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A TEOLÓGUS PASZTORÁLIS
FELELŐSSÉGE ÉS FELADATA

A t e o l ó g i a kifejezés használata alkalmasint PZatónnál mutatható ki eíö
ször (Politeia, 379. a). Marcus Terentius Varro (i. e. 116-27) római króníkaírő és
sztoikus filozófus szerint a teológia, vagyis az Istenről való beszéd háromféle
lehet: költői, polgári és természetes, azaz filozófiai. A költői beszéd célja a gyö
nyörködtetés, a polgárié az állami előírással szabályozott istentisztelet, a termé
szetes vagy filozófiai teológia pedig az istenek természetét, az ember és II vi
lág rendeltetését kutatja.

Teológia és tanítóhivatal. A mai értelemben vett teológia - hittudomány.
Egyaránt hangsúlyos az összetett szó mindkét tagja: h i t, vagyis az Egyház
hitére és gyakorlatára reflektál, és t u d o m á II y, mert reflexióját tudományos
módszerrel végzi, míközben nem mondhat le a filozófia, a történelem- és nyelv
tudomány az irodalomtörténet és hermeneutika, a szocíológía és még egynéhány
tudomány segítségéről. A tanítóhivatal fogalma és jelentősége a II. században
kezd tudatosulni a nem keresztény teológiákkal folytatott vitákban. A doketista*
és gnosztikus teológiával az apostoli utódlás elvét szegezték szembe: a püspökök
az apostoli hit követőiként és letéteményeseiként kezeskednek a hit épségéről.

Mivel a tanítóhivatal egymagában nem tudott megbirkózni az intellektuális síkon
is feltornyosuló nehézségekkel, kialakulnak a keresztény hittel tudományosan
foglalkozó "iskolák". Alexandriában, Antióchiában, Cezáreában módszeresen ref
lektálnak a hitben adott kínyílatkoztatásra, párbeszédet folytatnak a keresztény
ség kulturálls környezetével, összekülönböznek a vallásfilozófiákkal és a "termé
szetes" teológiákkal. A teológia szakkifejezést és a teológus megnevezést azonban
csak azután veszik át, hogy Tertullián, Eusebiosz, Origenész, Agoston megsza
badítja e fogalmat görög múltjában gyökerező terheitől.

Amíg a keleti Egyházban csaknem minden püspök teológus is volt egyben,
a nyugati Egyház püspökei inkább az egyházkormányzást részesítik előnyben. A
teológiai és az igazgatási munka megosztása következtében a püspökök a pápá
val az élükön áthagyományozzák és megőrzik a kinyilatkoztatás kincsét, a teo
lógusok pedig tudományos vizsgálódás tárgyává teszik. Kitapintják a kor ér
verését, nyomon követik az emberi agy tekervényeit. és a hit megfogalmazásában
alkalmazkodnak az emberi élet változó körülrnényeíhez. Az egyháztörténelem bő

ségesen igazolja az önálló teológia létjogosultságát, amely hozzásegíti a tanító
hivatalt, hogyelkerülje a tévedéseket, hogy megtalálja az Egyház hitfelfogásá
nak megfelelő formulát és azt a nyelvet, amelyen megértik az emberek. Ha a
teológia a hit megértése (intellectus fidei), akkor alapfeltétele az egyháziasság,
akkor elvileg az Egyházon belűl van a helye: az E g Yh á z hitét gondolja át és
fogalmazza meg. A teológus a tanítóhivataltól kapja megbízatását (míssio canoni
ca), mely magában foglalja a tudományos kutatáshoz és ezzel együtt az ön
álló véleménynyilvánításhoz való jogot és kötelességet. Amint Cserháti József
püspök mondotta a Vigíliával folytatott beszélgetésben: "a teológiai tanár sza bad
kutató". Ugyanakkor tudnia kell a teológusnak, hogy az Igazság csak kollektíven
lelhető meg, hogy a közösség számára csak annyiban érdekes az egyéni véle
mény. amennyiben nem megföllebbezhetetlen és nem támaszt igényt föltétlen
elismerésre.

