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A teológia és a tanítóhivatal

A hagyományos fundamentális teológia és ekkléziológia sok mindent elmondott
már a római egyházi tanítóhivata! és a teológusok viszonyáról, és maga az egy
házi tanítóhívatal is, a XIX. századtól kezdve a II. vatikáni zsinatig (napjaink
ban pedig már II. János Pál pápa is) jó néhány nyilatkozatában foglalkozott a
kérdéssel, mégis ez a viszony még mindíg nagyon homályos. Semmi esetre sem
számolhatunk azzal, hogy ezt a viszonyt annyira tisztázni lehet, hogy a két fél
közötti konfliktus eleve ki legyen zárva, csak azáltal.vhogy míndnváían megtartják
e viszony áttekinthető és könnyen alkalmazható formában megfoaalrnazott sza
bályait. Ilyen, eleve biztosított és z.avartadan békességet akkor sem lehet megvaló
sitani. ha mégoly helyesek is a normák és: az elvek. Mindkét oldalon véges
emberek állnak, a gondolkodás és a szándék kölcsönös összemérhetetlenségével.
amit a [óakarat, a keresztény erény, de még a Szentlélek segítsége sem szün
tethet meg. Azt viszont remélhetjük, hogy bizonyos eLveket az eddiginél világo
sabban ki lehet dolgozni, ez pedig növelheti a békesség és a kölcsönös megértés
esélyeit..

A római tanítóhivatal hallgatólagosan vagy kimondottan feltételezi, hogy a
hallgató némi teológiai műveltséggel és jóakarattal a tanítóhivatal nyilatkozatait
minden további nélkül meg tudja érteni, abban a tekintetben, hogy mi az értelme
és rnelyek a határai egy ilyen kijelentésnek, valamint abban a tekintetben is,
hogy maga a tanítóhivatal milyen fokon tartja kötelezőnek a saját nyilatkozatát.
Feltételezi továbbá, hogy mindenki előtt világos: a teológusokkal szemben a tanító
hívatale a végső seó, amelyet a teológusoknak a ~(viszonyla.gosan) kötelező

voltában egyszerűen tiszteletben kell tartaniuk. Az ilyen nvílatkozatokból 'többé
-kevésbé világosan kihallható az a vélemény is. hogy a teológusok feladata vol
taképpen csak annyi, hogy védelmezzék a tanítóhivatal szóban forgó nyilatkozatait
(kimutatva, hogy a kinyilatkoztatás végső forrásaiból származnak) és magyaráz
zák őket, amennyiben egy meghatározott szellemtörténeti és társadalmi helyzet
ben ez szükséges,

A teológusok viszont a tanítóhivatal ilyen nyilatkozataival kapcsolatban ész
reveszik, hogy ezeket is teológusok fogalmazták meg, teológiai munkával (méJt
ha elismerjük is az egyház Szentlelkének segítségét). Ezért magukon viselik 
sokszor nagyon szembeszökően - konkrét szerzőík embert. történelmi meghatáro
zottságát; az ilyen nyilatkozatokat is alá kell vetni egy esetleg nagyon is bonyo
lult értelmezési eljárásnak. hiszen korántsem oly "világosak". mint 'ahogyan szer
zőik a maguk reflektálatlan értelmezési horízontja alapján hiszik; ez az elkerül
hetetlen, bár a római teológusok számára gyakran kellemetlen értelmezés azután
olyan új megfogalmazásokhoz vezet, amelyek éppoly helytállóak, mint az addi
giak, viszont Rómában esetleg nemtetszést váltanak ki. A teolöeusok hangsú
lyozzák: egyáltalán nem igaz, hogy az ő munkájuk a tanítóhivatal nyilatkozatai
val kezdődik és végződik; a tanítóhivatal nyilatkozatai számtalan esetben olyan
teológiai munka eredményeként születtek meg, amelyet nem irányítottak eieve
hivatalosan: a teológia fel tud vetni és fel is kell hogy vessen sok olyan kér
dést, amivel kapcsolatban nincs még érvényes hivatalos nyilatkozat, és az ilyen
teológiának, amelyre a tanítóhivatal még nem adta áldását, rendkívül nagy jelen
tősége lehet a keresztény hitnek a világban való elismertetése és a gyakorlati
élet szempontjából. A teológusok kijelentik, hogy ehhez a munkához szabadságra

. és olyan kutatás lehetőségére van szükségük, ami 'nincs eleve elIenórizve; nem
lehet ilyen munkát végezni, ha eleve és mindig ki akarnak térni a tévedés koc
kázata elől, ha uníforrnízální akarják a teológiát, a Josos pluralízmust pedig lehe
tetlennek vagy veszélyesnek tartják. és elnyomják.

Nem szükségszerű, hogy a tanítóhivatal és a teológusok követelései ellent
mondjanak egymásnak. A baj csak az, hogy nem lehet egykönnyen belátni, hogy
e követelések a gyakorlatban összeegyeztethetők, és ezért nem könnvű ezt az
összeegyeztetest megvalósítani ; továbbá mindkét "félnek" az a szokása, hogy a
másik "fél" követeléseit csak egy halkan kimondott mellékmondatban ismeri el,
egyébként pedig a saját alapelveit hirdeti teljes hangerővel, míntha a gyakorlat
ban minden csak azokon múlnék,
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l. A TANtTOHIVATAL ONÉRTELMEZr:sE' ÉS GYAKORLATA

A tanítóhivatal képviselőinek e tanítóhivatal nevében határozottan ki kellene mon
dantuk és a gyakorlatban is ehhez kellene tartaniuk magukat: Mi is emberek
vagyunk, amikor döntéseket hozunk. emberek. akiknek nem volna szabad elha
markodottan eselekedniük és tele lenniük elóítéletekkel. de ez elkerülhetetlenül
mégis így van. Ha eltekintünk attól, hogy végérvényesen kötelező pápai és zsí
nati döntéseket az egyház Szentlelke megóvja a tévedésektől. akkor döntéseink
ben - a pápával együtt - tévedhetünk és eddig már sokszor tévedtünk is. Ez
magától értetődik, de semmi esetre· sem következik belőle, hogy a tanítóhivatal
funkciója nem volna jogos és SllJiikséoges. Kötelességünk, hogy munkánkat ezzel a
kockázattal végezzük, mert akkor is van feladatunk és funkcíóak, ha a végérvé
nyesen kötelező döntések fel1lételei nem adottak. mint ahogy az orvos sem teheti
meg, hogy csak akkor készítsen díagnózíst, ha teljesen biztos a dolgában, Nek
tek, teológusoknak színtén nincs jogotok ahhoz. hogy gőgösen eleve kimondjátok.
döntéseink már csak azért is tévesek, mert ellentmondanak azoknak á vélemé
nyeknek, amelyeket ti, vagy közületek jó néhányan mostanáíe képviseltek.

