértés és együttműködés jellemezte a múltban ezt a viszonyt, de ma itt
is bekövetkezett az egyensúly megbomlása: konfliktusoknak vagyunk tanút. Né
zetem szerint azonban csak túlzással lehetne a mai helyzetet súlyos krízisnek
nevezni. Ez függ természetesen attól is, mit nevezünk krízisnek, vagy míkor kö
vetkezik be egy állapotban vagy folyamatban az a válság vagy fordulat, amely
rosszabbodáshoz, vagy a régi lényeg feladásához vezet. Különben a krízis fo
galmának önmagában is lehet pozitív értelme, ha a válságos helyzetet valamely
történésben vagy fejlődési folyamatban a régivel való szakítás és a továbbmutató
kritika vagy kritérium jeleként fogjuk föl. Jelen összefüggésben a konfliktusok
nak nem kell szükségszerűen romboló válsághoz vezetniök, viszont fontos, hogy
a felelősek mindkét oldalon a gyógyító kritika jogosultságának elismerésében, a
reformok elvi igazának elfogadásában új keresésnek és fejlődésnek' a biztosítói
legyenek. Amikor tehát a krízis említése a továbbiakban itt-ott feltűnik, míndíg
annak pozitív jellegére is utalni kívánok, hozzátéve, hogy a szóbanforgó konf
liktusok meg nem oldása valóságos hitkrízishez is vezethet.

XII. Pius haláláig a tanítóhivatal oly nagy tekintéllyel rendelkezett és a teo
lógia annyira a "sensus communis", az egyértelmű értelmezés fegyelme alatt állt,
hogy az együttműködés minden feltétele biztositottnak látszott. Ma úgy tűnik,

ezek a feltételek változtak meg, ezért következett be míndkét oldalon a bizony
talanság és a lassú eltávolódás egymástól.

Történelmi visszapillantás. - Érdemes röviden nyomon követni a tanítóhiva
tal és a teológia egymáshoz való víszonvulását. Ha kissé jobban szemügyre vesz
szük az egyházi felfogás történelmi alakulását a tanítóhívatalról, akkor a követ
kező lényeges szempontok tűnnek fel. A magísztériumról vallott tanítás szinte
napjainkig azonos volt az egyház alkotmányáról szóló tanítással. A korai keresz
ténységben, az akkor jól ismert helyi egyházakban valójában egyedülálló és mín
denben döntő tekintély volt az "uralkodó", a monarchikus püspök. Ű a hivatalos és
hiteles tanító, aki tanítói hivatalát főleg két irányban gyakorolta: szígorúan őriz

te az apostoli hagyományt, ugyanakkor magyárazátokkal és kifejtésekkel formai
lag is továbbépítette az apostoli hitletéteményt. Nem fér kétség ahhoz, hogy az
egész "episcopatus", a püspökök tudatos testületi közössége mínt tévedhetetlen
tanítói egység szerepelt az egyházban. Ezért volt olyan hatásos a gnoszticizmus
és a montanizmus idejében az egyház védekezése, mely egyben az egész egyház
ajkáról származó hitvallás lett. Igy érthető az is, hogy a nem püspökök által
művelt "speculatio theologíca" (Tertullianus, Origenész stb.) az egyes egyházak
hitmegegyezésében kifejezésre jutó "regula fidei"'-re hivatkozhatott, mert a hit
beni egység alapja a püspökök közös tanítása volt.

Az első századokban a tanítóhivatal tagjai, a püspökök tanítanak és ők fej
tik ki és magyarázzák a hitigazságokat. Csak később jelentkeznek a püspökök
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mellett papok, szerzetesek, de laikusok is, akik az egyre szaporodó teológiai is
kolákban, legfőképpen az egyetemeken, a püspöktől kapott felhatalmazás alapján
tanírásukkal és elmélyülő teológiai kutatásukkal sietnek a tanítóhivatal segit
ségére. Senki sem gondolt arra, hogy ezzel a tanítóhivatal egysége, tekintélye
és hitelessége, vagyis a püspöki tanítás küldetése vagy hatalma veszélybe ke
rült volna. A tanítóhivatal és a teológusok -szoros egybeforrottsága a múlt szá
zad elejéig nagy tiszteletben tartott hagyomány, a század közepéri a tanítöhíva
lal néhány megrázó megnyilatkozásából (Syllabus, stb.) azonban már érezhető

volt, hogy a nyugtalanító ellentétek felvonulása küszöbön áll; ezzel együtt az
Is nyilvánvalóvá lett, hogy átkokkal és kiközösítésekkel nem lehet nehézsége
ket áthidalni, hanem ahogyan Newman bíboros mondta : arra kellett volna tö
rekedni, hogy a normállsan kialakuló és a feszültségekből eredő hatásokat, mint
serkentő és továbbmutató jeleket fogják föl és tegyék termékennyé,

Ilyen feszült volt a helyzet a II. vatikáni zsinat megnyitásakor. Az egyházi
tanítóhivatal hatalmának tudatában általában erélyesen és lesújtóan lépett föl;
aki ítéletének nem vetette magát alá, eretneknek. eretnekgyanúsnak és kerü
lendőnek minősült. XXIII. János zsinata ezen a téren is úíat hozott: sz6t emelt
a tanítás szabadsága mellett. s ezzel szellemében is kezdett a tanítóhivatal át
alakulni. Világossá vált a zsinaton, hogy a püspökök rászorulnak a teológusok
ra, a "peritus"-ok, szakértők konzultálására. s így szinte magától értetődő lett,
mi is a teológia igazi szerepe. s míért kellene a teológusok önálló tevékenysé
gét is elismerni.

A zsinat befejezése után a teológusok hamarosan az addlgínál nagyobb
függetlenséget és szabadságot követeltek a tanítóhivataltóI. 1968-ban négy teoló
gus a bíboros államtitkárhoz írt levélben "több szabadságért" száll síkra, ami
kor később e követelést 53 országból több mint ezer teológus is aláírta, akik
mindannyian az 1967-ben tartott Püspöki Szinoduson kilátásba helyezett "Teo
lógiai bizottság" felállítását várták, nyilvánvalóvá lett: "a r~gi gátak beszakad
tak, s bizonyos szabadság-követelményeknek nem lehet többé ellenállni". Az
1973-ban tartott Püspöki Szinodus óta egyre többen fáradoznak a rnegoldásért,
lassan biztat6 eredményekkel egyengetik az utat. s főleg a konkrét esetek ki
vizsgálásával és a felkavart kedélyek csillapításával igyekszenek az egyensúlyt
fenntartani. Akik pozltíve lépnek közbe, azt hangsúlyozzák, hogy a tanítóhíva
lalnak ma Krisztus Urunktól származ-i megbízatását és irányító szerenét máskép
pen kell érékelníe és más m-idszerrel kell az égvház javára fordítania, mint
azelőtt. 1975-ben az Európai Püsnökkari Konferenciák r1m'li értekezléte állást
foglalt: a teol ógtának tud-itában kell. lennie. hogy a tanítóhivatal a hit megőr

zésének és egys&gének érdekében f°jti ki tevékenységet, a teológusnak viszont
a hit elmélyítésének vés új integrálásának felelősségleljes szolaátatát kell vállalnia.

