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A FELNŐTTEK TEOLÓGIAI KÉPZÉSÉNEK
ALAPKÉRDÉSEI-

Napjainkban az egyes tudományterületek ugrásszerűen differenciálódnak. En
nek a haladásnak szükségszerü következménye, hogy a társadalom tagjai bizonyos
fokú szakmai, sőt tudományos színtre törekszenek. Korunk társadalma egyre in
kább a képzettségre törekvő, Sőt képzett társadalomnak nevezhető. Mi sem ter
mészcrcsebb, mi nt hogy az ilyen környezetben élő egyházi közösségben is egyre
sürgetőbben jelentkezik az igény, hogy a hit ismereteiben. tehát teológiailag is
jobban képezzük híveinket. Annál inkább fontos ez, mivel ma a környező világ,
a társadalom adja fel a kérdéseket az egyháznak. Ha mí ndezt számba vesszUk,
akkor e\mondhatjuk, hogy új nézőpontokból kiinduló, de távlataiban mégis a
"klas',7ikus" időkre emlékeztető "teológiai korszak" előtt állunk. A látszólagos kű

lönbség talán csak az, hogy míg régen az utcákon, piactereken és a fórumon
vítatkovtak a hit izgalmas kérdéseiről, addig ma a hírközlő eszközök az embe
rek otthonába is elviszik - kűlönbőző előjelű kommentárokkal és értelmezésekkel
- az egyházi élet és a hittudomány mai kérdéseit. A hivő életnek a tudománnyal
összefüggő, tudományos szintű teológiai értelmezése mind nélkülözhetetlenebbé
válik, mivel a mai ember csak megalapozott, harmonikus válaszokat képes el
fogadni.

M~ tehát az egyházi életnek fontos feladata - a helyi egyház társadalmi kör
nyezetének megfelelően is -. hogy nagy gondot fordítsan a felnőttek keresztény
képzésérc és folyamatos továbbképzésére. Ennek elmulasztása azt a szornorú je
lenséget eredrnényezné. hogy míg a hivő ember, maga a pap is, különtele szak
mákban és tudománváaakban egyre képzettebbé. felnőttebbé válik, ugyanakkor
hitbeni ismeretei megmaradnak az alsótagozatú képzés színtjén, vagy akár a régi
"iskolás" teológia korunkban alkalmazhatatlan keretei között, A keresztény fel
nőttképzés és teológiai továbbképzés tehát ma nem történhet holmi "véglegesen
kész" tankönvvek besulykolásával. Nélkülözhetetlen tényezője ugyanis. hogy kap
csolatot teremtsen a környező világgal. annak eseményeivel, ideológiáival. Ez a
kapcsolatteremtés, a külső és belső dialógus lesz a helyesen megalapozott "napra
kész" (up to date) rugalmasság feltétele.

Történeti előzmények

Az egyházi élet kezdetén a teológia az Isten népének közös ügye volt, ami
nek igazságáért a keresztények készek voltak életüket áldozni, száműzetést és
mellőzést vállalni. A hi tkérdések aktualizálása. a hitbeni ismeretek elmélyítése
és széles körű kiterjesztése tehát nem mai újítás, hanem visszatérés - mutatis
mutandis - az egyház életének ősi és lényeges formáihoz. Jézus Krísztus nem
csak a tizenkettő előtt szólt az Isten országáról, hanem tanítványainak és dl
kalmi hallgatóinak is világosan kifejtette tanítását örömhiréről. a hitről, az igaz
ságról, a szeretetről, üdvösségünkről és eljövendő életünkről. Amit pedig hall
gatói a hittitkok rnélységeiből nem voltak képesek felfogni, azt példabeszéríekkel,
köznapi hasonlatokkal, az emberi élet egyetemes szímbőlumaíval tette hihetővé.

Ugyanezt a módszert követték az elso igehirdetők, amint ezt az újszövetségi ira
tok tanúsítják. Szent Pál beszédeit és leveleit viszont már sajátos teológiai szem
pontok jellemzik, sőt egyes kérdések kifejtésénél bizonyos rendszert is alkal
maz. - A teológia ebben az időben az ősegyh.ízban mindenki ügye 1'Olt: minden
ki beszélt. kérdezett és tanított lstenről és Krisztusról. A felnőtt-keresztelés és
az ehhez tartozó hosszas előkészítés lehetővé tette, hogy az így "kész keresztény"
ismerje hitét, élje szentségi életét és képes legyen a keresztény tanítást röviden
összefoglalni, esetleg megvédelmezni a támadásokkal és bizonyos korabeli rá
galmakkal szemben.

Bár az egyes egyházaknak mindig voltak kiemelkedő tagjai, vezető egyéni
ségei, mégis az egész közösséggel együtt oldották meg a problémákat, határozták
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meg a feladatokat, amikor az újabb és nehezebb helyzeteknek jézusi megoldását
keresték. Ez az idő a közösségi teológiának volt a korszaka, és a fennmaradt szent
iratok ezt a tanítási és életformát tükrözik. Ezért írja H. D. Bastian, hogy az
újszövetségi szerzők kis csoportja mögött ott áilt a nagyszámú hívősoreg. maly
nek feltett konkrét kérdéseit és ellenvetéseit közvetlenül nem ismerjük, de ki
következtethetjük a fennmaradt írásokból (idézi H. W. Augustiri : Diskussion zu
Bischof Robinson's ..Gott ist anders", München, ]934. 213). Ezt úgy is mondhat
juk, hogy az ősegyházban közösen írták az újszövetség dialogikus teológiáját.