Megfordítva viszont: van egy feladatunk, amelynek eddig általában véve nem
tettünk eleget. Nevezetesen: egy ilyen nyilatkozat szövegében egyértelmiien jelez
nünk kellene, hogy az nem 9ír abszolút érvénnyel. Nektek, teológusoknak meg
kellene értenetek, hogy eddig ezt többnyire elmulasztottuk. és b~y azt a látszatot
keltettük, hogy míndaz, amit kímondunk, végérvényesen kötelező, távol minden
tévedés lehetőségétől. Igaz ugyan, hogy - hallgatólagos beleegyezésünkkel - mín
den ekkléeíolögíában kimondják ennek ellenkezőjét. De legtöbbször csak ott mond
ják ki, és ez gyakran hatástalan marad a hívek tudatában és lelkiismeretében.
Amit a német püspöki kar a könígsteíní nyilatkozatban 1968-ban erre vonat
kozólag kimondott, az sajnos kevésfigyelrnet keLtett és nem talált követésre, Hi
vatalos nyilatkozataink így túlságosan könnyen keltik azt a benyomást. hOltY
nyilatkozatunok igazságát illetően. a hit miatt nem támasztható és' nem tűrhető
a legcsekélyebb kétely sem. Itt meg kellene változtatnunk gyakorlatunkat. és nem
csak azt megállapítani. hogy valami (természetesen különbözö mértékben) köte
leZJÓ, hanem ennek az érvenyességnek pontos rnértékét és viszonylagosságát is.
Néhány évtizeddel ezelőtt atanít6hivatal el' is rendelte. holn' a teológíaí okta
tásban határozottan jelöljétek: meg tételeitek teológiai minősítését. Miért ne jár
hatnánk el mí is hasonló rnódon, amikor hivatalos nyilatkozatokat bocsátunk ki?

Nektek, teológusoknak azonban segitenetek kellene megteremteni annak fel
tételeit,hogya jövőben megváltoztathassuk gyakorlatunkat. Ha ugyanis ti vaav más
hivők elméletben és gyakorlatban egyszerűen feltételezitek, hogy egy nem· defi
niciós [ellegű, pusztán csak autentikus nyilatkozatnak voltaképpen nincs komoly
Jelentősége, és azt nyájasan mosolyogva egyszeruen ad acta teszitek. akkor ne
csodálkozzatok. hogy mi meg úgy teszünk, mintha nyilatkozataink vé2érvényesek
és felülvizsgá:lhatatlanok volnának. Segítenetek kellene tehát e2Y olyan szellemi
klíma rnegteremtésében. arnelvben a hiteles. bár nem végérvényesen kötelez6
nyilatkozatoknak valóban jelentőségük van az ~házban.

A teológusok reagálásai a tanitóblvatal intézkedéselre
Itt termés'zetesen különböző, egymástól nagyon eltérő magatartésrnédok lehetsé
gesek, amelyeket a zsinat ("Lumen gentíum") nem írt le jól és el~ e2yenesen.
és amelyeket általános szabáJYQkkal nem lehet pontosan meghatározni. Mikor
kell egy teológusnak egy ilyen nem feIülvizsgálhata1l1an nyilatkozat ellen 2yorsan
és határozottan. blzonyos mértékben "frontálisan" szót emelnie? r.s megfordítva,
mikor és hogyan tartozhatna egy teológus feladatai köeé (ami tulajdonképpen
föltéteIeztetikl, hogy határozottan megvédjen és megindokolion egy római nyilat
kozatot? Mikor lenne a ,,silentiwn obsequíosum", az engedelmes hallgatás helvén
való? Hol és mikor lenne viszont az helvénvalé, hogy ~y római nyilatkozatot
illő gondossággal megvizsgál janak, méltassanak, megkülönböztetéseket végezzenek
el benne és ily módon helyesbítéseket vagy lehetséges értelmezéseket jelentse
nek be, amelyeket mi Rómában nem láttunk meg? Mikor lenne célszerű egy
ilyen római nyilatkozat tartalmát egy általunk mégi nem végiggondolt.~bb

perspektívába helyezni és lényegileg helyesbíteni a túlságosan szűk látókörű me2;
közelítéseket, hogy rní, akik szintén tanulní akarunk. megérthessük, hogy volta
képpení mondanivalónk akkor is megmarad, ha nem ragaszkodunk a nyilatkozat
szó szerintí szövegéhez?

730



Becsületesen és elfogulatlanul számolni akarunk az. ilyesfajta különbségtételek
kel, és nem kívánunk eleve neheztelni azokra. akik nem értenek mindenben
egyet ideiglenes döntéseinkkel. Nagyon is kivánatos lehet. hogy a •.sílentíum obse
quíosum" időszaka ne tartson túl sokáig. és míelőbb fölmerüljön a revideálás
követelése. (A mcstaní pápa elfogulatlanul beszél- a Jahvistáról*, pedig hetven
évvel ezelőtt aligha bántunk volna kesztyűs kézzel azzal a katolikus exegétával.
aki ezt az. elnevezést használni merte volna.) A konkrét esetben viszont nincse
nek általános és könnyen kezelhető szabályok annak megitélésére. h~ egy reak
ció tárgyszerű-e és kellőképpen tiszteletben' tartja-e az egyházi tanítóhivatalt;
ennek megítélésénél ti is tévedhettek. mi is tévedhetünk. annál is inkább. mível
ez a megítélés szellemi mérlegelés dolga is. Nem indulhatunk ki abból, hOI?;Y a
rní reakcióink a ti állásfoglalásaitokkal kapcsolatban okvetlenül helyesek, kétség
bevonhatatlanok vagy minden vitán felül ;állnak. Mindnyájunknak józanul szá
molnunk keH azzal. hogy ilyen esetekben tévedések és ígazságtalanságok is tör
ténnek.