A nehézségek és konfliktusok innen erednek: más a megőrzés és továbbadás,
és ismét' más az elmélyítés és az új utak keresése.

A konfliktusok általános okai

Szubjektív okok, - E téren is, mint az egyházi reformok nagy körén belül.
éles körültekintésre és még inkább türelemre és kívárásra van szükség. Nem kell
a merész s eddig szokatlan teológiai véleményekkel kapcsolatban eleve eretnek
tételekre gondolnunk. Altalában újításoknak tűnő olyan megíútúsokr il vagy
kísérletekről van szó, melyek az eddigi felfogástól vagy gyakor'.attól így vagy úgy
eltérnek. Igaz, hogy sok vélemény és okfejtés ellen a tanítóhivatal részéről sú
lyos kifogások merültck föl, de az első látásra össze nem egyeztethető vélemény
önmagában nem jelent még feltétlenül tévedést vagy konok eretnek állaspontot.

A tanítóhivatal és a teológusok közti feszültség okait kutatva, előbb még
néhány általános jelenségre szerotnénk rámutatni. Még ma sem állítható, hogy
kielégítő mértékben tettük magunkévá, püspökök, papok és hívek a zsinat re
Iormkcresését. Keressük-e igazán az új egyházi életet és az új gondolkodási for
mákat? Biztató jelnek kell minősítenünk, hogy a laikusok közül eddig még so
ha ennyien nem érdeklődtek az egyház malyebb tan ítása, mai helyzete és t0r
ténelmí jelentősége iránt. Fran-laorszáaban több mint hatezer világi teolóaus van,
háromszor több. mint a papságra készülő szeminarrsta. Az élet meaújításának
vágya él a tömegekben, nemcsak a hívőkben, hanem a mai kereső é.s töprengő
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emberiségben is. Természetesen könnyű . ilyenkor krízísjelenségekre hivatkozni,
mint a szétesés, a feldarabolódás. az azonossághiány és az elszigetelődés kínzó
jeleire. Nem könnyítenek a helyzeten a felelőtlen jelszavak, a tudatos ellenfél
keresések és az indulatos elmarasz'·alások. Hallatlan kijelentésnek mínősül: a teo
lógusok a tanítóhivatal fölé akarnak kerülni, ők kívánják kijelölni a hitszabá
lyozás új normáit. Túlzás azt állítani, hogy a tanítóhivatal csak hatalmi pozí
ciójából kifolyólag akar szóba állni a teológusokkal. A zsinat után míndannyian
várjuk. hogy ezen a téren is a dialógus kerüljön előtérbe.

Sokan gyakorolják a tanítóhivatalt az egyházban és nagy lett a jó teológu
sok száma; ezért fontos, hogy mindkét fél foglalkozzék a feszültségek mélyebb
okaival, A tanítóhivatalnak, mint hivatásos szervnek kötelessége, hogy jó példát
adjon: Isten szava iránti engedelmességből készen kell lennie a dialógusra. El
kell ismernie a teológia külön funkcióját, ez nem jelentheti azonban azt. hogy
nem nyilatkozhat a teológusok nézeteiről és nem mondhat ítéletet azok értéké
ről. Egy másik megtévesztő jelsz6: a szaktudós független a püspöktől! Folytatni
lehetne a lajstromot. Az eddig feJsorakoztatott jelenségek inkább korfeszüttségí
tényezőkből és személyi közvélemény-kialakításból származó, sokszor a sajtótól
felfokozott és népszerűsített tüneek, amelyek sajnos, nemegyszer a gyanúsítás
és rosszhiszeműség vádjától sem mentesek, Szubiektív vonalon a legtöbb baj
azonban a teológiai felszínességből és a dilettantizmusból ered, mert ez is van
bőven.

Objektív okok, - Komolyabbak és mélyrehatóak a konfliktus okai, az el
lentétek igazi valóságterei. E'ső helyen említjük meg a teológiai pluralizmus t,
mely valóban kézzelfoghatóan nyugtalanító mozzanat a tanítás egész vonalán. E
fogalomról és tényről ma talán többet beszélünk, mint kellene. Lehetne ugyan
még többet beszélni róla, ha valóban tudnók, mít értünk ezen, s talán többet
zselekedni is lehetne, ha tudatosabban a megegyező és nem az eltérő tényezők

re figyelnénk. A teológia régi egysége kétségkívül felbomlott. A tanítóhivatalnak
ma sokszor ugyanabban a kérdésben van dolga a legkülönbözőbb és egymástól
eltérő nézetekkel. Hogyan lehet így közős nevezőre jutni?

Nemegyszer vádolják a püspököket azzal, hogy a saját nézetüket valló, vagy
hozzájuk közelálló teológusok, ún. "házi teológusok" vannak n.ellettük, akikben
egyoldalú biztonságot keresnek ahelyett, hogy tudatosan vállalnák a kényes kér
désfelvetéseket. El kell ismerni, hogy a mai teológiai részeredmények, új szintek
és meglátások felvázolásai igen vonzóak, megfelelnek a tömegek kívánságainak,
és korunk emberének gondjaira, bajaira válaszadásnak tűnnek. így nem is cso
dálkozhatunk azon, ha egy teológus írását nagyobb érdeklődessel olvassák, mint
egy hagyományos fogalmazással megírt püspöki körlevelet vagy pápai megnyilat
kozást. Tegyük még azt is hozzá, hogya hivők többségének szemében ma fur
csán és idegenszerűen hatna a püspök kizár slagosan rendreutasító és krltlzálo
magatartása, A körlevelek és rendelkezések szlgorú nyelvezete azon hivők előtt,

akik a teológia lendületes előadásformáihoz és plasztikus stílusához már hozzá
szoktak, túlhaladottnak és ódon hanázásúnak mínősül. Az is előfordul, hogy az
ilyen ..elkényeztetett" csoportok az evvhází tanítóhivatalban nemegyszer elnyomó
és üldöző szervet vél nek JátnLMindezek a [elenségek nem könnvítík meg a
püsnök helyzetét. mldőn olykor még az a látszat is kezd kialakulni. mintha a
tanítóhtvatalnak le kellene mondania eddigi monopólíumár-ü. és mlntha új, pár
huzamos, tekintéllyel fellépni akaró hivatal kezdene kialakulni. A magát füg
getleníteni akad teológia konkurrens lett olyanannyíra, míntha ő akarná a végső

szót kimondani.
Az új helyzetet a teológusok sem egyformán ítélik meg, s a jobbak szem

behelyezkednek a túl merész megfogalmazásokkal. Ennek vagyunk tanúi a mind
kényesebb területeket érmtő Küng-féle vitában. A "sensus theologorum" azonban
már nem egyértelmű. Ezzel a kifejezéssel ma már nem a közös teológiai vé
leménv kérdését érintjük, hanem az ortodoxia helyes vagy helytelen szubiektív
áté'ésát, tehát nem a kímond-ittan ob i-ktiv hivő magatartást. Ezek után érthető