Az egyházatyák korában a teológiai képzés és elmélyülés a rendszeres lel
kipásztorkodás szolgálatában állt. Egy-egy összetartozó hívőcsoportnak a püspök
volt a feje és a lelkipásztora. Ez az időszak a püspöki teológia korszaka. A püs
pökök nagy műveltségű emberek voltak, mint például Atanáz, Vazul vagy Szent
Ágoston, és koruk szellemi áramlatában éltek. Tanitásaikban, még az elvontnak
tűnő fejtegetésekben is felismerhető a személyes jelleg, az igaz hitet kutato és
bemutató lelkipásztori lelkület. Teológiájuk nemcsak tanítás, hanem felöleli az
egész egyházi életet. Különösképpen a mísszíonálást, Krisztus hirdetését célozta.
Mivel a püspök egyúttal a reá bízott "nyájnak" hivatott és illetékes pásztora is
volt, azért ez a püspöki teológia tekintélyt jelentett a szervezettség felé fejlődő

egyház életében.
Az Intézményesedés során egyre jobban felhalmozódott kormányzási és ad

minisztratív feladatok végül is egészen háttérbe szorították ezt a típusú teológiát.
Bár a nyugati egyháztarutók és hithirdetők egy ideig még rendszerint teológiailag
is jól felkészült püspökök voltak.

A korai középkorban a teológia oktatását és az igehirdetést nagy részben szer
zetesek végezték. A fejlődő teológiának a kolostorok váltak műhelyeívé, ahol az
elmélkedés és a mísztíkus megismerés szolgálatába állították a hittudományt,
amit a férfi és női kolostorokban egyaránt magas tudományos felkészültséggel és
bölcs lelki tapasztalatokkal tanítottak. A kolostori teológia korában egy-egy tu
dós és szenté'etű apát és apátnő számos világi pap és hivő tanítója, tanácsadója
és lelki mestere volt.

Bár a szerzetesek később is feladatuknak tekintették, hogya fizikai munka
mellett, a civilizáció és kultúra terjesztésével egyidejűleg elmélyedjenek a teo
lógiában, a teológia mégis az egyetemek oktatási anyagává vájt. Az egyetemi
teológia célja elsősorban az egyéni képzés, az értelmi csiszolódás és a magasabb
fokú képesítés elnyerése volt, és csak másodlagosan. közvetve szolgálta a lelki
pásztorkodást. A teológusok szembetalálták magukat koruk szellem! áramlatai
val és problémáival, és lassan fő feladatuknak érezték a felmerül.') téves vé
lemények cáfelását. ami egyben a hit védelméül is szolgált, Ebben az időszak

ban a képzett teológusok elkülönültek a lelkipásztorkodó papoktól és az egész
hivő néptől; rendszerint egyetemi tanárok és előadók voltak. Nyelvezetükben
és írásaikban elsősorban koruk művelt, vezető rétegét tartották szem előtt, a
széles rétegek számára alig érthető, zi!rt tudományt műveltek. Ezen az úton jár
va a XVI. században a teológia véglegesen beszűkült, Csak a "kevesek" tudo
mánya lett, ílletve a klerikusok képzésére szolgált. A papok viszont, amikor
a pasztorációba kerültek, népszerűsített prédikáciokba foglalták hitük tanítását,
vagy leegyszerűsítve - és ez volt a jobb - katekizmus formában tanították.
Ez a típusú teológia uralkodott napjainkig az egyházmegyei és szerzetesi főis

kolákon és többnyire az egyetemek teológiai karán is.
A századforduló után a teológia egyre inkább érdeklődést keltett a világiak

közott is. Modszerében azonban sajnálatosan megmaradt az ún. akadémiai szin
ten, és egyesek törekvései ellenére is alig lett belőle több, mmt hogya papságra
készülők "szakmai" kiképzési anyagát leadták az érdeklődő világi hívek szá
mára is.

Bár a szemináriumí és egyetemi fokú teológiai képzés továbbra is fontos
a papjelöltek számára, ugyanakkor tudomásul kell vennünk, hogy az elmúlt há
rom évszázad során teljesen háttérbe szorult a teológia egykori széles körű dia
logikus és pasztorális jellege. Ez a ,.kiképző" teológia már kevéssé törődött az
zal, hogya kinyilatkoztatásból kiindulva és oda vísszamutatva korunk égető

egyéni és közösséaí kérdéseire is választ adjon. Főleg csak azt ismertette a hall
gatókkal és az olvasókkal, amit a régiek gondoltak. vitattak és véde!meztek. A
leendő papok általában az "előre kész" válaszok gyűjteményét vitték magukkal.
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Ha pedig a lelkek mélyéről feltörő új kérdéssel kerültek szembe, idegenül és
értetlenül fogadták, vagy mint zavart keltő kételyt visszautasították. Kivé
telesnek számítottuk azok a tudós és bölcs teológus-lelkivezetők, akiktől "min
dent lehetett kérdezni, akik előtt mindent fel lehetett tárni, és akik több irány
ból is meg tudták mutatni a megoldás útját. Az egyház nyilvános közvéleménye
az új-iskolas teológiában már nemigen hallatta hangját, mivel az főleg az előre