Ha ezt józanul látjuk és elismerjük, ez semmiképpelll sem jelent szabadságlevelet
a gőg. az elhamarkodottság és az önteltség bűnének elkövetéséhez. hanem intelmet
annak a rettenetesen nehéz feladatnak elvégzéséhez, hogy bátran lássuk el fela
datunkat és ugyanakJkorönkritikusan "számoljunk azzal. hogy mi is melléfoghatunk.
Nektek visront mint keresztényeknek - hiszen azok akartok lenni - türelemmel
kell viselnetek azt a terhet, amely ily módon talán rátok nehezül" anélkül. hogy
tárgyilag indokolt és szükséges lenne. Semmiképpen sem jó. ha valakit elmoz
dítanak tisztségéből vagy indexre tesznek, és ez ellen minden Jogos eszközzel
védekezhettek, és azért is harcoLhattok, hogy ezektől a íozos eszközöktől ne tosz
szanak meg benneteket. De ha már nincs mit tenni. akkor a hivatal elvesztése
vagy bármely más hasonló szankelő elszenvedése szintén csak egy a keresztény
életsorsok közül, amit éppúgy el kell viselni. mint azt, ha valakit a politikai
hatóság üldöz vagy rákbetegség támad meg. A világban és a történelemben
nem megy minden súrlódás nélkül, ha több személy és több intézmény mind el
akarja látni a feladatát és élni akar a [ogaíval.

Nektek nem kellene eleve és általánosságban tagadnotok a .pápai vagy püs
pöki hivatalnak azt a jogát, hogy a tanítóhivatali döntések következményeként
adminisztratív intézkedéseket foganatosítson. Ha példéul egy téológíaprotesszor a
püspök megbízásából papnövendékeket tanít, akkor a püspÖk vísszavonhatia és
(bízonyos körűlmények kÖZJÖtt) vissza is kell hogy vonja ezt a megbízást, ha arra
a véleményre jut, hogy ezt a megbízást nem az egyház hittudatával összhangoan
valósítják meg, aminek a pápa és a püspökök hitelesebb szószólóí. mint bárki
más. Nekünk, hivatalviselőknek természetesan rendkívül óvatosnak és méltánvos
nak kellene lennünk. amikor ilyen intézkedéseket hozunk, Ki áBíthatná rólunk
komolyan. hogy ez rníndíg Így történik? De hát vannak a világon döntések,
amelyeknek akkor is érvényt kell szerezní, ha tudjuk, hogy esetleg megsértik
az igazságót és az igazságosságot.

Végérvényesen kötelező döntések

Rátérünk azokra az esetekre, amikor egy zsinatnak vagy egy pápának (erre a
világra nézve) végérvényes döntésével állunk sremben.Mi. a hivatal képviselői.

nem akarjuk itt és most az eszkatologíkus egyház lényege alapján igazolni. hol'lY
az egyházban kell hogy legyenek végérvényesen kötelező. emberi szavakkal ki
fejezett hittételek, és nemcsak arrólI van szó, hogy az egyház - végső soron
megfoghatatlanul - megmarad az igazságban.• Csupán néhány ~yakorlatiasabb

alapelvet akarunk megfogalmazni, amelyek részben nekünk. részben nektek szól
nak. Ha vannak ilyen defínícíók, akkor míndenekelőtt magától értetódc5.hol'lY
a tanítóhivatal nem tűrhet meg olyan teológusokat, akik ~yenesen szembeszállva.
nyilvánosan elvetik az. isteni és katolikus hit ilyen igazságait. Bárhogyan véle
kedjünk is az olyan keresztény egyén magánhítéröl, aki önmagára nézve abszolút
döntéssel elveti az egyház egyes dogmáíc: annyi mindenesetre világos. hogy nem
működhet valaki egyházi teológusként és nem vetheti el ugyanakkor nyilvánosan
az egyház dogmált. Ha ez bekövetkezik, az egyházi tanítóhivatalnak közbe keH

"Az exegézisben JahvistánBk nevezik a Pentateuchus alapját képező négy "okmány" egyi
kének a szerzőjét - A szerk. megj.
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avatkoznia, az ellentmondást hivatalosan meg kell állapítania. és alapvető jÓl'(a.
hogy levonja e megállapítás adminisztratív következményeit. .

Elgondolhatók és konkrétan lehetségesek azonban más esetek is, amikor el'(Y
teológus tagadja, hogy a nézetei összeegyeztethetetlenek az egyházi dogmával.
habár a tanítóhivatalnak ez a meggyőződése. Ebben az esetben természetesen
fel lehet szólítaní ezt a teológust. egyértelmúen jelentse ki, hogy elfogadja a defi
niált dogmát és annak normatív voltát a saját teológíájára nézve,

Ha ráadásul azt is megkívánjuk tőle, hogy vonja vissza nézeteit (..laudabiliter
se subíecit"), akkor természetesen bonyolulttá válik a dolog, és ezt világosabban
be kellene ismernünk, mint ahogy eddig tettük, Mit jelent ebben az esetben az
ilyen nézetek visszavonása? Azt jelenti vajon, hogy az illető teológus eddigi
meggyőződésével ellentétben eljutott arra a felismerésre. hogy nézetei csakugyan
összeegyeztethetetlenek a dogmával, holott eddig épp az ellenkezőjét gondol ta?
Mínek az alapján és mennyi idő alatt kell eljutnia erre az új meggyőződésre?