a mai helyzetből kifoly-ilag, hogy a hívekben is a "sensus f'idetium" körvl új
szemnontok vagy nehézségek rnr-r Tlnek föl. Karunk meggyorsult és forradalmi
temn-víának vetelár ria, hogy a hírközlés eszközei rövid idő alatt nagy tömegeket
hatnak át. nem kell tehát. csodálkoznunk azon. ha a hívek f'elotdottabb maga
tartást alakítanak ki magukban, és eddig szekatlan nézetekért lelkesednek. A hi-
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vőkből kiváló egyes csoportok viselkedése, követelése a püspök számára több ne
.hézséget is jelenthet. A teológusok sok vonatkozásban okai e nehézségeknek. oly
kor nem tisztázott véleményeket népszerűsítő formában, előadásokon és foly6
iratokban mint új, "megváltó" meglátásokat tesznek közzé. így érthető, ha a
püspökök egy része szigorú, tiltó intézkedéssel lép fel a "zavartkeltókkel" szem
ben. Nézetem szerint e területeken a teológiai szabadság kérdésfelvetése sem el
vileg, sem gyakorlatilag nem indokolt, ha nem akarja a súrlódásokat tudatosan
és lelkiísmeretesen elkerülni. Sajnos, akadnak még olyanok is, akik ezeket a súr
lódásokat szándékosan provokálják. Ilyenkor míndíg az ideális helyzet lehető

ségeire kell gondolnunk: szorítsák a teológusok egymás köztí vítáíkat teológus
körökre, s lehetőleg csak szakmai kérdéseket vessenek föl.

Szólní kell még néhány szót a hivő nép kisebb-nagyobb soraiban fellépő

egyéb "érzületi" változásokról. Ezek jellemzői: a tekíntélytisztelet csökkenése, a
felvilágosult és kritíkal tudat megjelenése, mely mindazt, ami eddig segítség és
irányítás volt, most egyszerre hajlandó mint gyámkodást és beszűkítést lekicsi
nyelni. Valóban igaz lenne, hogy a régi magisztérium és a mai helyzet közti
válaszvonalat az új "egyházi demokrácia" sajátos tünete határozza meg: lassan
mindenkinek mindenbe lesz beleszólása? Ilyesmit is mondanak: lejárt az egy
házi tanítóhivatal tekintélyének abszolutizmusa és a nép "tekinfélyöröme" elhal
ványulóban.

Anélkül, hogy az egyes részletkérdésekben elmélyedtünk volna, márís felso
rakoztattunk olyan nézeteltéréseket. valós szembeállást kiváltó tényezőket, me
lyek csak akkor küszöbölhetők ki, ha ismerjük ezek igazi kiváltó okait, a valós
hátteret, és a megoldás érdekében új, közös alapokat, mélyebb bázisokat kere
sünk.

Új utak keresése a mai teológiában

A mai kulturális fordulat. - Ha igaz, hogy szellemi életünk és egész keresz
tény hitvilágunk ma sajátos kultúrfordulatban áll, akkor új körülírásokra és
megfogalmazásokra lesz szükség ahhoz, hogy az áthagyományozott tanítást, őse

ink hitét a mai emberek számára is elfogadhatóvá és a kegyelmi élet forrásává
tegyük. Már a múlt század végén elindult az egész civilizált emberiség kultu
rális átalakulása. Néhány vonásban ma meg is tudjuk állapítani, milyen irány
ban szerveződik az új szellemi, lelki és társadalmi formálódás.

Az előző kor Indlvidualisztikus és Iiberalisztikus volt, s mégis zárt maradt
a társadalom, mert a közösségek merev, felülről épített szociálpolitikai rendsze
rekben éltek. Korunk a kollektív társadalmi kultúra felé halad és nyitott tár
sadalom után vágyódik. Az emberi egyéniségre mint kiínduló alapra épülő tár
sadalmi képlet egyoldalúvá válik, he nem érvényesül benne a közösségi dina
mika hajtó ereje. Ezzel szemben a kollektív társadalom azért nyitott, mert ele
ve egymás felé irányul a társadalmi és kulturális beteljesedés keresése. Euró
pában hosszú századokon keresztül abszolutisztikus, hatalmi korszakok követték
egymást egészen századunk első feléig.

A mostani kulturális fordulatban mindenütt a nép, a konkrét közösségi em
ber van előtérben. A régi kultúra összetört. A hangsúly az egyéni üdvösségen
volt. A gazdasági és társadalmi építmény személyí, egyéni jogokra és szabadsá
gokra épült föl, a kulturális étoszt az individualisztikus társadalmi elvek rend
szerbiztos zártsága jellemezte. E vonalon a társadalmi fejlődés csúcspontját a tár
sadalmi tekintélyabszolutizálása jelentette, a gazdagok és hatalmasok uralma
azonban legtöbb esetben csupán ahhoz a liberális demokráciahoz tudott eljutni,
melyben az államhatalom részéről a legtöbb gondot az osztálytársadalom egyen
súlyának fenntartása jelentette.

A mai kultúrfordulat alakító tényezői közé kell számítanunk a természet
tudományok és a nyomukban fellépő technízálódás hatalmas előretörésétis, amely
ben mindjobban eggyé lesz a világ, eltűnnek a közlekedés és a kommunikáció
határai, de ennek egyúttal velejárója a feltartóztathatatlan elidegenedés a ter
mészettől és bizonyos mértékben egymástól is. A korfordulat egyik rérne kétség
telenül a "manipulált ember" és a természetes gyökerek nélküli "megtervezett
társadalom". "Sokan iszonyúnak és félelmetesnek tartják az emberi megelégedett
ség, az emberi boldogság és az élet értelmének határtalan alakíthatóságáról szer-



zett értesülések és élmények mérlegét", mondotta a nemrég elhunyt Döpfner bí
boros. Hinnünk kell a nép, a közösségí erők nyitott és lelki erők után vágyódó
új, kulturális feltörésében.

Az eddig röviden jellemzett kultúrfordulat vagy szellemi átalakulás egysze
ro velejárója, hogy a hivők hitében is valami belső mozgás indult meg. A ma
kialakult helyzet körülbelül ez: a hivő ember ma is hite szerirrt szeretne élni,
de egészen új kulturális helyzetben kell megvallania hitét. Bizonytalan lesz,
számtalan új kérdés mered fel előtte, és hogy ezekre feleletet adhasson, termé
szetesen megkérdezi lelkipásztorát és a teológust. A válaszadás nem is olyan
egyszeru: a meghatározottan körülírt és biztos hitforrnulák Ismétlese helyett sze
mélyi, egyéni tapasztalatokkal és valamiképpen új megfogalmazásokkal kell a
kérdezőt megnyugtatnunk. Ezzel kapcsolatban máris felmerül a nagy probléma,
a régi tól eltérő mai nyelv szükséglete, így rajzolódik ki a teológia új helyzete:
a teológia ma a tantárgy állapotából, mely egyet jelentett már régen elfogadott
hitformulák ismétlésével és magyarázatával, a kutatás, a keresés és az újrafo
galmazás stádiumába ment át. A ma embere új kultúrhelyzetben él, számára
tehát a hitet mai nyelven 'érthetővé kell tenni és értelmes összefüggésben kell
egybefoglalni és kifejteni.