A vallási igazság elégedhet meg legkevésbé a magánvéleménnyel. Itt senki
sem mehet a maga feje után, senki sem képzelheti azt, hogy egyedül neki ada
tott meg az igazság ismerete. A vallás igazsága az egész emberre vonatkozik, az
ember pedig míndig a többiekkel együtt egész. Szó sem lehet tehát katolíkus
teológiáról ott, ahol nincs respéktusa a Jézus Krísztus által alapított Egyh~z

*A "dokeo" igéből származó elnevezés arra az tránvzatra, amel,' KrIsztusnak csak láWzó
tagos testet tulajdonított.
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tanítóhivatalának: nem mondható katolikusnak az a teológia, amely nem a Szerit
írásból indul ki és nem tekinti mértékadó normának az Isten szavát értelmező

visszavonhatatlan meghatározásokat. De az ilyen - hagyományt, Szentírást, dog-
·1'nákat egyaránt tisztelő - teológia akkor áll hivatása magaslatán, ha nem tér
ki a mai idők valódi nehézségei elől, ha olyan ember műveli, aki nem vonul
vissza elmúlt évszázadok megcsontosodott hagyományai közé, hanem megkísérli,
hogy képességeihez mérten újból vallatóra fogja a régi igazságokat. Még nem
hagyományos teológus az, aki papagaly médjára csak a régi formulákat szaj
kózza - mondotta Karl Rahner a Mérleg folyóiratnak adott interjúban. Meg
történhet, hogy a hivő és újat akaró teológus mond valamit, ami legjobb szán
déka ellenére sem egyeztethető össze az Egyház tanításával - meglehet oly
okból, melynek vajmi kevés köze van az Egyház tanítóhivatalához. Ez nagyon
is könnyen megeshet, hiszen egyetlen teológus sem tévedhetetlen. Mindazonáltal
vállalnia kell az esetleges tévedés kockázatát a hit nagyobb esélyének felkutatása
végett. Aki hisz, nem fél. Biztos abban, hogy Jézus az egyének tévedései elle
nére is megtartja Egyházát az igazságban. Az Egyház nem a teológusok zárt
körű klubja. De amíg egy teológus tudatában van annak, hogy egyéni nézetét
kifejező véleményét végeredményben csak az Egyház hítelesíthetí, amíg meg
őrzi ezt az alapmagatartást az Egyház tanítóhivatala iránt, amíg az Egyház nem
mínősítí annak rendje és módja szerint tévesnek tanítását, addig igazi katolikus
teológusnak tekintheti magát. Nyugodt lélekkel veheti ajkára .T. H. Newman bí
boros teológiai szállóigévé lett mondását: "mielőtt a pápára emelem poharamat,
előbb a lelkiismeretemre iszom". Nyugodt lelkiismerettel vállalhat felelősséget

egyéni véleményéért. amellyel az Egyházat kívánja szolgální a tanítóhivatal tá
mogatása és az esetleg felmerülő véleménykülönbségek becsületes tisztázása révén.

A teológusok felelőssége. Egyházunkban nem a kritikusan gondolkodó értel
miségiek okozzák a legnagyobb gondot, hanem "Isten egyszeru népe". Azok, aki
ket némely lelkipásztor szerint távol kell tartani a mai teológusoktól, mert ezek
megzavarhatják őket. Véleményük nem is egészen alaptalan: csakugyan vannak
teológusok, akik a mlnden áron való föltűnés kedvéért szerétnek meghökkentő

dolgokat mondani, és vannak "egyszerű hivők", akik mindenen szeretnek bot
ránkozni. Bizonyára igazuk van azonban a tömegtájékoztató eszközök szakembe
reinek, hogy a rádió és a televízió korában nincs többé "egyszeru" ember. És
nem a teológusok renditik meg, hanem az Egyházban végbemenő kikerülhetetlen
változások ejtik zavarba őket. Ha a hívek botránkoznak, akkor a felelősség