Nekünk, a hivatal képviselőinek honnan van jogunk ahhoz, hogy ilyen nyilat
kozatot követelj ünk, mikor magától értődően fennáll az a lehetőség', hogy mi
tévedünk, amikor az összeegyeztethetetlenséget megáldapitjuk. mínthogv ez a meg
állapítás nem tartozik a kinyilatkoztatott hitigazság tartalmához? Mondhatja-e az,
akivel szemben ilyen rendszabályt alkalimaztak, hogy egyetért az illető dogmával.
elfogadja e dogma megfogalmazásainak az egyházban való iogosultságát is, a sa
ját teológtájára nézve normatívnak ismeri el a nyelvhasználatnak ezzel együtt
járó szabályozását (a nyelvhasználat ugyanis egy dogma esetében adott, de nem
azonos egyszerűen annak tartalmával), ezen túlmenően azonban mégis fenntartja
magának a teológiai véleményalkotás szabadságát, még ha ezt a római hatóságok
nem veszik is jó néven a szóban forgó kérdéssel kapcsolatban? Mindezekről a
kérdésekről mí itt Rómában még nem gondolkoztunk eleget, és ezért ki vagyunk
téve annak a kísértésnek, hogy előző korakiból ránk maradt. divatjamúlt feu
dális stílusban bánjunk veletek, és még azt sem gondoltuk át megfelelően, hogy
a voltaképpení hittani kérdésekben mít k.övetelhetÜDk meg tőletek és mit nem.

HiSZEm mi itt Rómában nem tudjuk pontosan rnegvízsgální eg'y teológus gon
dolatait, nem tudjuk megállapítani. hogy tudatának konkrét komplexumában 
amelyen keresztül a hit aktusát meg·valósítja, amely azonban elkerülhetetlenül
keveréke a dogmatikailag helyes tételeknek és a szükségképpen szubiektív értel
mezésnek - valóban jelen van-e a dogmatikailag kötelező tartalom. és önkényes
értelmeresekkel nem semmisíti-e meg mégis ezt a tartalmat anélkül, hogy ezt
bizonyítani lehetne. Ezenkívül áz egyház már sok más kérdéssel kapcsolatban
megtanulta. hogy az egyes embernél megkülönböztesse azt, ami a nyilvánosságra
tartozík, és azt, ami az ő belső magánügye. továbbá hogy óvakodjék átlépni e ma
gánsztéra határát. Nekünk Rómában míndezt pontosabban meg kellene gondolnunk
és le kellene vonnunk ebből a következtetéseket arra vonatkozólag, hol'!y méltá
nyosan és tisztességesen rnit követelhetünk meg egy cenzúrázott teológustól. Ebben
a tekintetben megfelelóbb formulákat kellene' találnunk; ezeknek többé nem sza
badna úgy hangzaníuk, rnínt a feudális korszak hűségnyílatkozatajnak. Ha ebben
a tekintetben kidolgozásra kerülne néhány alapvető szabály. akkor konkrét eset
ben egy teológusnak csak azt kellene kijelentenie, hogy elfogadja ezeket az álta
Iános szabályokat, és egyetért azzal, hogy ezeket az ő esetére alkalmazzák. Ennyi
elég is volna.

Még tha nem várhatjuk is, hogy belátható időn belül érdemi definíciókkal
kerülnek eldöntésre a teológia még füg·góben levő vitás kérdései, és ha egyetértés
áll is fenn abban a tekintetben. hogya már kibocsátott defíníciók maradandó.
vitathatatlan kötelező erővel bírnak a ti teológiai munkátokra nézve. továbbá
ha világos is, hogy korábbi definíciókat nem lehet agyonhallgatással egvszerűen

ad acta tenni, ·azt azért el kell ismernünk, hogy ezek a definíciók nem lehetnek
egyszerűen kezdő- és végpontjai a ti munkátoknak, hanem nagyon is ..kérdésessé
tehetök" és kell is, hogy rájuk kérdezzétek: az értelmük, a hagyományban velük
együtt továbbadott, de a velük mégsem azonos értelmezésektől való mezkülön
böztetésük, az egész hit összefüggésében és az új szellemtörténeti helyzetekben
való értelme7JésÜik ugyanis korántsem oly világos és egyértelmű, mínt ahogy azt
a mai igehirdetés me.gkövetelné. Az az igazság. hogy itt Rómában, ebben a kle
rikális környezetben mi gyakran egyáltalán nem vesszüs; észre, mennyíre szüksé
gesek az ilyen értelmezések, amelyek nélkül, legalábbis Rómán kívül, nem lehet
a keresztény üzenetet meggyőzően hirdetni.'
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A dogmák újraértelmezése

Ezért könnyen előfordulhat, sőt egyenesen az eg'ész.<>ég és az életerő krítériurna
lehet, ha konfliktusok támadnak egyrészt ama teológia között, amelyet mí 'itt
Rómában hagyományosan megszoktunk, másrészt ama teológia között, amelyet a
dogmát értelmezve ti műveltek, Az ilyen kísérleteknél és azok megítélésénél mínd
két részről adódhatnak" nézeteltérések, összeütközések. tévedések: és melléfogások is.'
Ilyenkor a dogma értelmezéseire is vonatkozik míndaz (feltéve, hogy egy teológus
nem tagad meg nyíltan egy dogmát), ami érvényes a tanítóhivatal nem defini
tív nyilatkozataira, mert a konfliktus nem a dogma és a -dogma tagadása között
van, hanem a mi értelmezésünk és a tietek között, és itt egyik fél sem téved
hetetlen.

Ezzel kapcsolatban nekünk Rómában világosabban tudatosítanunk kellene,
hogy erre az értelmező munkára .ma sokkal nagyobb mértékben volna szükség,
mínt ahogy ezt ti ténylegesen végzitek és mint ahogy az a mí teológiai kényel
mességünknek kedvére van. Ha híhetően akarjuk hirdetni a kereszténység alap
vető dogmált egy nem hagyományosan keresztény környezetben is. akkor ez a
dogmának sokkal kiterjedtebb és intenzívebb újraértelmezését kivánja meg, mint
amire a teológiátok eddig vállalkozott, Hogyan képzelje el egy átlagkereszténv :
azt, hogy Istenben három személy van? Attól félek, hogy valamiféle eretneksé
get képzel hittételnek. Ha van dogmatörténet és még nem ért véget, akkor az sem
bizonyos, hogya klasszikus krlsztológia hagyományos megfogalmazásat teljesség
gel felülmúlhatatlanok volnának, és mondanívalójukat ne lehetne másképp is
kifejezni. .