Új kutató munka. - Az élet kényszerítette a teológusokat arra, hogy az író
asztal melletti munkát felcseréljék az eleven kapcsolatkereséssel. Állandó dialó
gust kell folytatniuk a lelkipásztorokkal, a hivőkkel és nem-hívőkkel, a szak
emberekkel, a pszichológusokkal. a szocíológusokkal és etikusokkal. A teológus ma
együtt kíván menetelni a lelkipásztorokkal és azok híveivel, hogy a konkrét
helyzetekben egészen közel kerüljön hozzájuk, megértse problémáikat és kiele
mezze azokat. A teológus a lelkipásztorral együtt tudni akarja, és ezért meg is
figyeli, hogyan élnek ma az emberek. hogyan határozzák meg életük célját, ho
gyan oldják meg egyéni és közössésri életük feladatait, hogyan foglalnak szívük
mélyén állást a nagy életkérdésekkel szemben, hogyan vélekednek az emberi
ség fejlődéséről, anyagi és erkölcsi felemelkedéséről. Al. emberek élete, magatar
tása, életeszméje nagyon is különböző. s mégis olyan teológiára lenne szükségünk,
mely a különböző élethelyzetekben választ tudna adni.

Ezért is kívánnak a mai teológusok nagyobb szabadságot, mert kimondottan
kutató munkára vállalkoznak. Úgy hiszik, hogy a mai nehézségek megoldása
érdekében új munkahipotéziseket kell felállítaniuk. Ez a vállalkozás eleve nagy
veszéllyel járhat, s itt találkozunk a teológia első nagy kísértésével : előfordulhat

ugyanis, hogy a teológus által adott elgondolás nem egyezik teljesen az evangé
lium eddig megszekott értelmezésével. Az újdonságokért túlzottan rajongó hívek
a teológus őszinte segíteni akarását félreérthetik, azzal visszaélnek, és a mun
kahipotézisekből a maguk számára képesek tetszetős új hítelképzeléseket kiala
kítani. A legelemibb "játékszabály" is megkívánja a teológustól. hogy maga je
lölje ki kutatási területének határait, és nevezze meg azokat az új szempon
tokat, melyek eltérnek a régi felfogástól, s amelyek nem tárgyi híttényekre. ha
nem új feltételezésekre épülnek. E nélkül érthető a tanítóhivatallal való konflik
tus lehetősége. Egyesek a munkahlpotézisekben már hittartaimat látnak, mások
meg egyszeruen nem értik meg a feltételezéseket, s így a teológia segíteni aka
rásában vélnek sejteni. így nem csodálható, ha sokszor maguk a hívek biztat
ják lelkipásztoraikat és püspökeiket a szembenállásra és szembehelyezkedésre.
Hogyan foglaljon állást ilyenkor a püspök? Akár így, akár úgy dönt, a püspöki
megnyilvánulás sok új nehézség forrása lehet. A haladók azzal vádolják, hogy
távol áll a problémák helyes megértésétől. a másik oldal gyengeséget vet a sze
mére, Amikor a püspököt mindkét fél meg akarja nyerni saját magának, vol
taképpen megakadályozzák saját álláspontjának kialakításában.

A tanítóhivatal azért is fogadja el oly nehezen a mai teológiai módszert, a
keresés és kutatás új értelmezési eljárását, mert forrása és alapja nem a hit
értelmi konzekvenciájának ténye, s nem is belülről, hanem kívülről, tapasztalat
ból ered. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy a mai teológia csupán jelenség
leírás, vagyis tisztán vallási fenomenológia. A - teológusok általában ismerik a
mai, mozgásba került helyzetet, s jól tudják, hogy a teológia már régóta nem

,a "tudományok királynője", nem osztják azonban azok nézetét, akik a teológia
tudományos alakját és [ellegét vonják kétségbe. Ennek a helyzetnek tudatában
ls igazi teológiai gondolkodást és párbeszédet igyekeznek igazolni, s ennek el-
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fogadását szigorú kritikai módszerekkel kívánják alátámasztani. Következetesen
kidolgozott modszereket találunk ma a szentírástudornányban, a történelemben, 8
szellemtudományok rnűvelésében. Kétségtelen, hogy e módszerességükkel a teolo
gusok a tanítóhivatalhoz való hűségüknek is kifejezést akarnak adni, de a teoló
gia mai hithű művelőinek változatlan meggyőződése az új keresése és új nyelv
szűkségessége, amit a tanítóhivatal részéről nehezen látnak be. A teológusok azt
kívánják, hogy a tanítóhivatal ugyano.yan gondossággal, mínt ahogyan ők teszik,
vizsgálja felül az új helyzeteket, és ismerje el az új teológiai vállalkozások jo
gosultságát. De erről majd később bővebben. Alljanak itt K. Rahner szavai: "A
teológiai tanítás egésze iránti tisztelet és ugyanakkor a vele történő vitatkozás
ban tisztuló egyéni hitismeret és a gondolkodó személy egyéni színezete min
dig kénytelen megtorpanni. ha olykor fájdalmasan is, az egész egyház nagy, át
fogó hittudata előtt; s mégis, ennek ellenére a teológus tudja, hogy a külön
böző korok és gondolkodások sokaságából fakadó hitnövekedést szernélyl hozzá
adásával is gazdagíthatja."

Mindezek után már nem kell azon csodálkoznunk. ha hitelességet nyert a
teológiai pluralizmus, mely a fennálló helyzet jellemzésére az egyedüli alap
forma. A régi teológiai pluralizmus, a "quaestiones disputatae"-k korában, mm
dig veszélytelen és igénytelen maradt, mert gyökere mégis a közös keresztény
kultúrvllág volt. Mennyire más a mai helyzet! Minőségí átalakulás állott elő.

Nagy kérdések várnak feleletre: mi áll ma változás alatt, mi maradjon tovább
ra is érvényben, és mí tartsa azt érvényben? A valós helyzet egyszerűen az,
hogy a teológia ma már nem egy, hanem több bölcseleti rendszerre támaszko
dik. Az sem egyöntetű és egyértelmű többé, amit a természettudományok állí
tanak az emberről. Az emberről szóló régi nyelv összetörött, új bábeli nyelv
zavarban élünk. A teológia ma mint egységes rendszer szinte lehetetlen, s a ta
nítóhivatal számára ez talán a legmegrázóbb tényállás, Maga a Szeritatya a leg
utóbbi szinoduson bizonyos fenntartásokkal szött hozzá az ez irányban feltett
kérd""sekhez. Veszélyesnek tartja, ha kontinensele és kultúrkörök szeríntí meg
osztással egymástól eltérő teológiákról beszélünk. Mégis azt mondta: tisztánlátás
ra kell törekedni, e nélkül sohasem lehet elmélyülní.