meghatározott fogalmak rögzitésére és továbbítására szolgált.
Ilyen közeli és távolabbi előzmények után érthető, ha ma rendkívülinek tű

nik, hogy a [e jiotles eredményeképpen visszatérünk az ősi, kozosseq: teo!óaia
nuiqasabr: formájához. Ma az önkéntesen és tudatosan érdeklődő hívek közös
sége kérdezni és tudni akarja miriduzt, ami a hít körébe tartozik. Napjainkban
szinte szemünk láttára bontakozik ki egy új dialogikus és laikus teológia. Itt nem
csupán arr.il van szó, hogy világszerte több világi előadó, professzor és hall
gató található az egyetemek teológiai karán, az egyházmegyei főiskolákon, ha
nem arról is, hogy jelenlétük, érdeklődésük és a világból hozolt problémáik át
formálják napjaink teológiájának karakterét. A világiak fokozottabb társadalmi
érzékkel, munkamorálIal, reálisabb szexuáletikaí érzékkel, természettudományos
felkészültséggel, nagyobb élettapasztalattal közelítenek számos egyházi-teológiai
kérdéshez. Egyre több világinál található meg a lelkipásztori és evangelizáló
lelkület is. Ezekből a tényekből azonban helytelen lenne azt következtetni, hogy
két. esetleg szemben álló, ún. klerikális és laikus teológiát állítanának egymás
mellé. A világi és papi teológusoknak együttes funkció! kell tel iesíteníük, közö
sen kell munkálkodniuk azért, hogy helyesen töltsék be hivatásukat Isten egész
népének szolgálatában.

Hogy ez az új tínusú teológia egészségesen fejlődjék, elő kell készitenünk
annak jövő iét. Fel kell tárnunk őszintén a jelen hitbeli nehézségeket. a megol
dási lehetőségek irányvonalait. Elő kell készitenünk az érdeklődő laikusok kép
zését. biztos it anunk kell a teológusok és a már képzett hivők számára is a rend
szeres teológiai továbbkéozést. Meg kell tanítani olvasni, helyesen megvitatni és
végiggond0lni hit;;nk Rhnkéro,óseit. El kell sajátítaniuk azt az ítéletbeli világos
sácot. ami a lelki-szellemi nazvkorúsá-mak a jele. Ez vetné gátját a szertelensé
geknpk P~ szahivlo~~'Ígoknak, és előkészítené az önként vállalt tekintély és rend
elfogadását, megélését.

Napjaink hitbeli nehézségeinek gyökerei

A hi vő megismerés két pilléren nyugszik. Az egyik a Szentí,'ás, a helyesen ér
telmezett és Olvasott történeti kinyilatkoztatás, - a másik a változó émber, a
folyton változo virágban. Mivel a második állandóan dinamikus mozgásban van,
azért az ember már elfogadott hitbeni ismeretei, tételesen fogalmazott teológiai
igazságai sohasem lehemea véglegesen lezártak és "stabilak", hanem bizonyos
szabad mozgási kilerigesük van, azaz nyitottak. A hivő kérdezésnek és megisme
résnek ösztönzője az embernek önmagáról, környezetéről és a világról szerzett
ujabb ismerete és tapasztalása. A hitbeni eszmélődésnek mindezt számon kell
tartania. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy teológiánk sosem véglegesen lezárt,
hanem a váltovás eljegyzettje. A hitbeni kitágulás feladata és célja, hogy az is
teni mísztérrurnokban egyre jobban elmélyülve, az evangéliumi örömhírt mind
helyesebben felismerje és közkinccsé tegye. A szüntelen újrafogalmazási és a
helyes értclmcz ásí folyamat az evangéliumból kiindulva, az emberi tapasztalás és
tudás-gyarapítás útján jöhet létre. ahol a múltat a jelennel összevetve megújít
juk. Ezt az aktív szembesitést az ó- és újszövetségi Szentírás, mínt a kinyilatkoz
taás ősi írott tanuja, és a hivők idők során feladott kérdései és válaszai közott
kell rnegvalóv.itnnunk. Nem e'egendő a Szentírást idéznünk, hanem úgy kell elő

adnunk. hogy amint az a feljegyzés korában az adott körűlmények között aktuá
Es volt. éripen olyan midon a mai ember számára is jelentős és kifejező legyen.
E7.<'rt a Szcntirás magvarávata, teológiai kifejtése a kinyilatkoztatás mindenkori
érte1m"7és"j vonja maaa után. Ez az aktualizáló tartalmi kibont ás az egyéni és
közösséaí élet hovszmetsvetében míndta csak úton van á teljesség felé. Nincs és
nem is lehet ennek a teológiai feladatnak olyan lezárt szakasza, amelynek végére
pontot tphpt'1éllk.