Egész bizonyos, hogy gondolattlag nem készültetek fel' minden tekintetben
azokra a Ieladatokra, amelyeket az- evolúcióra épülő világfelfogás. az egyetemes
üdvtörténet, a nem keresztény vallások pozitiv üdvtörténeti jelentősége. a keresz
ténységen belüli szakadások pooitívértelmeZJése, a mai szekularizált ,világ és sok
más jelenség tűz elétek. Ehhez jön még a teológiai pluralizmus. valamint Afrika,
Latin-Amerika, Kelet-Azsia kontínensek szerint ikülönbö7JÓ teológiáínak problémája.
Olyan feladatok ezek, amelyek kicsinységetekre figyelmeztethetnének és szerény
ségre inthetnének benneteket, nekünk pedig azt parancsolják,·}fogy a legnagyobb
Jóindulatot tanúsítsuk Irántatok, Inkább amiatt kellene nyugtalankodnunk, ha teo
lógiátok nem nyugtalanít bennünket, ha a dogma szent és sérthetetlen tabuként
és nem eleven erőként jelenik meg.

Az igazság története a definícióval sem ér véget. Nekünk Bémában nemcsak
az a feladatunk, hogy elítélő határozatokat bocsássunk ki, hanem elkerülhetetlenül
pozitív nyilatkozatokat is kell tennünk, tehát szűkebb értelemben vett teológiai
rnunkát is kell végeznünk. A pápa nem írhatja míndíg egyedül az encíklíkáít,
és általában nem is kellene ezt tennie (már Bellarmin óvta attól apáPát, hOJtv
döntéseit "magánteológiával" próbálja előkészíteni). Amellett itt Rómában· sok
kal inkább rá vagyunk utalva a ti közreműködésetekre. Miért tengett életét a
nemzetközi teológusbizottság oly nyomorúságosan a hittani kongregáció mellett.
melynek: vezetője határozottan rnegtagadta, hogy ezzel a nemzetközi teológus-tár
sasággal tanácskozzék? A hittani kongregációhoz tartozó teológusoknak nemzetközi
hírnevük kellene hogy legyen. és nyilvánosságra kellene hozni. hogy egy-egy
döntés meghozatalánál kik múködtek közre. Ennyi férfiúi bátorságot remélhetőleg·

el lehet várni az egyháztól.

A hittani kongregáció eljárásmódJár6l

A hittani kongregációnak magától értetődően kötelessége lenne. hogy egy megidé
zett teológusnak, perének minden szakaszában, betekintést engedjen a per aktái
ba. Csak néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy teológus ellen könyvalakban
nyomtattak ki egy vaskos dossziét, amely a Iegkülönbözöbb, levél útján tett fel
jelentéseket tartalmazta, ám az illető, teológusnak nem volt szabad megmutatni.
A "relator pro autore" - vagyis az ilyen eljárásnál hivatalosan kinevezett védő

- szernélyét még nemrégiben is eltitkolták a vádlott elől; még azt sem tud
hatta, ki fogja védeni. Az ilyen titkolódzás abszurd. Meg kell szüntetní.; Ilyen
esetekben a római' hivatal emberi jogokat sért meg, holott az egyház deklarálja
azok védelmezését.

Idejétmúltnak és a tárgy szempontjából al'kalmatlannak: tartom azt is. hogy
a hittani kongregáció két külön "kamarában" folytatja le az elj~níst: a vítakér-
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dést először egyedül a teológusok "consultá"-ja vitatja meg, majd az eredmény
.a tíz bíboros elé kerül, akik egyedül döntenek. Természetesen a tanítóhivatal
tekintlélye végül is nem a teológiai érvek súlYán és a teológusok éleselméíűségén

alapszik, még ha a tanítóhivatalnak kötelessége is, hogy a lehető le~agyobb

rnértékben igénybe vegye ezeket az eszközöket. De ez mégsem jelenti azt, hOltV
abíborosokból álló felső "kamara", melynek tagjai, - salva omni reverentra 
a reg megszekett iskolás ismereteken túl mít sem értenek a teolőgtából, egyedül
vitatják meg és döntik el a !kérdést. amelyet azután' még egyszer a pápa for
mális' tekintélye, elé terjesztenek. Mi baj származna abból. ha teológusok és
néhány valóban hozzáértő bíboros már a legelején összeülnének. még ha a teolö
gusoknak itt csak tanácsadó Sl-erep jutna is? És még valami: az ilyen eljárásokat
gyorsabban kellene lebonyoIítani. Egy teológustól nem volna szabad megkívánni.
hogy évekig reszketve várjon, rníg .a római bürokrácia valamilyen határozatra
jut. Az ilyen késedelrneskedést nem lehet az óvatossággal és a pontos vi~f{álattal
igazolni. Egy világegyház kúríáján-" - márpedig Róma ez akar lenni - maltától
értődően 'lehetség.esnek kellene lennie. hogy a teológus és a római hatóság közti
megbeszélés nyelve bármelytk nemzetközileg szokásos világnyelv legyen.

ll. A TEOLOGIA ÖNÉRTELMEZÉSE ÉS GYAKORLATA

A teológusoknak víszont valami ilyesmit kellenekijeienteniük: EIÓ6zör is mi nem
vagyunk olyan maffia, amelynek tagjai a teológia és a teológusok nevében beszél
hetnének, és nem is érezzük kötelességünknek, hogy az igazság és a teológia
szabadsága nevében azonnal felhördüljünk, ha valahol egy teológus összeütközésbe
kerül Rómával. Feltétlenül jogunk és kötelességünk, hogy határozottan elhatároljuk
magunkat egy másik teológustól és Róma mellett foglaljunk állást. ha meg vagyunk
győződve egy római nyilatkozat helyességéről. A cinkosság teológusok között is
visszataszító dolog. Vajon azt keUma már mondaní, hogy egy teológusnak nem
válik szégyenére, ha síkraszáll egy római döntés mellett?