Nehézségek a tanítóhivatal oldalán

A régi alapok bizonytalansága. A tanítóhivatal néhány aggodalmára és
nehézségére felhívtuk már a figyelmet, az alábbiakban azonban rendszeresebben
kívánunk e kérdésekkel szembenézni.

Sokan bírálják ma a tanítóhivatalt. Azt állapítják meg, hogy a magisztérium
csak tekintélyi alapon létezik és cselekszik az egyházban. Napjainkban a tekin
télyt általában, az egyházi tekintély gyakorlatát pedig különösképpen kritizálják.
A teológusok nem tagadják az egyházi tanítóhivatal létezését, de azt kívánják,
hogy a tanítóhivatal a mai megváltozott helyzetnek megfelelőerr gyakorolja meg
bízatását. Érthetően szembefordulnak az olyan ítélettel, rnelyet nem előzött meg
komoly kivizsgálás és dialógus. Az egyházi tanítóhivatal számára nehézzé és
komplíkálttá teszi a cselekvést az a tény is, hogy ma már törvényesen is el kell
ismernie a teológiai pluralizmust, s ezzel együtt el kell fogadnia. hogy a hit meg
engedetten vagy törvényszerűen is, különböző teológiákban jelenhet meg. Úgy
nevezett "tiszta· kultúrában" talán már nem is létezik hit: minden hitvallás
rnögött külön teológia áll. Nincs már világos határvonal a hit és a teológiai
értelmezés között. Ebből magyarázható a teológusok érzékeny reagálása a ta
nítóhívatal közbeléoéseire, eleve félnek a hirtelen és kiszámíthatatlan beavatko
zástól, s attól tartanak, hogya tanítóhivatal a "saját" teológiáját kívánja el
Iogadtatni.

Külön nehézséget jelent az eltérés a kinyilatkoztatás és a tanítóhivatal sa
játos viszonyának régi értelmezése és az új felfogás között. Régen azt tanítottuk,
hogy a kinyilatkoztatás isteni eredetét és hitélességét a tanítóhivatalnak kell
igazolni. Ennek értelmezésében ma bizonyos változás állott elő. A XVII. század
tól kezdve az apologetika, a hitvédelem egyik feladatát abban láttuk, hogy a
kereszténységet különlegesséze, vallási kütőnvalósága szerí nt is meavédtük. A
"theizmus" ti. minden pozitív kinyilatkoztatást elutasított és a természetes val
lást emelte ki, mint egyedüli emberi formát. így szükségesnek látszott a kinyí-
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latkoztatás történelmi tényének külső érvekkel, a csodákkal és a jövendölések
beteljesedésével történő igazolása. Érvelésünk a következő volt: az Oszövetség és
az Újszövetség kinyilatkoztatott igazságainak hite ésszerű, ha a kinyilatkoztatás
ténye tudományosan igazolható. Ezzel azonban valójában elkülönítettük egymas
tól a kinyilatkoztatás tényét és értelmét, vagyis a következtetés így végződött:

a kinyilatkoztatás igazsága nem önmagáért vagy önmagában igaz, hanem rajta
kívülálló érvek alapján, melyek csupán a kinyilatkoztatás tényét bizonyítják.
Akaratlanul még ennél is tovább léptünk. A hit hihetőségének igazolása végett
azt hittük, hogy a katolikus egyház isteni tanítóhivatalának szükségességét is
bizonyítanunk kell, mivel úgy véltük. hogy innét ered közvétlenül az egyház
tanításának hitlehetősége vagy hitelessége. A tanítóhivatal így lassan olyan meg
erősítéshez jutott, hogy szinte ebben láttuk a hit hihetőségének kizárólagos ér
vét, s így olykor valóban feledésbe ment, hogy a hit egyedüli alapja és gyökere
az is' eni tekintély és igazság.

Ma közömbös, ateista világban élünk, és a kinyilatkoztatás értelmének ú]
bizonyítására van szükség. Ezen a téren is meg kell teremteni az apologetíká
ból az alapvető teológiába való átmenetet. Ahhoz, hogy a kereszténység igazát
Igazolhassuk. természetesen hivatkozhatunk a külső érvekre is, de ez a módszer
önmagában már nem elégíthet ki bennünket. Ma annak megvilágítására kell tö
rekednünk. hogy az isteni kinyilatkoztatás az ember igazsága, az embert, a tel
jes embert van hivatva felemelni, és az emberről megrajzolt tudományos és
bölcseleti kép transzcendentális és etikai kiegészítését is nyújtani tudja.

A kinyilatkoztatás történelmisége. - Még egy utolsó szempontra is fel kell
hívnunk a figyelmet. Ma változás állott elő a kinyilatkoztatott igazságok ből

cseletí szemléletének és elfogadásának területén is. Az elmúlt századok folyamán
Platón hatására kétségtelenül kissé úgy tekintettünk a kínvilatkoztatásra, mínt
örök, változhatatlan igazságok felfedezésére, amelyek a platóni ideákhoz hason
lóan önmagukban is léteznek és ezért igazak. Hittünk továbbá az igazság olyan
megfogalmazásában, amely örökké érvényes, és így a kinyilatkoztatott igazságokat
is úgy értelmeztük, mínt meaváltozhatatlan formulákba ültetett objektív tartal
mat. Ilven helyzetben könnyű dolga volt a tanítóhivatalnak. mert játszva dönt
hetett az igazság és tévedés között: ami nem volt beílleszthető az eddigi igaz
ságok közé. vagy a régi tételekkel megfelelőséget nem tartalmazott, elvetendő

nek minősült.

Ma e téren is lényegesen megváltozott a helyzet. A II. vatikáni zsinat kije
lentette a kinyilatkoztatott igazságok történelmíségét, A kinyilatkoztatott igazsá
gokat részben a történelemben Ismerjük föl lassan, lépésről lépésre, de tartal
muk mindig tökéletesebben tárul fel. A kinyilatkoztatott igazság, mínt isteni
tett nem változhatatlan formulák átadása, inkább Istennek a történelemben meg
nyilvánuló tevékenységéről van szó, Misztériurnokról kell beszélnünk, Isten tit
kairól, melyek Jézus Krisztus révén egyúttal az ember titkai is lettek. Minden
nemzedék feladata eJmélyíteni ezt az Istenről és emberről szóló kinyilatkozta
tást és a benne rejlő kimeríthetetlen igazságot kibontakoztatni. A Szentírásban
kell keresnünk a megértést, és az egyház eleven hagyományának folytonos je
lenlétében a továbbmutatást. A keresztény ember számára az üdvösség igazsága
nem egy eszmény vagy erkölcsi elmélet, hanem egy személy, a meghalt és feltá
madt Jézus Krísztus. aki ma is él a Szeritlélek kegyelmi és lelki tevékenysége
által az egyházban. E személy éltető valósága körül forog ma hitünk értelme. és
kérdésünk az, mí felel meg ma az Újszövetség krísztologikus és szotertologikus
kijelentéseinek.