egy része rendszerint azokra a népszerűsítökre hárul, akik nem fejtik ki, hogy
az új eszmék hogyan is egyeztethetők össze a régi hittel. De még nagyobb fele
lősség terheli azokat, akik a Zsinatat nem új kezdetnek, hanem a múlt összege
zésének tekintetik. Nemcsak a krítíkus teológia kelt nyugtalanságot, hanem a
kritikai tudat hiánya is. Helyesebben az, hogy a hivőket nem készítették föl- az
Egyházban ténylegesen bekövetkezett váitozásokra, hogy nem ébresztették föl kel
lő időben a megértést az Egyház reformtörekvései iránt. Hogyne éreznék, hogy
megnyílt alattuk a föld, ha nem érlelődött ki bennük a kritikai szemlélet, amely
belátja, hogy kizárólag a változás biztosíthatja egy élő szervezet azonosságát.
Igazuk van a püspököknek és lelkipásztoroknak, amikor jelzik a buzgó hivők

azonosulást válságát a teológusoknak. Utóvégre ki menti meg az egyszerű lelke
ket a reményvesztett beletörődéstől és kiábrándulástól, mely egyre magasabb fa
lat von az Egyház és a hivő nép közé? - kérdi J. B. Metz. És hozzáfűzi, hogy
nem írhatók le cinikus módon az egyszeru "nénikék". Igaza van Heinrich Böll
nek, aki éppen azért becsüli az Egyházat, mert a keresztény világban megvan
a helyük azoknak is, akiknek a pogányok között sosem volt helyük: a nyomo
rékoknak és betegeknek, az öregeknek és gyöngéknek, mindazoknak, akik ér
téktelennek tűnnek; sőt nemcsak helyük van, hanem ennél mérhetetlenül többet:
szerétetet kapnak. Az Evangélium ellen vétenek azok, akik csak az elittel tö
rődnek az Egyházban, vagy az Egyház törvényes keretein kívül vélik megva
lósíthatónak papi hivatásukat. A teológusnak olyan egyháziasságra kell törekednie,
amely nem engedi meg a szakítást a "hivatalos" Egyházzal, olyan teológiát kell
művelníe, amelynek segítségével a "megzavart hivők" is meg tudják különböz
tetní az Egyház isteni, emberi és túlságosan is csak emberi elemeit. A teológiai
felvilágosítás fáradságos útjára kell lépniük; meg kell értetniük. hogy az Egy-
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háznak ugyanúgy meg kell hajolnia a történelem törvénye előtt, mint minden
élő intézménynek. Ami tegnap jó volt, nem okvetlenül jó még ma is: alkonyat
kor lámpát gyújtani, nem jelend, hogy tévedés volt nappal nem égetni a vil
lanyt. Kellő tapintattal és türelemmel, senkire sem neheztelve bizonyosan célt
lehet érni. Nem annyira az vall lelkipásztori bölcsességre, hogy megóvjuk híve
inket az új eszméktől, mínt inkább az, hogy megmagyarázzuk nekik: bizonyos
újítások nemcsak kívánatosak, hanem mellőzhetetlenek is a kereszténység szá
mára. Erről tanúskodik az egész egyháztörténelem. Az Egyház életében nagyon
sok, legalább olyan forradalmi változás volt már, mint a legutóbbi évtizedben,
miközben mindvégig Istennek Jézus Krisztusban megtestesült emberszeretetét
közvetítette az emberek szüntelenül változó világának.

A vallásos élet jelenlegi történelmi fordulóján nagyon sok keresztény tapasz
talja meg a hitnek azt a formáját, amely homályosan sejti, hogy a keresztény
ség teljes választ tud adni az embernek, és ugyanakkor kellemetlenül érzi ma
gát, rruhelyt egyik vagy másik dogma igazolására kerül sor. Amint mondani szok
ták, csak "részben" azonosulnak az intézményes Egyházzal. A vallásos népes
ilég 60-70 százalékát teszik ki ők a világ valamennyi fejlett országában, így
hazánkban is. Többnyire a "perem-keresztények" vagy "anyakönyvi keresztények"
negatív jelzővel illetik őket, és ez megakadályozza a "részleges azonosulásban' rej
lő pozitív tartalom felismerését. E negatív szemlélettel magyarálható a konflik
tus nélküli azonosulásnak mint vitathatatlan eszménynek a föltételezése is, amely
nem kevés bonyodalmat okoz. Például azt, hogy az egyik lelkipásztor megtagadja
az ilyen szülők gyermekétől a keresztséget, a másik viszont - esetleg ugyan
abban a templomban - pusztán p r a g m a t i k u s meggondolásból kiszolgáltatja.
Amde a részleges azonosulás teológiai értékelésének hiányában nemcsak a rigoriz
mus, hanem a pragmatizmus is megbosszulja magát. Felesleges a példákat sza
porítani. Ha igaza van Hans Urs eon Balthasarnak, hogy a teológiának a tények
ből kell kiindulnia és eljutnia a logoszhoz, akkor a teológusok jó néhány hasz
nos, egyházias szempontot meríthetnének a részleges azonosulás megfontolásából.
A kisgyermeket erőszakkal sem bírja édesanyja elvonszolni a zsúfolt kirakat elől.