A ki"'libfkf)zt'l+ás minfPt:1Y beágyazódott az emberiség történetébe, azaz ha
gyományképzó jellege és ereje van, A hagyomány mínt folyamat ugyanis a hivő
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közösségnek azt a magatartásmédját jelenti, ahogy a kinyilatkoztatást hallgatja,
értelmezi és továbbadja. A hagyomány már átszőtte az apostoli tanítást, annak
írásos formáját, a Szentirást, - de áthatja a történelmi egyház minden élő fá
zisát is. A Szentlélekkel megerősített egyhaz élő tudata megőrzi az elmúlt korok
értelmezését és ugyanakkor újraér.elrnezí az Írást, amikor a kiriuilatkoztauist ko
ra emberének új kérdéseire is alkalmazza. Mindebből természetszerűen az kö
vetkezik. hogy a teológiai kutatás és a keresztény felnőttképzés során szüntelenül
szem előtt kell tartani a tradíciót. Ugyanakkor pedig a hagyomány ún. őrzésé

nek megtévesztő ürügyével nem állítható meg az egészséges fejlődés. A sententia
communis - a közös megegyező vélemény - sohasem "volt" eleve megadott
szkérna, eleve .Jcész" tanítás, hanem mindig "lett", azaz a tevékeny alakítás gyü
mölcseként született meg.

Kétségtelen, hogy bizonyos egyedek és típusok korok szerint változó módon
hajlamosak arra, hogy szélsőséges helyzetet teremtsenek a hagyomány elfogadá
sával és alakításával kapcsolatban. Az egyik alap tipus könnyedén. meggondolat
lanul. egyszerre Ielszámolná a múlt hagyományait azért, hogy szint'! minden pil
lanatban valami újjal kísérletezzék. Az ilyen úgy vélekedik. hogy a történelem
nek és a történeti kinyilatkoztatásnak napjainkig vezető hídját káros következ
mények nélkül fel lehet égetni. Nem veszi észre, hogy az új kiformálásában is a
ráhagyornányozott tapasztalás reflexeivel dolgozik még akkor is. ha közben el
pusztítja a múlt tárgyi értékeit. Ma már közismert. hogy az egyház folyamatos
élő valósága. "tradíciója" nélkül a Szentírás lapjait sem jegyezték volna fel, és
nem érdemesítették volna arra, hogy az utódok számára továbbítsák. A Szentírás
és a mmdig megújuló hagyomány eleven kölcsönhatásban van az egyház éle
tének minden szakaszában.

A hagyomány értékeléséből fontos következtetéseket vonhatunk le. A min
denkori teológiai képzést, továbbképzést csak hitünk életének és hitbeni ismere
teinknek kölcsönhatásában tudjuk fejleszteni és hitelesen továbbadni. Igy a ha
gyományos hitigazságok mindíg egy-egy új nézőponttal. áttett hangsúllyal gaz
dagodhatnak. Mintaként szolgálhat az az eljárásmód, ahogy alI. vatikáni zsinat
a liturgia értelmezéséről, az egyházról, a püspöki hivatalról. a nem katotíkus egy
házakról szóló tanítását előadta a mai élet számára. Arra kell tehát törekednünk.
hogya keresztények az egyházi tanításnak ne csak a rnúltját ismerjék, hanem
napjaink egyházának felfogását, a teológusok nézőpontjait, a közösség életének
irányvételét is tudomásul vegyék. A múltból kiragadott idézetek, az egyház
atyáktól kölcsönzött kifejezésele csak akkor válhatnak hitelessé, ha megfelelő

dogmatikai háttérrel elevenítjük fel őket. A történeti fejlődés folyamatossága a
nagy egyháztanítók, a jeles teológusok napjainkig vezető folyamatában értékel
hetők reálisan. Az ilyen teológiai munka és képzés meggátolja a szertelen újítást
vágyban való tetszelgést, és szilárd alapot biztosít a hitbeli kibontakozás szá
mára. Ezen a módon kiküszöbölhetó az a téves felfogás is, hogy az a "haladó"
teológus, aki már csak "elvből" is szembehelyezkedik a múlttal, sőt a jelennel
is, aki mindent fel akar számolni, csak azért, hogya holnap egyházát alakítsa.

A teológiai képzéshez és továbbképzéshez hozzá kell kapcsoini a réginek és
a jelenleginek "felülvizsgálatát", ki kell alakítani a meglevő értékeink kritikai
szemléletét, hogy azokat helyesen őrizzük és gyarapíthassuk. Az életszerű fejlő

dés természete az, hogy sok minden régit és használhatatlant kivet magából. és
ezzel helyet ad az új, az életképesebb hajtásnak. Ez az életsze ':'ű fejlődés az
egész Credónk korszerű újrafogalmazását sürgeti. Napjaink szekularizálúdó vi
lága például az istentannak olyan újrafogalmazását kívánja, amelyben Jézusnak
istenemberi alakja, feltámadása, az egyház, az eszkatológia kérdései is áttekint
hető választ nyernek.

Amilyen nehézséget jelent a hagyományok elvetésének vagy meg nem érté
sének kérdése, éppen olyan komoly akadályokat támaszt az egyháznak és teo
lógiájának életében a másik alaptípus, a csak múltba néző konzervativizmus. E
szemléletmód számára csak annak lehet érvénye a jelenben és a jövőben, ami
történetileg egyszer már megvalósult. és változatlanul megőrzött érték. Az ilyen
felfogás azt fogadja el igaznak, ami már megszekott. ami történetivé vált, s
ily módon "szent és sérthetetlen". A hagyománynak ez a múltban megmereve
dett fogalma nem veszi tudomásul, hogyamúlthól kapott tanítasnak a mai
életet és a további fejlődést kell táplálnia. A hagyomány élő jellegének fel nem
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ismerése az eddigi értékeket is megbénítja, muzeális tárgyakká formálja, azaz
kivonja a mindennapi gyakorlatból.