A teológusok koll'ektív nyilatkozatait a rómaí hatóságoknak komolyan kellene
venniük. Ezeket nem volna szabad figyelmen kívül .hagyniuk és azt gondolntuk.
hogy a teológusokkal folytatott párbeszéd összeegyeztethetetlen a római tanítóhi
vatal lényegével, mivel a "legfelső fórum" ezen a földön már semmiféle bíróság
nak nines alávetve, míként az egyházjog mondja, Ennek ellenére kiérdésesek az
ilyen ,nyilatkozatok. A világban való gyakorlottság és a modernséa még nem át
ütő erejű érv az iGyen kollektív nyilatkozatokrÍlellelt. Ezek nasvon hamar elhasz
nálódnak. Gyakran megmaradnak az általánosságoknál. amelyeket senki sem von
kétségbe; az igazi. problémák azonban míndíg a részletekben rejtőznek, amelye
ken az ilyen nyilatkozatok gyakran túl könnyen túlteszik magukat. Kiváltképpen
a teológia nagyobb szabadságának követelése gyanús és fölösleges, ha nem mond
ják meg világosabban, mit értenek ezen és mit nem.

A tanftóbivatal elismerése

Az első dolog tehát. amit nekünk, teológusoknak ki kell mondanunk az, hogy
elismerjük kötelességeinket a római tanítóhivatallal szemben. Nekünk teológusok
nak magától értődően önálló funkciénk és pasztorális felelősségünk van az egy
házban. .Semmi esetre sem vagyunk pusztán, kiszolgálói a tanítóhivatalnak és az
egyházi hatóságoknak. De a tanítóhivatal kötelező nagyságrendet képvisel szá
munkra, teológusok számára, és feladaturrkat a hierarchikus, rórnaí katolíkus , egy
házon belül látjuk el, s tiszteletben tartjuk annak rendrét. Feladatunk minden
bizonnyal túlmegy a tanítóhivatal apologetikus és értelmező támogatásán, már csak
azért is, mert a tanítóhivatal egyszeruen nem képes az egyház összhíttudatának
fejlődését adekvátari irányítani. De ezt a feladatot csak alapvető egyetértésben
az egyházi tanítóhivatallal tudjuk ellátni.

Nincs rá szükség, hogy mi teolössusok a tanítóhivatal és a teológia viszonyá
ról szóló és parttalanuI szaporodó nyilatkozatokhoz egy úiabb mondatot Iűzzünk,

amiben még egyszer formálisan elismerjük a tanítóhivatalt. hogy azután szélté
ben-hosszában nyomatékosan és indulatosan követeljük magunknak a szabadaázoti
azonkívül kissé. pontosabban kellene beszélnünk erről a tanítóhivatal iránti tisz
teletről. A tanítóhivatal egyáltalálll nem 'követ el jogtalanságot, ha megcenzúráz
bennünket; ez nem is minősíthető eleve és lényegileg a teológiai kutatási szabadság
megsértésének. Bármilyen cseppfolyós és dif.ferenciáIt is a viszony egyrészt a hit
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és a hithirdetés, másrészt a tudományos teológia között, az olyan teológia. amely
már egyáltalán nincs kapcsolatban az egyház igehirdetésével és bi1léletével. nem
lenne többé keresztény teológia, hanem legfeljebb profán vallástudomány. Ezért
nem lehetnek a tudományos teológiának olyan jól körülhatárolható módszerei
és területei sem, amelyek végső soron kívü!l esnének a tanítóhivatal illetékes6égén.

Többször hangsúlyozták már, hogy különbség van a tudományos szakteol6giai
publikációk és az olyan kiadványok között, amelyek a nagyközönségnek szólnak.
Habár manapság ez a megkülönböztetés nehezen valósítható meg, mivel a tömeg
tájékoztatási eszközök mindenkít mindenről tájékoztatnak. azért ennek a megkü
lönböztetésnek mégis van értelme, és ezért jogos kívánság az. hogya tanitóhivatal
tanúsítson nagyobb türelmet a teológiai szakirodalom iránt, kiváltképp akkor. ha
az a tudományos kutatáshoz illő' ideiglenességgel és feltételeSBéggel gondolkozik és
ír. De amíg a teológia nem fajtul puszta vallástudománnyá. hanem az e~yház

hittudatán belül maradva él és gondolkodik, addig a tudománvos teológíaí kiad
ványok és folyóiratok sem utasíthatfák el elvileg a tanítóhivatal felügyeletét.

Természetesen ezzel az egyházi tanítóhivatallal tudatnunk kell azt is. h~y

számunkra, teológusok számára sok tekintetben nem egészen világos, hogy a ta
nítóhivatal iránti tisztelet és munkánknak a tanítóhivatal által történő normatív
szabályozása konkrétan mit követel tőlünk és mit nem. Hogy ennek a normati
vitásnak különböző lépcsői és fokozatai vannak, az már a tanítóhivatalnak abból
a tanításából is kiderül, hogy az egyházi tanítóhivatal nem minden nYilatkomtá
nak van ugyanolyan kötelező ereje. 'Ebből magától értódőenkövetkezik, hogydif
ferenciáltaknak kell lenniük a mí válaszainknak is. amelyeket ezekre a nyilat
kozatokra adunk. De a tanítóhivatal arra vonatkozólag, hogy konkrétan mílven
tehet ez a differenciáltság és mílyen nem. jóformán semmilyen felvi1á2osítást
nem ad. illetve olyan normákat állít fel •.amelyek a maguk differenciálatlanságá
ban vagy hibásak vagy nem segítenek nekünk.

MIre köteleznek· a tanítóhivatal nyilatkozataI?

Ha például a "Lumen gentium" (25. pont) kijelentései ezzel a kérdéssel kapcso
latban minden tekintetben érvényben volnának, akkor a katolikus erkölcsteol6
gusok világszerte kifejezésre jutó egyet nem értése a "Humanae vitae" enctoklikával
nagyarány:ú és globális megsértése volna a tanítóhivatal tekintélyének. Ám a
tanítóhivatal eltűri tekintélyének ezt a megsértését, és ezzel jelzi. hogy a "Lumen
gentium"-ban kimondott norma (és sok más hasonló megnyilatkozás az utóbbi
száz évben) nem adja vissza elég differenciáltaA a tanítóhivatal és a teológusok
kapcsolatának megengedett gyakorlatát. Vajon szabad volt-e a katolíkus exegéták
nak X. Pius idején a problémáikkal foglalkozó tanítóhivatali nyilatkozatokról oly
sokáig hallgatniuk, mint ahogy tísztelettudöan tették, rnegnehezítve ezzel a mű

velt emberek számára a hit elfogadását? Mit te~ek a mai erkölcsteolégusok
a nemi erkölcsre vonatkozó római nYilatkozatokkal kapcsolatban. amelyeket túl
ságosan differenciálatlannak tartanak? Hallgassanak; vagy mondjanak ellent és
értelmezzenek árnyaltabban?