A felnőttek figyeImét viszont inkább néhány választékosan elrendezett darab ra
gadja meg. Az emberiség - legalábbis nagyobb részben - kinőtt a gyermekkor
ból. Az egyháziasság csökkenése. kvantitatív koncentrácíóta bizonyos körülme
nyek közott nem növelheti-e a hit és a vallásosság kvalitatív koncentrácíöját ?

A II. vatikáni zsinat szerint az egyház az üdvösség jele az egész világ szá
mára. Mível az üdvösség, a bibliai s a l ó m a társadalomhoz szervesen tartozó
emh-r kiteljesedése. nem szakítható el az üdvösségtől a felszabadulás vagy hu
manizálódás, A világiak azt kérik ma a teológusoktól, hogy tárják fel nekik an
nak a csodálatos erőfeszítésnek az értelmét, amelyet az ernberek a világ éníté
séért és emberibbé tételéért kifejtenek. Yves Congar szerint felelhetik, sőt azt is
kell felelniök, hogy az ..üdvösség felszabadulás", de nem állíthatják megfordít
va, hogy a "felszabadulás üdvösség". Mert bár az ember nem teljes szociális
vonatkozásai nélkül, az emberi tel iesssg nem merül ln a szociális összetevőben.

Ugyanakkor a teológus. aki jól olvassa az Evangéliumot, nem elégedhet meg
többé az üdvösség értelmezésével, hanem tennie is kell érte valamit. Amióta .Jé
zus Krlsz-us egyetlen narancsban (Mt 22,37) foglalta össze az Úszövetség két egy
mástól fü'Sgetlen törvényét (Deut 65 - Lev 19.18). istenszeretetünk az ernberek
szere-etében i~'lzolódik be. A fŐT)~nn~s megköveteli hlrdetőitől, hogy az emberi
haladás és felszabadulás mellé áll ia-iak. hozv a kizsákmányolás és az éhezés, a
háború és az elnyomás ellen fordul ianak, Nerncsak vasárnaponként kell hirdet
nünk az üdvöss-a jó hírét - szinte idevenvezetői sí.ílusban -, hanem e'~ész hé
ten: a munkahelyen, a családban. a közéletben. mindenhol, ahol emberek élnek,
szenvednek és küzdenek. A teológus nem szorítkozhat arra, hogy a keresztény
hit i~azságait erősítse meg az Egyházban, hanem az Egyházat is meg kell erő

sítenie a világban. Nem elzárkózás hanem kinyílás, nem a frontok szél esítése,
hanem a megértés növelé~e. nem hangos állítások, hanem csöndes párbeszéd
által. Vagyis nem az Egyházat kell őriznie, hanem a világot, helyesebben az
embereket. hogy ott marudhass m közöttik az Egyház. Ezért nem késtekedhet rá
mutatni azokra az anyagi és szellerní javakra, amelyeket a ker-sztény hivő nem
csak helyeselhet a szocial izrnu-t épít-i hazában, hanem ame'yekért együtt kell
dolgoznia az ország valamennyi jó szándékú polgárával. A Don Quijote szerző-
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jének szavaival: késedelme a világnak lenne kárára, hiszen a sérelmek orvosiá
sát, a ferdeségek kiigazítását, a jogtalanságok jóvátételét, a visszaélések meg
szüntetését és a tartozások kiegyenlítésat tűzte ki céljául. Magyarán mondva: a
párbeszédtől el kell jutnunk a sajátos értékek kölcsönös elismerésén, a megálla
podások kölcsönös megtartásári alapuló együttműködéshez, A világ változásával
lépést tartó teológusok nem vívnak szélmalomharcot. Palmiro Togliatti mondotta
1!}68. március 20-án bergamói beszédében: "Ami a vallásos tudat Iejlődését illeti,
már nem fogadjuk el azt a naiv és elhibázott keneepelót. míszerínt elegendő