A napjainkban kiélesedett két szélsőség között, a tradíció felszámolása, vala
mint betokosodása közölt meg kell talá-ni azt a kiegyensúlyozott kritikai szem
léletmódot, amely szembenéz a már meglevővel és párbeszédet kezd a hit jelen
vulosága irúl. Ugy kelti életre az egyesektől változtathatatlannak gondolt, múlt
beli Iorrnúkat, hogy azok belső Értékeit a mában is kibontakoztassa. Az időT,

[eleu. a jelen horizont jában figyelve eljut a kinyilatkoztatott tanítás, az egyházi
hagyomány mélyebb értésére és korszerű, hivő értelmezésére. Ez a felülvizs
gálás, a megélt jelen józan kri tí kája nemcsak az egyes hivők számára nélkü
lözhetetlen, de maga az egyházi tanítóhivatal sem vonhatja ki magát belőle.

Mindig és rmndonütt, ahol az egyház pápai körlevelek. nyilatkozatok vagy püs
pöki pásztorlevelek útján a rendes tanítóhivatali működését végzi, - még az
ilyen meanví latkozásokhoz is joga van az egyházi közösséznek vagvakár az
egyes hivőknek is krí tíkus módon hozzászólni. Az egyház valóban ..felnőtt", azaz ke
resztény jelle,~ében naavkorú tagjait ezen a téren is szólásszabadság illeti meg,
éppen úgy, mint a közöss.igí élet egyéb területein. Természetesen csak kellő

hozzáértéssol. mérlegelt, lelkiismeretes és felelősségteljes felülvizsgálat után aján
latos bárkinek is véleményt nyilvánítani az egyházi megnyílatkozások kérdé
seiben. E megnyilatkozások sulyát és értékét azonban éppen a hivők nagy több
sége által történt elfogadás teheti hangsúlvossá.

Az egyházi tanítás kritikaí felülvizsgálatának lehetősége feltételezi és igény
li, hogya teológiai képzés és továbbképzés a lelkiismereti szabad.ság léC/körében
az élő hivő közösség előtt történjék. Igy nem csupán az elvontan értelmezett teo
lógiai kutatás, hanem a konkrét teológus is jogos igényt tart a lelkiismereti sza
badságra. Ha az egyház holnapját felelősen kívánjuk előkészíteni, ha azt szerét
nénk, hogy még holnap is legyen. aki hallja és meghallgatja az egyház tanító
szavát. akkor ezt a holnapot hiteles módon és minél szélesebb lehetőségek biz
tosításával kell előkészítenünk. Az ily módon jól felkészített, lelkiismeretben
szabad és felelős keresztény reménykedve tekint az eljövendő Krisztus felé, és
nem fél a holnaptól, nem válik aggályossá, ha a szabadságot kínálják fel neki.
Az ilyen hivőnek nem jut eszébe. hogy "konzerváló" önkéntes szellemi-lelki
gettóba vonuljon, mivel a reményből élő, reális optimizmus vezérli. Számára
egyetlen végső bizonyság létezik: a holnap az Isten kezében van. A keresztény
azt is tudja. hogy ez a jövő megkfvánia szellemi munkáíát, erőfeszítését, mert
Isten ezt várja el tőle, ezt kínálja feladatnak.

A teológiai képzés, továbbképzés keresztény szabadsága azonban nem jelent
irányítás és felügyelet nélküli szabadosságot. Az óhajtott lelkiismereti szabadság
nem vonhatja ki magát a tanítóhivatal vezetése alól. Azonban maguknak az
egyházi szerveknek, a tanítóhivatalnak is objektív szempontokhoz kell igazed
niok. Ezek között feltétlenül első helyen áll Isten írott üzenete, rnindenekelőtt

az evangélium. Ugyancsak objektív tényezők az egyház földi vándorútját, jövő

jét biztosító társadalmi feltételek, mert a tanítóhivatalnak, a múlt felől érkez
ve, a tradíció talajából kinőve a jelenben kell biztosítani az egyház holnaptát.

Csak az ilyen. a lelkiismereWeg és társadalmilag megvalósított szabad.~ág

teheti a ma egyházát és keresztényét alkalmassá arra, hogy képes legyen belső

és külső dialógust folytatni. és hogy így a keresztény gondolkodás távlatait a
szellemileg felnőtt ember szintJén tárhassa tel. Csakis ebben a ll!gkörben válhat
a teológiai képzés, továbbképzés és felnőttképzés a holnap felé nyitottá, az ön
tudatos hivők és a szokványos keresztények, az ifjak és öregek, a műveltek és
kevésbé tanuUak számára értékessé és fontossá.

