
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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az ügy sima elintézése, másreszt pedig Küng kihívó viselkedése és megnyilat
kozása, is mindinkább érthetővé teszik Róma eljárását. Az utóbbit nem lehet
türelmétlenséggel vádolni, de tapintathiánnyal és át nem gondolt módszer alkal
mazásával talán igen. (l)

Küngöt már 1974. szeprember 4-én figyelmeztette a Kongregáció, hagy "a leg
főbb egyházi hatóság felhatalmazást adott neki ahhoz, hogy a teológiát az egyházi
tanítás szellemében tanitsa és ne képviseljen olyan fölrogásokat, amelyek e taní
tást elferdítik vagy kétségbe vonják". Ilyen követeléssel a Kongregáció ismétel
len fellépett, de Küng kitérő válaszaival nem segített a felmerülő probléma meg
oldásában. Sok tekintetben talán át nem gondolt utolsó lépés volt vele szemben
az 1979""ben karácsony előtt öt nappal kiadott végső rendelkezés: Küng nem tanít
hat tovább. Hiába mondjuk ma azt, hogy a Kongregációt jó szándék vezette elejé
től végig, mégis ez a lépés zavarta meg karácsony lelki békéjét Küngben éppen
úgy, mint sok ezer és százezer ernberben. A római- eljárásnak mindig törvény
szerű és törvényesen meghatározott célt kell védenie vagy elősegítenie, Ebben az
esetben sem vezethette más cél mint az, hogy "a hivők jogát. a megváltozhatatlan
hitigazságok teljes és együttes értelmezését bármilyen fajta megrövidítéssel vagy
hamisítással szemben megvédje. növekvő tévelygéseket kivédjen és hogy a hit
központi kérdésesben keletkező zavarokat klküszöbölje". F:s ehhez még hozzá
fűztéle "Kísérlet egy új konfliktus-megoldási eljárásra", Az eljárás valóban sok
vonatkozásban új volt, ha összehasonlításképpen a ZSinat előtti rnerevebb oraxíst
vesszük figyelembe. Maga ai eljárás lefolytatása sem történt teljesen titokban.
A vádlottnak lehetősége adódott az egyes fázisokba beletekinteni és állást is fog
lalni; de egy kivételével még a hívásokra sem ment el Rómába. Természetesen
a mai jog állami perrendtartásához viszonyítva sok rnínden másképp is festhetett
volna és ez az, amit a laikus nagyvilág hiányol: a periratokba való szabad bete
kintés, az eljárás teljes nyilvánossága, a védő megválasztásának lehetősége stb.,
ezek egyértelmű biztosítása nem tör1lént meg. Holott "az ilyen alapelvek meg
valósításával messzemenően ki lehetne h'Úzhi a talajt az olvan szélesen elterjedt
vélemény alól, hogy az egyház totalitárius intézmény, amely sem szabadságot,
sem a hivatalos vonaltól való eltérést nem tűr meg". (2)

A Szentszék döntésének, rnondják általában. Kűng letíltásán kívül nincsen
eredménye, a konfliktus nem oldódott meg. Nem sikerült az egységet megőrízní,

vagyelősegíteni, az igazi ellentétek, a kísarkítottságok továbbra is fennmarad
tak. A mai emberiség színte bálvánvozza a szabadságot és mindíg érzékenyen
reagál intézmények és hatóságok Intézkedéseire. amikor awk a szabadság beszű

kítését érintik. Küng mellett' nagy törnegek álltak ki, ifjúsági csoportok, újság
irók, számottevő más szernélyíségek a közéletben. igen sok teológus, köztük neves
professzorok, a tanítványai,' papok is nem kevesen, főleg a fiatalok. Ok meg
védték a professzort, pedig mindenki tudja, hogv kihívó magatartása lényegé
ben hozzájárult a dolgok ilyen alakulésához. Sokan úgy gondolják. hogy a konf
liktus igazi mélységében . még sokáig nem nyerhet megoldást. Egyesek azt érzik,
hogy a római döntés nekik adott igazat, másoknak viseont az. a benyomása, hogy
őket is elmarasztalták. Vannak, akik a római döntést már rég esedékes rend
szabályozásnak tekintik, mások pedig jogtalanságot és önkényességet látnak benne.

. A jobb érzésű emberek többsége, védekezésének utolsó fázisában. már nem
adott igazat Küngnek, 'mert meggondolatlan érzelmi kirohanásaival tiszteletle
nül, haraggal, méreggcl szídta a római kongregáció képviselőit és mindenkít, aki
nem akart e.gyetérteni vele, a pápát sem kivéve. E modortalanságok már nem az
ő malmara hajtották annak a közvéleménynek a vizét. amely megfontoltan mé
giscsak az igazságot keresi. Ellenben míndíg mellette fognak menetelni azok, akik
az egyházban ma a "beteg embert" látják, akik az egyház tagjai ugyan, de úgy
érzik, hogy agyonkorbácsolással a haldoklót talán még egyszer életre lehet kel
teni. Lélektamlag e módszert altgha lehetne másképp igazolni, mint hogy van
nak emberek, akik kicsit mindenki fölött állónak érzik magukat, elhivatottságot,
sőt küldetést éreznek· magukban, hogy purifikátorok és életmentők legyenek.
Küngben kétségtelenül meg-megjelenik ilyen életmentő tudat, felelősség és hiva
tásérzet. Senki sem tagadhatja, hogy Küngnek is sok vonatkozásban igaza van.
A későbbiekben el"I'Ól hosszabban is szeretnénk szólni.