volna az ismeretek elterjesztése és a szociális struktura megváltoztatása a társa
dalmi változások meghatározásához. A XVIII. századbeli felvilágosodásból, és a
XIX. századi materiaHzmusból származó eme koncepció nem állta ki a történe
lem próbáját. A gyökerek mélyebbek, a változások másképp történnek, a való
ság bonyolultabb. Ezekből a megállapításokból is a kölcsönös és mély megértés,
tehát az együttműködés szükségszerűségére következtethetünk." Ennek az együtt
működésnek újabb jelentős er--dménye Magyarországon. hogy helyreállt a teljes
hierarchia. Az esztergomi érseki szék betöltése és a magyar prtmás bíborosi ki
nevezése - a személyes elimerésen túlmenően - mindenekelőtt a Vatikán bi
zalmának kifejezése a magyar egyházi és állami vezetés iránt. A teológusok vi
szont, akik a maguk eszközeivel járultak hozzá az állam és az egyház viszonyá
nak [avításához, úgy tekinthetnek erre a gaszrusra, mint eddig végzett munkájuk
jóváhagyására, és mint felhívásra, hogy tovább haladjanak ezen az úton.

Kerigmatikus együttérzés. A zsinat nem befejezés, hanem kezdet. Ne ringas
sa magát senki illuziókban : ha helyt akar állni, szellemileg és teológiailag jól
kell felkészülnie. Máskülönben nem bírja felfogni. mít kíván tőle a Zsinat, 6s
nem tudja majd befejezni, amit elkezdett. Ma már a Zsinat teológiai stílusa
sem felel meg annak a nyelvnek, amelyen a XX. század embere gondolkodik és
b-szél - hangsúlyozza K. Rahner. A mai teológus munkája tehát alapjában két
irányú: egyrészt a Zsinat tanítását kell továbbfejlesztenie. másrészt a hamis ér
telemben művelt "modern" teológiai irányzatokat kell vísszaszorítanía.

Elsősorban azokkal az emberekkel kell párbeszédet folytatnia, akik azt gon
dolják, hogy nagyon sok hitigazságut nem tudnak elfogadni. Nem arról a gon
dolatról van szó, amelyet Hugo Rahner, Franz Lakner és még egynéhány inns
brucki teológus vetett föl 1938-ban, hogy a tudományos teológián k í v ü l a dog
ma hirdetését előkészítő, "kerigmatikus" teológiát kell létrehozni. E próbálkozás
hamarosan megbukott, mert a teológia attól még nem lesz kerlgmatíkus, hogy
megszűník tudományos volta. A hittudomány viszont nem szorítkozhat öncélú
vizsgálódásokra. mert a keresztény közösség életét kell szolgálnia. E feladatát
akkor teljesiti, ha a teológiai Ismeretszerzést irányító érdek mindenekelőtt az Ige
hirdetése, az üzenet, az örömhír konkrét elfogadhatóságának a kutatása. Ha a tár
sadalom nem hordozza már az Egyházat mint magától értetődő valóságot, ha a
népegyházat felváltja a személyes e'.határozáson alapuló egyházi közösség, akkor
a teológia nem nyugtathatja meg magát a társadalom hagyományos gyakorlatá
val. A legtöbb fejlett országban már Isten sem magától értetődő valóság, és ezért
az Istenről való beszédnek .jóval mélyebbre kell hatolnia, mint amíg a vallás
társadatrni alapjai sértetlenül álltak. A mai világban Isten léte nem része többé
a társadalmi konszenzusnak, a hitet nem támogatták masszív híhetőségi rend
sz-rek. A ,.teológiának" ma nem arra kell felelnie, hogy van-e Isten. hanem
hogy: "Mit jelent Isten az én él.etemben és a társadaloméban ? Mennyiben és
hogyan érinti Iétemet ? EgYá'talán érdemes-e hinni Benne? Hogyan vihetern
Istent közel ahhoz az emberhez. aki nem hozla magával a tudatot, hogy Isten
a legtermészetesebb valósá-r?". Ha így kérdez a teológus, és nem zárkózik egy
le':únt világ míkrokozmoszába, akkor teológiája önmagától lesz kertgmatikus 
még a legtudományosabb Iejtcgetéssk közben is.