A változások értelmezése

Az elmúlt negyedszázadban a keresztény teológia - nyugodtan mondhatiuk
forradalmi változásokat élt át. Manapság egészen másképp szólunk a terem

téstörténetről, a bűnbeesésről, az áteredő bűnről, a csodáról, Jézus feltámadá
sáról, vagy éppen az eszkatológia nagy igazságairól, mivel azokat tartalmukban
és sti1usukban több új oldalról is megközelítjük. Amikor ujról, újítá<;ról be
szélünk. nem a hittételek "felszámo1ásárr')1", hanem inkább azok gazdaaításáról,
kibontakoztatásáról, az újabb szempontokból fakadó pontosabb megfogalmazásáról
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van szó, Es bármennyire hallatják is szavukat a mínden új míatt aggodalmasko
dok : ha összehasonlí tjuk napjaink számottevő kézikönyvei t (pl. Hand buch tneolo
gischer Grundbearí tte, Sacramentum Mundi, Mysteriurn Salutis). meais latnat
juk, hogy az alapvető kérdésekben márís sensus communisról beszélhetünk. Tu
domásul kell vennünk azt is, hogy az új irányú szemlelet nem annvira a teo
lógia kutatóinak jelent nehézséget. hanem inkább ott jelentkezik a probléma,
ahol az úí ismereteket ken közvetíteni a hivek számára. Sokan csodálkoznak,
ha a "megszokott", az évtizedek óta hallott és ismételgetett helyett valami ..Ú lat"
kell hallaniuk. tudomásul venniük. Számos pap és világi mereven raaaszkodík a
régi ismert gondolatokhoz. mert azok ..nem keltenek zavart a lelkekben". - Ss
ezen a jelenségen nem is lehet csodálkoznunk. Az új tudományos eredmények a
maguk szakterületén is csak lassan hóditanak tért, az id ök során válnak meg
szokottá, maid természetessé. Amikor az úi eredmények mep;lá:ásait szóban és
írásban publikálni kezdik, amikor azok a hirkozlő eszközök vonalára kcrulnck,
ott először mint meghökkentő újat népszerűsit ik őket. sokszor tartalmukat is el
Ierd ítik. hogy a széles körű publikum számára érdekessé és i'l.gat<',v;1 legyenek.
De ebből a folyamatból nem maradnak ki a több-kevesebb szakismeretlel ren
delkezők sem.

A gyermek-katekézis területén alapvetően nincs komolyabb nehézség, mert
az ú lszülöttnek még minden új. A fiatalok egyszerűen nem veszik és!.re - 11a
külön nem figyelmeztetik őket -, hogy mást vagy másképpen tanulriak, mint
néhány évtizede szüieík vagy nagyszüleik. Sokkal nehezebb. iaénvesebb, naavobb
beleélést és szaktudást igényel az a· munka, arnivel a l7itnktatnkat. a sziilő/cet,

papokat és felnőtt világiakrJ.t kívánjá7c továbblcépezni. Annál IS inkább igy van
ez. mert az érdekeltek sokszor két-három generáninho:o: tartoznak és igy több
évtizeddel ezelőtt szerezték meg hitbení ismereteiket. Értheti) tellát. ha ezek a
felnőttek nehezen tudiák bevenni az ú iat és bolSŐ me~gvőzr,r1ps~el els," iá1ít~mi
az új mödszerű isrneretanvaaot. Nehézs-iaeiket csak fokozza, hogy az ..új" kén
viselői. hirdetői között akadnak önkénves egyénieskedők is. al,ik olykor felüle
tes és elnazvolt kí ielentéseikkel visszatetszést és zavart keltenek.

Mint látjuk, a tulajdonképpeni probléma a felnőttek hitbeni ism('reteinelc
elmél'llitésekor jelentkezik. Sainos sokan társadalmi. szakmai műveltséaük ellp
nére gyermek módián gondolkodn 'Ik a hit kérdéseihen. Orvkor egyenesen meg:
kell döbbennünk. hogy bár mindenki igyekszik szakmai területén rég szerzatt
ismereteit továbbfejleszteni. a hit ismeretanyagában szivesen megmaradnak a
gyermeki szintű. naiv elképzeléseknéI.

Panok és világiak - ha más-más mértékben is - egyaránt továbbképzésre
szorulnak a hit ismereteiben. Sokan ugyanis az ún. ..hivatalosnak" tartott yagy
vélt egyházi tanítást apologe-ikus beállítottsáaaal védelmezik még akkor is, ha
már belsőleg bizonytalanná váltak benne. Mások azért oanaszkodnak. hogy ..sem
mi sem igaz már abból, amit régen tanultam"; és hogy "megmentsók hitüket",
inkább nem hallgatnak meg. nem olvasnak el semmi úiat, nehogy hítnkben za
var keletkezzék. Egyre többen vannak azonban olyanok. akik a bölcs bibliai
tanításhoz igazodnak : ..Vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg!" (l Tessz
5.21) -, és az izazsáeot éhezve és szomjazva nyitott szivvel figyelnek arra,
hogy az igazság mccvíágosodiék előttük, és így őszinte Ielszabadultsáz .- érzés
töltse be lelküket. Ezek a tudatos kérdezők-kere.sők lesznek képesek rá, hogy a
szélsőséges túlzásokat kikűszöböfjek, teret biztosítva az élő igazság Iellődésének,

Ezért van az, hogy végül sem a radikálisok. sem a hivők nyuutalanitása miatt
aggódók nem tud iák késleltetni azt a forrási folyamatot, amelynek kristály
tiszta bora megvídámítja az ember szivét (Zsolt 104151.