, Ha az ilyen pontosabb normák hiánya a kérdés nehérz.ség.ével magyarázhat6.
akikor épp a konkrét egyes esetben kell bátran és óvatosan utat keresnünk. Nem
lehetünk pusztán óvatosak, esetleg csak azért, hogy el ne veszítsük állásunkat.
Bátran vállalnunk kell a kockázatot is, azaz számolnunk kell azzal, hogy r6mai
cenzúra lesz az osztályrészünk.

De ezzel a kérdés még nincs megválaszolva. TegYÜk fel.h02Y· egy teológusnak
vagy egy teológuscsoportnak rnegcenzúrázásátezek a teológusok tisztelettudóan
és a tanulás szándékával tudomásul veszik. de egyáltalán nem derült ki; hO/U? a
hagyományos teológia, az egyházban míndaddíg magától értetődő vélemény amely
re Róma hivatkozik, közvétlenül azonos-e egy egYlértelmú dogmával, Az Üyen
esetben a tanítóhivatal formális tekintélye egyáltalán nem felülvizsgálhatatlan, és,
amint a történelem mutatia, gyakran tévedett is. Teltvük továbbá fel, hQI:Cy a taní
tóhivatal tárgyí érvei, a tanulás őszinte szándéka ellenére semgyőzfJék meg az
illető teológust, és hogy nem lényegtelen kérdésről van szö, amely e teolögusnak
némiképp kötelességévé is teszi, hogy nyilvánosan fellépjen az igazság mellett;
ugyanakkor ez a körülmény természetesen a tanítóhivatal érdekeltségét is növeli.

Mi történjék egy ilyen esetben? Elengedó-e a "silentium obsequíosum'tj Sza
bad-e, kell-e a teológusnak nyílvánosan bejelentenie az ellenvéleményét? Ha igen.
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hol marad akkor az "őszinte ragaszkodás", amelvat a zsinati határozat megkíván
tőle? Ha a teológus a részletkérdésben való ellenvéleménve dacára Iénvégében
tiszteletben tartja a' tanítóhivatal nyilatkozatát és aláveti neki magát, akkor ho
gyan tudja ezt a tanítóhivatal megállapítani? Megelégedhet-e és meg kell-e elé
gednie ezzel az általános magatartással. és a' részletkérdésben való ellenvéleményt
egyszerűen tudomásul veheti? Ha azt mondjuk, a teológusoknak egyszerűen hallgat
niuk kellene ilyen esetben. akkor viszont az a rendkívül fontos kérdés vetődik

fel, hogy hogyan jöhet létre haladás a megismerés terén - ami az egyház élete
és igehirdetéséneik hihetősége szempontjából okvetlenül szükséges -, mikor a ta
nítóhivatal egy ilyen nyilatkozatban tévedhet is. Ha Például X. Pius biblíkus
dekrétumaival kapcsolatban valameI1Jnyiteológus engedelmes hallgatással valósí
totta volna meg "őszinte ragaszkodását", akkor a mai pápa nem beszélhetne ma
gától értetődően a Jahvístáról, és egyetlen újszövetségi bevezetésben sem olvas
hatnánk, hogy a Lukács-evangéliumot Jeruzsálem pusztulása után írták.

Úgy vélem, érett megfontolás nrtán a teológusnak joga, sokszor pedig köteles
sége, hogyellentmondjon a tanítóhivatal nyilatkozatának. és hogy fenntartsa ellen
véleményét. A tanítóhivatal eltűrheti ezt az ellenvéleményt, és ez arra is indíthatja,
hogy tökéletesebbé tegye a saját tárgyi érvelését anélkül, hogya teológus sza
badságát megcsorbítaná. Megpróbálhat teológusokat megnyerni és a maga oldalára
állítani ; egyébként viszont ilyen esetekben a kérdést. bármelyik oldalon legyen
is az igazság, rá kell bíznia a vita további kibontakozására és a hit eljövendő

történelmére.

A tanítóhiva.tal türelme, a teológia iránt

A tanítóhivatalnak nem kell lemondania arról a jogáról, hogy teológiai vitákat
döntésével befejezzen. Am ez az alapvető jog nem jelenti azt, hogy a tanítóhi
vatalnak minden vitát le kell zárnia, hogy erre tárgyilag minden esetben képes
és hogy egy nem definitív döntés mínden esetben úgy zár le egy vítát, hogy a
kérdés további megvitatása már egyáltalán nem lehetséges. Itt a tanítóhivatal
egyes esetekben a tárgyhoz nem illően és igazságtalanul nagyon rnegkurtíthatía
adminisztratív intézkedésekkel a teológia szabadságát. Ilyen esetek előfordultak

és míndig újból elő is fordulnak. Egyáltalán nem akarom azt állítaní. hogy a
tanítóhivatal mínden intézkedése eo ipso jogtalan megsértése a teológus szabad
ságának, mégis azt kell mondanom, hogy életem folyamán meglehetősen sok eset
ben tapasztaltam más teológusok szabadságának indokolatlan korlátozását. kivált
képp ha azt is meggondoljuk, hogy a Szerit Officium olyan intézkedésekén is
felelős, amelyeket szerzetesrendekhez tartozó teológusok esetében rendfőnökeiken

keresztül hajtat végre.
Az utóbbi években Róma már elég messzemenő türelmet tanúsított teológusok

olyan nyilatkozataival kapcsolatban, amelyek a tanítóhivatal nem definitív nyilat
kozataíra vvonatkoztak, Vajon ez a tényleges türelem csak annak a következmé
nye, hogy Róma már nem "boldogul" az ilyen esetek sokféleségével, vajon csak
a gya1korlati tehetetlenség következménye. amin azonban nagyon szerétnének vál
toztatni? Vagy pedig ez a türelem onnan ered, hogy belátták tárgyi jogosult
ságát? Szerétnénk remélni, hogy az utóbbiról van szó. Ebben az esetben termé
szetesen örülnénk, ha Róma ezt nyíltan meg is mondaná.