A feleletre váró kérdés így szól : hol van a mai ember öntelfogásában az a
fogódzó, amelyhez kapcsolódhat a vallási igazság? A feladatot az oldja meg, aki
rnélvsegas szrnpátiával közeledik a mpl emberhez, akinek fel akar ia tárni az
Evangélium értékét. Teológus az, aki annyira hisz Istenhen, hogy magáévá te
szi az emberi kérdések loaradítcáli-abb formáit is. A teológus sem jutott még el
Isen botd-raító svínclátására.: A hivö és hitetlen emberek o'da'án áll, szava ak
kor lel visszhangra, ha ő is kivonul hitének abból a biztonságából, amit csak a
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társadalom garantált, és sorsközösséget vállal a konkrét emberrel. Lehet, hogy
annak szemében, aki "belül" van, aki a teli templomok és a múltbeli vallásos
mílíö világában él, kishitűségének vagy kétkedesnek tűnik e kerlgmatíkus
együttérzés. De aki látja, hogy mi történik "odakint" a világban, ahol az élet
lüktet és halad előre, és úgy érzi, hogy Isten maga áldotta vagy verte meg ez
zel a "látással", annak hivatása, egyházszolgálata, üdvössége, hogy Isten a:dne
előtt, a kinyilatkoztatás igazságaival szemközt az emberek kérdéseinek képviselője

legyen. Az igazi kerígmatikus teológia nem a fogalmi erőfeszítés megkerülése,
nem a hit leegyszerűsítő-népszerűsítőelbeszélése, nem a nehézségek elhallgatása.
hanem a hit immanens megalapozása annak hirdetése közben: a hit tartalmának
és meggyőző életerejének együttes közlése.