Közel negyedszázad hazai és leülföldi tapasztalatai alapján állíthatom. hogy
a mai teológia alapproblémái egyre szélesebb rétegekben keltenek érdeklodést,
Vannak, akik "negativ hittel", azaz ateista szemlélettel közelítenek és szellemi
leg-lelkileg nyitottak, tehát a kor problémáinak megrelelőcn ú], hiteles válaszo
kat várnak. Ezek az elvárások a teológusok számára nehéz és kényes feladatot
jelentenek. A felmerült problémák agyonhallgatása éppúgy ellenkezik az intellek
tuális becsületességgel, mint az elméleti radikalizmus. De ma az is értelmetlen
lenne, ha a szakteológusok csak "zárt tárgyalásokon", a nyilvánosság kizárásá
val, csakis egymás közt beszélnék meg problémáikat, - és mást mondanának
a szószéken vagy a sajtóban. Ezzel elzárnák maguktól a számukra is kontrollt
jelentő hivő közösség megnyilvánulásait. Ugyanis Isten egész hivő népének ío-
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ga van hallani még a feltételes, de talán holnap hitelessé váló megnyilatkozá
sokat is. Természetesen az ilyen kérdéseket az előadók nem nyújthatják "aa
egyház hivatalos tanításaként", hanem csak úgy, mint az új, közös kutatások
eredményét. Az igazi igehirdető, előadó és egyházi író azonban - miként a bölcs
családatya - megpróbálja az "újat és régit" (vö. Mt 13,52) megbízható érvelés
sel egybefogní, előterjeszteni és benne a helyes irányt előre megjelölni.

Gyakorlati feladatok

Az általános elvek után felvázoljuk a felnőtt keresztény tO'vábbképzésnek
néhány fontos kérdését a válaszadási kísérletekkel együtt.

- A témaválasztás legyen érdeklődést keltő, vonzó, de míndíg szorosan illesz
kedjék a hitigazságok történeti folyamatosságához, része legyen a hit szilárd alap
vetésének. Tárgyalásmódja legyen megbízható, szakszerű, könnyen érthető, és ne
csupán szélsöségesen népszerűsítő. -

- Az igehirdető ne csupán az ismeretanyag közlésére vállalkozzék, hanem
a keresztény híveknek a történelmi "hic et nunc't-barr, a mában kialakítandó
önértelmezését is törekedjék formálni. A keresztényeknek megalapozott hitüket
a környező világ adott problémáival, és saját élettapasztalataikkal kell összhang
ba hozniuk. Ezt a feladatot nem egyedül, hane-n Isten népének együttesében
tudják hatásosan megvalósítani.

- A teológusoknak, papoknak hivatásukból fakadó feladatuk, hogy alapos
és hiteles tájékoztatást adjanak. Csak bensőleg átgondolt és átélt, őszinte, nyilt,
megfontolt beszédük nyomán erősödhet a hivők meggyőződése úgy, hogy a bí
zonytalankodók is talajt érezzenek a lábuk alatt. A továbbképzés felelős rnun
káját magára vállalónak akkor sikerül meggyőzően feltárnia az új ismereteket,
ha kellő mértékben kitágította a hívek látókörét és az aggályoktól felszabadult
lelki nyugalmat biztosította. Az előadónak, igehirdetőnek feladata tehát, hogy az
újként ható ismeretek közlésével egyidejűleg konkrét irányelveket is adjon, és
megmutassa az utat az eredmények és meglátások lelkí-szellerní feldolgozésához,
az alapvető ismeretek beépítéséhez.

- Az az előadó, aki előzőleg még nem tehette szellemtleg-lelkílea magáévá
az úiat, felelőssége tudatában ne is vállalkozzék arra. hogy új ..híranyagok"
tömegével árassza el hallgató!'1ágát. Csakis kellő felkészülés, elmélyülés után lesz
képes elgondolkoztató válaszokat adni a töprengésre hajlamos, gondolkodnl vá
gyó emberek számára. Természetesen így sem tud "me~snórolni" senkinek Sem
bizonyos gondolkodási és életkrízist, ami egy-egy új, érettebb életszakasz szülő

anyja lehet. Aki viszont megfontolás és szótértés nélkül, saját egyoldalú szem
szögén kívül eleve minden "mást" elutasít, - olykor azzal a képmutató es szel
lemi tunyaságból fakadó érveléssel, hogy a híveket az új csak "megzavarná",
az ilyennek gondolkodása és magatartása nem lehet irányadó az új kerdések
megválaszolásában. Jó volna, ha az ilyen ember megszívlelné az ószövetségi bölcs
figyelmeztetését: "Bölcsebb a tohonya a saját szemében, mint hét más, aki böl
csen meg tudna felelni" (Péld 26,16). Egyébként is igen nagy különbség van a
káros "lelki zavarkeltés" és az üdvös "nyugtalanság-teremtés" között. Ez utóbbi
Clairvaux-i Szent Bernát szerint azok sajátja, akik valóban bevetik magukat Is
ten országának építésébe és lelkük nyitottságának kialakításába. Amint Szent
A~oston maga is megtapasztalta: "Nyugtalan a mí szívünk, amíg meg nem nvug-
szik tebenned, ó Isten !" -.

- Szükségtelennek tartjuk hangsúlyozni, hogy a napjainkban ható és tapasz
talható teológiai megújulás a hivő emberL személyében érinti. A fő kérdések az
emberi élet értelme alapián fogalmazndnak meg. Isten igazságal életünket sors
döntően meghatározzák. Ezekre a kérdésekre a hivők számára egyéni és szemé
lyes fe1.eJetet kell adnunk. A hit személyes jellegének kidomborítása szinte a
Iegjellernzőbb korunk vallásosságára. metyre azonban más részről a természet
tudományos gondolkodás is rányomja bélyegét.