Egy fontos és jó cél sem jogosítja fel az embert arra, hogy az eléréséhez
akármilyen eszközöket igénybe vegyen. A türelmességet - amelyet Róma hatá
rozottan kötelességének kellene hogy nytlvánítson - nem szabad azzal megsér
teni, hogy a tanítóhivata! rossz eszközökkel valósítja meg kötelező és tiszteletre
méltó céljait és .feladatait, márpedig az ilyen eszközök közé tartozik a teológia
számára szükséges szabadság megvonása is (aminek az oka az igazság erejében
való titkos kételkedés). A halott ortodoxia nem igazi ortodoxia. Nem az bizto
sítja a teológia jogos szabadságát. hogy néhány olcsó elvi nyilatkozat hangzik el,
hanem az, hogy egy konkrét esetben engedélyezzük egy teológus számára szerín
tünk téVes véleményének kinyilvánítását is (hiszen mí is tévedhetünk), bár meg
volna hozz;í a hatalmunk, hogy ebben megakadályozzuk.

Aki hatalommal rendelkezik, állandó kísértésnek van kitéve, és ez vonatkozik
a római tanítóhivatalra. is, még ha a [óhiszernűséget aktkor is feltételezzük róla,
amikor szükségtelenül korlátozza a teológusok szabadságát. Konkrét esetben a
teológusoknak nem gőgös és szeretetlen morálís szemrehánvásokkal kellene erre
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reagálniuk, mint ahogy újabban gyakran történt, már csak azért sem, mert ez
nem jézusi magatartás. Mivel azonban minden ember bűnös és állandóan kísér
tésnek van kitéve, ami alól a hivatalviselők sem mentesek. még hivataluk llya
koriása kö21ben sem, azért teljesséitgel megengedett dolog a hivatalviselóket kellő
tisztelettel figyelmeztetni, hogy nem a teológia szabadsága. hanem annak (bizo
nyos körűlmények között szükséges) korlátozása s:zoI\Ul bizonyításra M~ egyszer: .
miért nem mondja ki maga Róma elég határozottan ezeket a magától értődő dol
gokat? Talán fél valamitől? Miért nem értik meg világosan, hogy az ilyen. hatá
rozottan elismert elvek nem csökkentenék, hanem növelnék a tanítóhivatal tekin-
télyét? .

CSERHÁTI JÓZSEF pécsi pü.pök

A Küng-eset tanulságai
A ld nem egyenlített mérleg

A római Hittani Kongregáció 1979. december IB-án hozta nyilvánossáUa ama ha
tározatát, meIyszerint Hans Kiing tübingeni professzortöl megvonják a tanítási
megbízást az egyetem katolíkus faktultásán. Ezzel olyan földcsuszamlás indult el,
amelynek megrázkódtató hatásai és morajlásaí ma sem iszűntek meg. Az utóbbi.
években egyetlen egyházi esemény sem állt annyira a viták és hozzál!zólálsok
középpontjában; egyesek szerínt "a Zsi,'nat óta a legnagyobb teológiai disputa"
(K. Lehmann). Ma már nem érdekelnek bennünket az eseménysorozat e~
fázisai. Túl vagyunk az egyoldalú érzelmi fellobbanásokon., a szenvedélves kitö
réseken is. Igyekeznünk kellene azonban, hogy a magában véve szomorú eset
objektív oldalát is míelőbb ti~zhassuk, különösen pedig azt a teológiai. szel
lemi, lelki hátteret, -amely a viták középpontjában is ott állt. és még' inkáJbb
előtérbe került az egymással szemben álló felek és ténYáUások összecsanásában.

Híveinknek joguk van ahhoz. hogy informáljouk őket a jelen esettel kapcso
latban is, mert most már egészen világos, hogy az emlitett háttér lényeges voná':'
sokat is tartalmaz a mai ember hita13kí:tásának kérdésében; ugyanakkor figye
lembe kell venni azt is, hogy az összecsaoésnak mínösíthető eset, valamint a leg
különbözőbb oldalakon elhangzott vélemények és hozzászőlások sokakban zavart
és bizonytalanságót idézhettek elő. Ha a következményeket egyházi részről, tehát
a római kongregáció és a német püspöki kar részéről, előzetesen érzékelték volna,
bizonyára másként folyt volna le a Kiing elleni eljárás.

Csaknem egy esztendő rnúlott el a római íntézkedés megjelenése óta, Ma
már világosan szét lehet választani azokat a szubíektív és objektív elemeket.
amelyek a professzor ellen elindított eljárás előkészitéBébe.n.majd pedU( Ieveze
tésében és végrehajtásában szeraphez jutottak. Úgy látszik. mindkét oldalon
túlkapások fordultak elő, de első helyen magát amegintettet kell ezért elmarasz
talnunk. Igen nagy tehetségű, ritka logikai képességgel megáldott ember szerep
léséről van szó, aki nagyon fiatalon lett egyetemi tanár és könyveivel egymás
után sikereket aratott (Die Kirche, í96B; Unfe.htbaT? 1971; Christ sein. 1974).
Szinte fáj leírni a következő rneg,állapításokat. Azt mondíák róla, hiú. öntelt,
kemény nyakú, kíméletlen harcos típus, aki más véleményét nem nagyon veszi
figyelembe, akinek föllépésében sokseor a szereplés, a "show" lényegesebb, mint
az, amit képvisel, vagy akit :képvisel. Barátai szerínt is szenvedélyektől fűtött

ember, aki nemigen enged, vagy vonul vissza. (l92B"'ban született, Többször
találkoztam vele. Öt évvel később ugyanabban a kollégiumban, a ri.émet-'rnagyar
kollégiumban, növendék volt Rómában, ahonnan 1942....ben jöttem el. Nekem
szírnpaujous volt éles BS!'ZJC', forradaJmiság,a és sodró nyelvezete míatt, A jelen
kérdéshez, régi kapcsolatom miatt is, mint teológus kívánok hozzászélni. Kűng
nehézségeit nem !kívánom sem kísebbítení. sem nBgYÍtani, hanem inkább meg
értetni ékel) Kár lenne itt sokat időzni, tény az, hogy e1s6sorban Küm~ makacs,
húzódozó magatartása, vagy ahogy mondják, "csels:llÖVéSei'" miatt egyrészt késett
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