Mítosztalanítás. A mítosztalanítás korában élünk. Nem ismeretlenek az ellen
érvek és kárhoztatások, köztudott, hogy e megterhelt szónak olyan jelentése i8 VM
Rudolf Bultmann teológiájában, amely katolikus részről elfogadhatatlan. Ugyan
akkor a marburgi teológus életét és munkásságát méltató nekrológok kivétel nél
kül egyetértenek abban, amit Karl Rahner jóval korábban kijelentett: akármi is
marad meg Karl Barth hatalmas művéből, az európai evangélikus teológia egé
szében Bultmann aratott győzelmet Barth felett. E% a győzelem nem véletlen,
és a katolikus teológia nagyon rosszul tenné, ha nem húzna hasznot belőle. A
mítosztalanítást a papi kódex szerzője kezdi, aki a Szeritírás legelső lapjain
megfosztja isteni jellegétől a Napot, a Holdat és a csillagokat (Gen 1,1-2, 4a).
Amikor XXIII. János pápa 1961. október ll-én, a Zsinat kezdetén meghirdeti
az Egyház korszerűsítését, hangsúlyozza, hogy a régi tanítás tartalma nem azo
nos megfogalmazásával: "Más ugyanis a hitletétemény és más a mód, ahogyan
azt hirdetjük, mégis egyazon értelemben és jelentéssel". A Hittani Kongregáció
1973. június 24-én keltezett "Mysterium Ecclesiae" kezdetű Nyilatkozata elisme
ri a hittételek történelmíségét, vagyis azt, hogy az Egyház gyakran változékony,
az adott kor gondolkodásmódjától függő fogalmakkal fejti ki tanítását. Mivel a
dogmák meghatározott emberi összefüggésekre utalnak, új helyzetben, új feli me
rések alapján teljesebben és tökéletesebben is megfogalmazhatók. Ezt sürgeti
VI. Pál pápa is egyik beszédében azért, hogy a régi dogma tökéletesebb meg
fogalmazása révén a tanítás értelme könnyebben eljusson a mai ember szívébe
és agyába. A mítosztalanítás - összes elsietett, eretnek és elfogadhatatlan túl
zása ellenére is - élő és hivatalos egyházi követelmény, és olyan teológiát igé
nyel, melyet ezután kell még kialakítanunk. Természetesen mindenhol, ahol a
hagyományos tanítást mai nyelvre kell fordítani, reális a veszély, hogy egy teo
lógus rosszul fordít. Ugyanakkor a mai ember többnyire úgy érzi, hogy a teo
lógiában mítoszokkal van dolga. Buitmann híres-nevezetes mondása: "Az elektro
mos áramot és rádíókészüléket, betegség esetén modern gyógyászati eszközöke-t
használó ember nem hihet egyúttal az Újszövetség lélek- és csodavilágában" na
gyon sok kortárs életérzését fejezi ki. Nem kétséges, hogy végeredményben ha
mis ez az érzés, rnert h i b á s a mítosz v a g y igazság logikátlan alternatívája.
De ha egyszer a kortársak - nemritkán a teológia fogalmazásbeli mulasztásai
miatt - elfogadhatatlannak érzik a kinyilatkoztatás t a r t a l m á t i s, akkor
a teológusnak a legsürgősebben le kell fordítania a régi igazságot arra a nyelv
re, amelyen beszélünk és gondolkodunk. Ma, amikor már az egykori ellenállók
is belátják, hogy nem kell félniök a szentírástudomány új eredményeitől, köny
nyeri mosolyoghatnak a teológusok régebbi nehézségelken. például azon, hogy
Jónás valóban három nap és három éjjel élt-e a cet gyomrában. De megfeled
kezhetnek-e arról, hogy közben sok becsületes és intelligens ember elhagyta az
Egyházat, mert úgy vélte, hogy történeti tényként tanít mítoszokat és legendá
kat, és hogy ugyanezen okból még többen, akik szellemi otthonra leltek volna
az Egyházban, kirekesztve érezték magukat belőle. Simone Weil írta a 40-es évek
elején: "Szeretném fölhívni a figyeimét egyetlen tényezőre. Arra, hogy szerín
tem van egy szinte áthághatatlan akadálya a kereszténység megvalósulásának.
Ez az a n a t h e m a s i t két kis szavának használata. Nem megléte, hanem
használata, amivel eddig visszaéltek. Íme, ez is meggátol abban, hogy belép
jek az Egyház kapuján. Én ott vagyok amellett. ami e két kis szó miatt nem
léphet be az Egyházba, ebbe az egyetemes gyülekezőhelybe. Annál is inkább
velük maradok, mert tulajdon értelmem is köztük van."
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Ha a II. vatikáni zsinat "Dei verbum" kezdetű dogmatikus konstitúciója az
isteni kinyilatkoztatásról leszögezi, hogy Isten Szavát tudományos-krítíkus mód
szerekkel kell értelmezni, akkor mennyivel inkább a dogmákat és- hitvalláso
kat, amelyek mégiscsak emberi szavak! A hitet minden korban olyan szavakkal
és gondolatokkal fejezték ki, amelyek megfeleltek az akkori ember- és világfelfo
gásnak, Ha megváltoznak a gondolkodás feltételei és formái, akkor éppen a meg
változott szellemi légkörben különben okvetlenül bekövetkező félreértéseket el
kerülendő kell újrafogalmazni a hitet, hogy ne vesszen el ősi jelentése. Amint
Aquinói Szent Tamás hangsúlyozza, nem a krédó s z a v a i alkotják a hit tár
gyát (fides quae), mert a hit aktusa (fides qua) nem a szavakra irányul, ha
nem arra a valóságra, amelyre csak utalnak a szavak (Summa theologica, 2,2 q.
1 a. 2). A teológusnak tehát a mítosztalanítás, a tisztogatás munkáját kell vál
lalnia: nem azért, hogy megmásitsa a hit igazságát, hanem azért. hogy kisza
badítsa a kinyilatkoztatást kulturálís köntöséből. és így meglelje annak tulajdon
képpeni értelmét. A negatív csengésű mítosztalanítás szó pozitív tartalma tehát
az eredeti hit mélyebb megértése. Így ir erről a II. vatikáni zsinat Lelkipásztori
Rendelkezése az Egyházról a Mai Világban: "A tapasztalat... azt mutatja,
hogy. .. nem mindig megy nehézségek nélkül a kultúra és a keresztény tanítás
összehangolása. .. A természettudományok meg a történelem és a bölcselet újabb
vizsgálódásai és eredményei ugyanis új kérdéseket vetnek fel. Ezek hatnak a
gyakorlati életre is, és még a hittudomány művelőitől is új kutatásokat követel
nek. Ezenkívül arra ösztönzik a teológusokat, hogy igazodva a hittudományok
saját módszereihez és követelményeihez folyton-folyvást keressék a módját, hogy
az addiginál alkalmasabban közölhessék a tanítást koruk embereivel. Hiszen más
valami a hitletétemény, vagyis az igazságok, és megint más az előterjesztés mód
ja; persze úgy, hogy a tétel és értelme ugyanaz marad ... Akik a papnevelő