A kinyilatkoztatás az apostolok halálával lezárult, az elrejtett kincsek azon
ban a történelem folyamán kerülnek napvilágra. Erről az oldalról nézve sem
könnyű a tanítóhívatal f'eladata. Közbelépései ma már nem olyan egyértelműek

és kényszerítőek, mínt ahogv azt kívánná. Nem szabad megelégednie azzal, hogy
a múltból jövő formulákat egyszerűen továbbadja, hanem személyes vonatko
zások beleszővésével új klfejezésmSdokat kell keresnie, bármilyen furcsán han
gozzék ez. El kell ísm-rníe a megfogalmazások és megforrnulázások relativitá
sát, és ezeket mindig Krisztus misztériumának abszolútumához kell viszonyita
nia. Természetesen ilyen körülménvek között a kifejtés új módszerére és stílusára
is szükség lesz. S ez ma a tanítóhivatal kénviselőinek a legnagyobb keresztje:
a hit nyelvezetének bizonytalansága és az ebből adódó feszültség,
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Kölcsönös kiegészítés és együttműködés

Eddig tanulmányom első célkitűzésének talán eleget tudtam tenni. Igyekeztem
a tanítóhivatal és a teológia viszonyának mai helyzetét ismertetni. Kérdés: si
került-e tiszta képet kapnunk? Talán még míndlg túl sok a bizonytalan és sö
tét folt. Úgy gondolom azonban, nagy vonásokban már tisztán látjuk az egyes
vonalakat, a sajátos problémákat. A talaj rengőse mintha szűnőben lenne, és
megállapodott új képződmények kezdenek előttünk kibontakozni.

Tanulmányom második feléhez értem: a megoldás, a konfliktusok rnegszün
tetésének és a szoros együttműködésnek a lehetőségeit szeretném néhány elvi
és gyakorlati szempontból megvilágítaní. Három pontban foglalom össze további
fejtegetéseimet: az egymástól eltávolodott és részben szembenálló felek ismer
jék el egymást kölcsönösen és vállalják külön szerepüket; a teológia mai sajátos
feladata a hermeneutika és a teológiai nyelv kérdésének megnyugtató megoldá
sa; s végül a közös feladat: csak Isten népe és az evangélium szolgálata lehet.

A különállás valósága. - A közeledés első feltétele a tanítóhivatal és a teo
lógia külön szerepének felismerése, és az egymás segítésére, kölcsönös kiegészíté
sére való törekvés. A II. vatikáni zsinat tanításának fényében már világosan
láttuk, hogy az eddig szoros együttlétben élő egyházi tanítóhivatal és a teológia
külön feladatok betöltésére hivatottak, de el kell ismernünk, hogy éles határokat
köztük talán sohasem tehet megvonni. A történelem folyamán, régen is keletkeztek
konfliktusok, de ezek mindig megoldódtak, Az első században a püspökök egy
személyben az apostoli tradíció őrzői. igehirdetők és teológusok. Amikor a kö
zépkorban a teológia rendszeresebb lesz, már jobban érződik a szerepek külön
bözősége, Ma a határokat határozottabban kívánnánk meghúzni, s ha ez sike
rülne, elvileg sok nehézségnek lehetne elejét venni.

A tanírohivatal febdata ti hit megőrzése és anilak igazolása vugy ga;-antálásn.
hogy az egyház mai Krisztus melletti tanúságtétele ugyanaz, mint az apostoloké
volt. A teológia célkitűzése viszont a hit igazságainak és tartalmának tudomá
nyos módszerrel történő feltárása. A teológia nem tudomány aszó szeros értel
mében, de ismeretösszefoglalásában tudományosan jár el. A teológiai igazságok
nem tapasztalati vagy deduktív módon szerzett ismeretek, hanem az evangélium
ban található vallási tartalmaknak tudatelemzessel történő megközelítése; más
szóval, a teológus gondolatvilágában annak leírására törekszik, milyen pozitív
adottság lehet a hit egy meghatározott kultúra számára. A teológiának a hitről

folytatott mai beszélgetése nem kíván időfeletti kategóriákban mozogni, hanem
konkrétan akarja mondanivalóját korunk emberére alkalmazni, s így sürgeti a
Krtsztus-hitet valló egyház és a világ között azt a párbeszédet, mely a mai em
bernek igyekszik megmutatni a krisztust emberséget. Ebben a teológiai törekvés
ben őszinte és elszánt pasztorális áthidaló szándék lappang. Ma sokan úgy vélik,
a tanítóhivatal megőrző és tanúságtevő feladatát aligha tudná ellátni, ha 'nem
támaszkodna erre a konkrét teolóaiára, Minden hitvallás arra törekszik, hogy a
hitet egy meghatározott kultúrmilióben élje meg és fogadtássa el.

A különállást és a külön szerepeket röviden így jelölhetjük meg: a tanító
hivatal feladata a hit megőrzése és továbbadása, a teológia feladata a hit el
mélyítése és éltető erejének serkentő feltárása a mai ember sajátos kultúrhely
zetében. E tevékenységben mások lesznek a tanítóhivatal kijelentései és megálla
pításai, és természetesen más lesz a teológia nyelvezete. Mivel a kijelentések
ugyanarra a hitre vonatkoznak, ebből is következik, hogy egymás kíegészítésére
kell törekedniök. A kölcsönös kiegészítés lehetősége a "hit nyelvének" vagy a
teológia kifejezésrendszerének új, igen kényes, de megoldhatóságában sokat ígérő

problematikáját veti föl. A tanítóhivatalhoz tartozik a hit megfogalmazása, vagy
a hittel kapcsolatos kijelentések helyessége feletti őrködés. E tevékenységében
a tanítóhivatal nem szeretné feladni áthagyományozott fogalmi készletét. A mai
teológia viszont ezzel szemben meg van győződve arról, hogy új "hit-nyelv"-re
van szükség,

Érdemes felfigyelni arra, hogy a tanítóhivatal legnagyobb tekintélynek a múlt
században örvendett, amikor teljessé vált a hitelemzésben az értelmi mozzanat
kiemelése: a hitet a hit egyes tételeihez, vagy ahitrendszer egészéhez adott hoz
zájárulás intellektuális aktusában határoztuk meg. Ma a hitoen többet látunk,
mint ígazságrendszert, egész emberi mivoltunk, üdvösségünk igazságait ragadjuk
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meg a hittel, s ezáltal Isten világunkban való jelenlétének és üdvösségr cselekvé
sének leszünk részvevői és tanúi. Nyilvánvaló így, hogy a hitrendszer nem egy
szerűen fogalmi épület, mert emberi tapasztalatok és a legmélyebb emberi kí
vánságok szerepeinek benne.