A természettudományok azonban a jelenségek felé fordulnak, afelé, ami mér
hető, számokkal kifejezhető. Akik kizárólag ebben a gondolkodási modellben
nevelődnek. azok számára a hivő emberek egyfajta ..szubiektivtzmus" áldozatai.
Az igazság iránti kérdést viszont csak ott lehet érvényesen feltenni. ahol már
eleve rádöbbentünk arra, hogy a valóságnak, amit meg akarunk ismerni, ma
gunk is részei és alakító tényezői vagyunk. Az Isten nem kísérleti módszerekkel
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észlelhető jelenség. Ot teljes létünkkel, minden képességünkkel együtt foghatjuk
fel, mivel "benne élünk, mozgunk és vagyunk" (Ap Csel 17,28).

A teológiai továbbképzésnek, a tanultabb hí vek számára nyújtott katekézis
nek, előadásoknak és írásoknak napjainkban jelentős célkitűzesc, hogy az egy
síkú látás helyett rámutassanak az ig:Lzság átfogó keresésmódjára, az igazságban
való elmélyülés szamos lehetséges útjára. Ahogy egy művészi alkotás! sem lehet
bemutatni. feltárni, "megérteni" pusztán színképelemzés stb. segítségévC'!. az em
beri személy intim világát érintő valóságot is csak az "egészet átJOi;tÍ" beál1í
tottsággal lehet megközelíteni. A bizalomról. a szcretctről sem tu.Iom.invos kisér
letekkel szerzünk tapasztalást, hanem csak személyes élmények útján tu clnak
meggyőzni. A "má"ikat", az Istent míndíg személyes kereséssel kell újra és új
ra "felfedezni", valóságában elmélyülni, szívünkbe-elménkbe befogadni. "Én va
gyok a Kezdet és a Vég, az Alfa és az Omega" - mondja az Úr. Ő ,.az igazi
világosság, és mindannak, aki befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává le
gyen". Az ilyeneknek ígéretet tett, hogy "a hit által életük lesz" (vö. Jel 1,8;
Jn 1,912; 20,:31).

Hogy mi a jövő útja? Mit iger a jövő? - Úgy tűnik, hogy a papok és fel
nőttek teológiai továbbképzése során, a papok és világiak által közösen végzett
munka nyomán a teológiának új típusa van kialakulóban. A szószékről csak
oktató, olykor "kioktató" pap szerepe csak "hallgató" keresztényeket, hallgató
ságot követelt. Ugyanez állt az egyetemi, főiskolai katedrán kizárólag csak "elő

adó" tanárra is. A papi továbbképzés és a felnőttek teológiai kénzése, a hit
beni ismereteknek egyre szélesebb körű és elmélyültebb továbbadása szükség
képpen magával vonja Isten egész népének aktív bekapcsolását a teológia mű

'l.'elésébe. Ma már nem is szabad egyházunkban a teológiáról mínt "papos" tu
.dományról szólni. A teológia az egész egyház ügye. Ha nem így lenne, ha a hi
vők közösségével nem lenne eleven, dialogikus kapcsolata, ha továbbra is oly
"rutinfeladat" maradna, amelyben az egyház csakis mint "téma", mint oktatási
anyag szerepel, - akkor a teológia végleges denaturálásához érkeznénk el.

A teológiai továbbképzés jelentősége - papok és világiak számára egyaránt
- igen nagy. Nem csupán arról van szó, hogy sokan mélyebb, gazdagabb is
meretek birtokába kerülnek, és ilyennel gazdagítanak másokat is. De még csak
az sem lenne elegendő célkitűzés, hogy a természettudományokban, történet
tudományban, társadalomtudományban jártas emberek épp hitük vonatkozásá
ban ne maradjanak meg infantilis, gyermeki fokon. Mindez kétségtelenül fon
tos feladata lehet a továbbképző munkának, A legfontosabb azonban az, hogy ez
a továbbképzés papokat és világiakat egyaránt arra vezessen rá, hoav valóban
aktív, gondolkodó, "felnőtt", nagykorú tagjaivá legyenek az egyházi közösségnek.
Nagykorú emberhez illő módon vegyenek részt ne csak az egyház liturgiájában,
karitatív rnunkájában, a társadalmi-emberi kötelességeknek hitből is motívált
vállalásában, hanem hitük elmélyítésében, kibontakoztatásában is. Mert csakis ez
utóbbi garantálhatja, hogy az előbb felsorolt területeken a keresztény ember éle
tében ne rutinból, ne megszokásból vagy bizonyos emberi tekintet míatt, hanem
hivő meggyőződésből fakadjon minden.

A teológiai továbbképzésnek épp az a feladata, hogy olyan embereket for
máljon, tanítson meg hivő gondolkodásra, akik a holnap új, szokatlan, előre

nem látható, előre be nem iskolázott helyzeteiben is kénesek lesznek vá ttoz fl tla
nul krísztusí, hivő emberek maradni. S hogy azok maradhassanak, van bátor
ságuk ellene mondani a megmerevedésnek, az amorffá válásnak. van bátorságuk
élni és előre lépni.

Lapunk 1975. decemberi számában Blanclwnstein Miklós Az ősegyház közös
ségéről című tanulmányából sajnálatosan kimaradt a hivatkozás dr. Elzer Ferenc
Krisztus és az egyház kapcsolata Szerit Cyprián tanításában című disszertáciojára.
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