intézetekben vagy a tudományegyetemeken a hittudományt rnűvelík, igyekezze
nek közös erőfeszítéssel és eszmecserével együttműködni más tudományágak ki
válóságaival. A hittudornányos kutatás a kinyilatkoztatott igazság mélyebb meg
értésére irányuljon. ugyanakkor azonban ne hanyagolja el a saját korához fű

ződő kapcsolatot sem, mert csak így segítheti hozzá a különféle tudományágak
ban szakképzett embereket a hit teljesebb megértéséhez. Az ismereteknek ilyen
társítása nagyon be fog válni a papság képzésében is, rnínthogy a papoknak
tudniuk kell majd úgy kifejteni az Egyház tanítását Istenről meg az emberről

és a világról, hogy kortársaink tőlük még készségesebben fogadják be az igét.
Az is szerfölött kívánatos, hogy mínél több világi hivő kapjon kellő képzettséget
a szent tudományokban, sőt hogy számosan közülük hivatásszerűen is szenteljék
magukat ezeknek a tudományoknak, és értékes eredményekre jussanak bennük"
(62. pont).

A teológia az egyház tanításából indul ki, s a tanításhoz tér vissza. Nem a
tanítás előterjesztésére. hanem tudományos átgondolására hivatott. A teológus
vizsgálódik, kutat, bírál, egyszóval tudományos előmunkálatokkal segíti a tanító
hivatalt; tehát a püspökök oldalán áll. Azért foglalkozik teológiával, mert sze
reti az embereket és reméli, hogy teológiája némi fényt visz az életükbe. És
azért, mert engedelmeskedik Istennek, aki arra rendelte, hogy rátaláljon. mi
közben utána tapogatózik, hiszen nincs messze egyikőnktől sem.

Hivatkozások: Cserháti J.: Vigtüa 36 (1971) 779. o. - K. Rahner: Mérleg 3 (1967) 110.·

124. o. - J. H. Newman: Mérleg 12 (1976) 18. o. - J. B. Metz: Vigilia 34 (1969) 410-415.

o. - H. Böll: .Teológia 6 (1972/3) 173. o. - H. U. v. Balthasar: idézi Szabó F.: H. De Lu
bac, Y. Congar, Róma 1976. 99. o. - Y. Congar: idézi szabö F.: i. m, 142. o. - P. Tog
liatti: idézi A. Santini : Katolikus kérdes - kommunista kérdés, Budapest, 1976. 162-163.

o. - K. Rahner: Die Herausforderung der Theologie durch das zweíte vatikanische Kori
711: Schriften zur Theologie, EInsiedein 1007. VIII. 13-42. o.: Mérleg 12 (19711) 232. o. 
K. Rahner: Theologie und Anthropologle : i. m, 58. o. - VI. Pál: Stimmen der Zeit 1973

(91) 590. o. - R. Bultmann: Kerygma und Mythos I. Ein theologisches Gesprlich. (Hrsg.

H. W. Bartsen. Hamburg 1960') 18. o. - S. Wc:!: Vigilia 41 (1976) 398. o.

17