A hermeneutika jelentősége. - Eljutottunk a mai helyzet égető központi
problémájához. a teológiai értelmezés, a hermeneutika kérdéséhez. A mai teo
lógia - kedvelt saját meghatározása szerint - tudományos formában történő

vallásos beszélgetés, vagyis a nyelv segítségével keresett értelmezés mindarról,
amit tárgyi értelemben mint Isten szavát és a hagyomány ismeretét halározunk
meg, s amit a vallásos tartalmú igazságok kulturálís összefüggéséről tudományos
módszerrel tárunk föl. A teológusnak a kor nyelvén kérdéseket kell intéznie a
mai emberhez, hogy választ adhasson arra, mí a keresztény ember helyzete és
feladata a mai világban? Innen érthető a mai teológia színes képe, a politika,
a fejlődés, a forradalom, a munka stb. teológiájának sokszerűsége,

A tanítóhivatalnak el kell ismernie, hogy a hit megfogalmazásában bizonyos
nehézség vagy krízis állott elő. A mai ember megváltozott kulturálís helyzeté
nek megfelelően új nyelven történő hitelemzésre van szükség. Ezt a feladatot
haladéktalanul a teológiai herrneneutlkára kell bízni. A hermeneutika hivatott
tisztázni a Szeritirás és szerithagyomány tudományosan megvíláaíthatö, krltíkaí
lag helyes értelmét. Az értelmezés pedig alapvetőert nyelvi kérdés. Lássuk azért
e téren is a ma aktuális szempontokat.

A keresztény kinyilatkoztatás Isten üdvösségí tette, de ugyanakkor e tett ré
szünkről 'történő megtapasztalása és nyelvi kifejezése is. Ez az ún. "hit-nyelv"
történelmi feltételek között alakul át állandóan: a "Jézus történés" Isten vég
leges üdvösségí ajánlata, a Szeritirás e tényt eleve az Ószövetségben adott nyelvi
kategóriákban fejezi ki, mint szövetség, megváltás. Istenfia, Isten országa stb. Te
hát a Jézusban kinyilvánított üdvösség egészen meghatározott nyelvi történés is.
így azt kell mondanunk, hogy a magyarázó nyelvi elem hozzátartozik a kon
krét kinyilatkoztatáshoz. Tehát a biblikus kategóriáknak a mai nyelvünkbe vagy
szóhasználatunkba történő átültetése nem egyszerűen valamilyen új fordítás
vagy "felöltöztetés" kérdése. Az új konkrétumoknak megfelelő kifejezéseket kell
keresni.

Jézus Krisztus és műve nyelvi történését nem lehet egyszerűen időtlen ka
tegóriákba helyezni. így áll elő a megértési vagy hermeneutikai probléma: mí
lyen a kapcsolat vagy konfliktus Jézus életének, halálának és művének több
értelmű sajátossága és egy bizonyos korszak kulturális törekvései, igényei és
ideolégtál között, s míndezekből mit fogalmazott meg az Újszövetség? Mai hit
vallásunk: "Jézus Krisztus a történelem Ura". Ha ezt komolyan vesszük, akkor
eleve el kell fogadnunk, hogy a XX. századhoz való vonatkozás kérdésének a
mai hit-nyelvbe bele kell kerülnie.

Jézusról és egyházáról a hit nyelvén beszélni ma és mindenkor hermeneuti
kai cselekedet volt. A különböző "hit-nyelvek" és a különböző hermeneutikai
magyarázatok valóban lehetségesek, (Jézusról magában az Újszövetségben is van
nak eltérések), s mindezek különböző nézőpontokból teszik le hitvallásukat Jé
zus Krisztus mellett. íme, a pluralizmus legmélyebb gyökere! A hit nyelvének
krízise szükségszerűen jelentkezik, ha nem akarjuk alávetni magunkat annak
az azonosítási folyamatnak, amelyben a régi és az új hitszemlélet köztí ellen
téteket, a teológiai pluralizmus feszültségeit feloldjuk.

A vallás nyelve értelmetlen lesz, ha nincs kapcsolata az ember tapasztalati
világával. A megváltás fogalma nem fogható föl az emberi szabadság megta
pasztalása nélkül, vagyis a nem szabad ember számára a megváltásról szóló
tanítás abba a veszélybe kerül, hogy csak ideológiává válik. Ezért oly fontos
és szükséges is ma, hogy a vallás nyelvét a személyí és társadalmi elidegenedés
elemzésével és a tapasztalati hermeneutika eredményeivel is felülvizsgáljuk.
Amit Jézusról a történelem mond, és ami az áthagyományozott nyelvi hitvallás
ban szerepel, annak felismerhető kapcsolatban kell lennie tapasztalati világunk
kal, az emberekkel, az emberi közösséggel, és épp ezen kapcsolat miatt a hit
értelmességének vagy értelmetlenségének kérdését sohasem fogjuk elkerülni. A
mai társadalmi és kulturális szituációból kézzelfoghatóan lép elő a követelmény,
hogy új nyelvet kell tererntenünk. amelyben választ kapunk arra a kérdésre:
mít is kell értenünk az evangéliumokban a Jézus-valóságon, ami egyúttal azt
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a kérdést is magába foglalja, hogyan kell kérdeznünk a szabadabb, a felemel
kedettebb, az emberhez méltóbb világ után a mai konkrét társadalmi helyzetben.

A mai teológus saját hitéből kifolyóan is komoly feladatot lát abban, hogy
a Jézus Krisztusban kinyilvánított igazságokat a jelenhez való kapcsolatában
újból szóhoz juttassa, a Jézushoz való teljes hűségben és mégis új és más nyel
ven. A mai hivők csak így kaphatnak az eredeti hittartalomnak megfelelő és
korunkhoz alkalmazott sz-mélyes választ arra a kérdésre: kicsoda nekünk Jé
zus Krisztus? E rövid okfejtést véaiagondolva el kell ismernünk, hogy a "nyelv
krízis" valóság, s ha ezt nem oldjuk meg, hítkrízis származhat belőle.

Isten népe és az evangélium szolgálatában. - Amint a tanítóhivatal és a teo
lógia különvalóságát belátjuk és külön szerepüket tísztázzuk, nyilvánvalóvá lesz
összetartozásuk is: mindkettőnek a keresztény életet kell szelgálnia. A modern
teológia, mínt láttuk, kimondottan a keresztény praxisra irányul, és a tanító
hivatal igazi küldetéséből nemcsak arra hivatott, hogy a helyes hit kifejezését
keresse, hanem el kell tudnia igazítani, motivální és táplálni az imát, a belső

életet és a keresztény cselekvést is. A teológus ma az egyházi vezetőktől bizal
mat és bátorítást vár. Nehéz és kockázatos munkát vállal: az evangélium üze
netét hűségesen és megbízhatóan kell korunk számára lefordítania. A teológia
nélkül a tanítóhívatal abba a veszé'ybe kerülhet, hogy már megmerevedett vagy
üres formulákat ismételget. Régi megfogalmazásokkal a mai hivők sokszor ne
hezen boldogulnak.

Tudjuk, hogy a teológia a történelem folyamán milyen nagy szerepet játszott
a dogmák megfogalmazásában. A mai teológusnak szükségszerűen specializálnia
kell magát, ennek következményeként azonban veszélybe is kerülhet, mert egy
re inkább csak munkahípotézisek birtokában lesz, melyeket a legtöbb esetben
mint kezdetleges megfogalmazásokat nem is lehet megérteni, és az igaz hitet
zavarják. Igy akaratlanul is az a veszély állhat elő. hogy valójában jelenték
telen dolgokat mond, mert kijelentései annyira egvedíek és egyoldalúak, hogy
az egészhez alig ad hozzá valamit. Ebből is kiviláglik a tanítóhivatal szükséges
sége és külön szerepe: a tanítóhivatal tevékenysége az egész hitvallásra irányul,
nélküle a teológia könnyen egyoldalú. törékeny és széteső lesz. Nincs olyan ré
sze a hit megvallásának. amely ne állna az egyház teljességében.

A hit egységéért elsősorban a tanítóhivatal felelős. ezért ma kétszeresen is
el kell követnie mindent, hogy a teológia annyi különböző, sőt sokszor ellenté
tes megnyilatkozását egybekösse, ezeket kőzős vonásuk alapján elemezze és po
zitív értéküket számon tartsa. A pluralista sokszerűséget a tanítóhivatalnak tu
datosan kell feldolgoznia. E munka sok mérlegelést és összevetést kíván: igaznak
és tévesnek szétválasztását, a tetszetős, de meddő spekulációk határozott vissza
utasítását; és a továbbjutás a hit igazi magvával kapcsolatos új elgondolások
ismételt elemzéssel való megerősítését is igényli. Fontos, hogy a tanítóhivatal is
megvizsgálja azokat a tételeket és elveket, amelyek új teológiai meglátásokhoz
vezethetnek, és az ilyenekben ne csak a hagyománnyal való ellentétet lássa.
A magísztériumnak minden lépése előtt eleve készen kell lennie arra is. hogy
megértést és segítséget nyújtson a hit mai, új nyelvének keresésében és megta
Iálásában, E tekintetben kétségkívül a teológia játssza a főszerepet, de mégsem
maradhat egyedül e feladat végrehajtásában, mert az egész egyházat érintő, szel
lemi lelki teljesítményről van szó, és különben is a hit mai nyelve csak a Jézus
Krisztushoz való hűségben, csak az egyházi közösség eleven lelki megtapasztalá
sában születhet meg.

E sajátos lelki miliő megteremtése és közvetitése elsősorban a püspökök
feladata lenne. Sajnos, még míndig akadnak püspökök, akik az egyházért való
aggódásukban tudatosan is konzervatívok akarnak maradni. A hit rnélységének
új tapasztalataira kell ma fölfigyelnünk, amelyek az egész egyházat reflektá
lásokra bírhatják, és így új eligazító mozzanatokra is rátalálhatunk. Elsősorban

ez a folyamat lesz képes újból egybeötvözni a tanítóhivatalt és a teológiát, ami
ből egyáltalán nem következik, hogy sajátosságukat feladva egy szinten állja
nak. Csak a kölcsönös kiegészítésre és együttrnűködé-re törekvés teremthet a
rivalizálás kíküszöbölésével új pozíci1kat, melyeknek végső, tápláló tartaléka az
ősi, apostoli hit, a közös hitből fakadó ima, az igazi keresztény cselekvés és a
felelősségteljes jövő vállalása.

10



A tanítóhivatal szerepenek és tevékenységének új mozzanata a szolgálat, A
tanítóhivatal részéről ma nem elég formális jogokra hivatkozni, bár a hivatal
ezzel a joggal is rendelkezik, hanem neki is igazolnia kell módszerét és az
alkalmazott érveket, s ami mindennél fontosabb, kapcsolatban kell lennie a mai
kultúrtordulat emberének életigényeível. E kapcsolat ébrentartására külön kariz
mával rendelkezik. A tanítóhivatalnak Krisztus akaratából és hatalmától függö
en egységesítő erőnek kell lennie; vállalnia és garantálnia kell, hogy a hit újra
kezdésének vagy újrafogalmazásának folyamata az egész egyházban végbemenjen.
Minden hitvallásnak az egyház hí.val'á-ának kell lennie. A rnagísztéríumnak bi
zonyos tekintetben ma "decentrali-iálódnia" kellene; új éberséggel Isten szavának
arra a megnytlvánu'ására kell figyelnie, mely Isten népének szívéből jön, hogy
ismét az isteni kinyilatkoztatás igazi szolgája lehessen.

A tanítóhivatalnak és a teológiának közösen az Isten népe szolgálatában kell
állnia. A hivők egyre jobban kezdik feladni régi passzívításukat, mínt már mon
dottuk, új "sensus fidelium" van kialakulóban, az egyház belső valósága irámi
érdeklődés, az egyházért való felelősség és a tevékeny együttműködés tudata. Új
karizmák jelentkeznek. Ma úgy érezzük, hogy a Szentlélek, az igazság és szere
tet Lelke erőteljesebben tevékenykedik a hívekben, így még a "hít mélyítésében
és továbbvitelében is karízmatíkus indításokat várhatunk a néptől. Egyre jobban
érezzük, hogy a tanítóhivatal. a teológia és az Isten népe között új díalógusra
van szükség. E párbeszéd előmozditása különösképpen is a teológia feladata lenne.

Epilógus. - Lássunk végül néhány elvet, melyet ma mindkét oldal világosab
ban akar megfogalmazni és körülírni. A tanítóhivatal támogassa a teológust,
különösen az olyan területeken, ahol fontos a kutatás. A tanítóhivatalnak nyi
tottnak kell lennie, ahol valami'yen kezdeményezés van születőben, oda kell
figyelnie, mert az egész egyház szívv-réséről lehet szó, Egyre többen vannak a
laikus teológusok, ezek segítségét is igénybe kell venni. Gondoskedjon a püspök
arr-il. hogy a teolóausok gyakran tatá'kozhassanak, s olykor legyen a püsnök is
közöttük. Szép példát láttam erre Snlitben, ahol az érsek maga is a teológiai kar
taaia és tizenhat tanártársával együtt étkezik az érseki székházban. A teológiai
főiskola jelentős, haladó folvóiratot ad ki: "Az egyház a világban" eimmel.

Olyan korban élünk, amikor sok mínden válik kérdésessé, ezért is kell meg
nyitni az új kutatásí korszakot. Sokszor kell megtűrnünk az ú idonságok elbur
jánzá~át. a súlyos kérdések számára nedíg időt kell adni, hogy beérienek. Mind
ezek előtt és mellett azonban energikusan és határozottan fel kell lénní az alap
vető tételek és bizonyítékek megvédésében és szüntelen hanasúlvozásában, S ez
nem csupán a tanítóhivatal kötelessége, hanem a teológia feladata is, napiaink
leghaladóbb, kiegyensúlyozottságot kereső teológusai ezt felelősségteliesen vállal
ják is. A teológusnak szintén első kötelessége a közös hit védelmezése. Mindezek
a törekvésok csak az Imádkozó és emberileg is elkötelezett egyházi közösségen
belül válhatnak valóságga. Mindannyiunknak segíteni kell abban, hogy a tanító
hivatal elismerésére és segí' ségére váró teológiai kritíka értelmessége új meg
világításba hozhassa az evangélíumot. Ezért állok mint püspök is a teológia
oldalán.
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