Legyen elég az általános szempontok e rövid fölrviIlantásáb61. Az igazi prob
lérn~k mindenesetre mélyebben fekszenek, mint azok a szempontok. amelyek Kün-
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göt és a római kongregációt jellemezni kívánták. Tulajdonképpen a hit problé
májáról van szó, és ezt kell megvizsgálnunk. A mai keresztény embert a hit mea
értésében É3 főleg a hit megvalósításáoan radikálisabb- kérdések körnvékezík,
mint azelőtt. A mai emberben valójában benne élnek a -Kiing problémáit fel
színre hozó szellemi talajmozgás elemei. főként a modern gondolkodás két rnoz
gatója: a módszeres kételkedés a szellemtudományomban és a munkahípotézísen
alapuló kutatás a fizikai tudományokban. A mai ember bizonytalan lett lelkivilá
gában, látási és erkölcsi ítél-eteinek összefüggéseiben. és ez mínd annak a jele.
hogy új szellemi világ van kialakulóban. A ma hívőít még a szekularizáció, a ~
szemléletek körüli viták, a teológiai vélemények sokasága, a méa rnindig fennálló
és erősödő azonosság] krízís. korunk hihetetlen sodrású sza-badságeszméje is mé
lyen érí ntik ; sokan kételkedők és szkeptikusak lettek. azért kérdeznek és ke
resnek, hogy személyesen is meggyőződhessenek. Küng ezek segítségére kívánt
lenni. Javára kell írnunk és nagy érdemének betudnunk e készségét, bátor vállal
kozását. Hogy mégis elsodródott ebben a nemes és hősi akarásban a hivatalos
egyháztól és azoktól. akik számára az általa kijelölt út túl meredeknek látszott,
nem vitathatjuk.

Az igazi problémát az ige hirdetésének és megértésének gyakorlata jelenti: a
kettő két különböző valami. sokszor hiányzik. az egyértelműség és az egySég kő

zöttük. Gyökereiiben tehát a mai ember hitalakításának problémájáról is szó van.
A vita ezért érinti az egyházi tanítóhivatalt és a teológiai kutatást. sőt még az
öíoumenét is. A kérdések ezek: mi a tévedhetetlenség dogmájának mélyebb értel
me? Mit jelent Krisztus istenfiúsága minden egyes ember számára, és mit jelent
főleg az egyes ember életalakításának szempontiából ? A római dokumentum,
nemcsak Küng, hanem sokak szerint, ezekre a kérdésekre nem ad választ. a régi
formulákat ismétli. meg és új kérdéseivel az embert ~yedü1 hagyja. Ez a Kiing
-probléma nagy látómezeje.

A protestantizmus és az ökumené

Amikor Hans Küngnek a protestantizmussal való kapcsolatát vlzsgáhuk, távol áll
tőlünk, hogy bánmilven formában negatíve, vagy lekicsinylőleg közelftsünk a test
véri felekezethez. Ellenkezőleg, éppen azokat a keresztény értékeket szerétnénk
kiemelni, amelyekért Küng szerint a katolikus egyházban is tovább kellene kér
dezni, hogy így közös ökumenikus alapindításokhoz juthassunk el.

Hans Urs von Balthasar írja. hogy röviddel a halála előtt járt Karl Barthnál.
és még szellemesen el tudott vele beszélgetni. A hírneves svájci protestáns teo
lógus említette, hogy nemrégiben Hans Küng, akivel szemben az utóbbi időben
bizalmatlan lett, fölkereste őt és diadalmas hangon jelentette ki: "Az egyházoán
hamarosan új reformációra kerül sor!" Barth azt válaszolta neki: "Már a lelki
megújulás is nagy dolog lenne". A Zsinat úgy vélekedett. hogy 82i egyházban re
formokra, felújításokra és felfrissítésekre van szükség és nem intézményes átala
kításokra vagy újrakezdésekre. Elhangzottak olyan megjegyzések is; hogy Küng
be akarja fejezni a "protestáns kihívást", az 'alulról jövő "lázadást" az egyházi
tanítóhivatallal vagy az egyházi abszolút hatalommal szemben. Hogy mennyíre
objektiv vagy szubjektív ez a megállapítás. nehezen dönthető el. Amikor Karl
Rahner professzor egy évvel ezelőtt megjegyezte, hogy' Küng már közelebb áll
a protestáns tanításhoz, mínt a katolikus fölfogáSlhoz, akkor ez az ítélet objek
tívnek látszott, annál is inkább, mivel neves katolíkus teológusok ís csatlakoztak
a véleményéhez. Akadtak viszont protestáns teológusok, akik szerínt e kijelentés
már nem fedi a valóságot, mert Kűng krfsztológíájában túlüépett ezen a S01'9m-
pón is. -

Küng tudatosan az a teológus lett. aki támadta a hierarchia. vagyis az ~yházi

legfőbb vezetés' magatartását és semmibe se vette a Hittani Kongregáció által
ismételt Ielszólításokat, figyelmeztetés-eket. E magatartás természete és.. mínősége
szerínt szembehelyezkedés. amivel náda csaknem rnindig együtt járt a protestálás.
a tiltakozás is.

A reformációból született egyházak ma élő egyházak, Bennük' már nem az
eredet, a keletkezés tolvamata érdekel bennünket, hanem a valóságos tartalom,
amit rnínt keresztények képviselnek. Élő krísztusí keresztény egyházakról van
szó! Ha erről az oldalról vizsgáljuk Küng kapcsolatát vagy kapcsolatkeresését
a protestáns egyházakkal. akkor más is kiderül. Kűng teológiájában két ailap-
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probléma merült fel, amelyek a protestáns teológiában is az alapvetés kérdéseit
érintik Van-e Krisztustól alapított egyházi tekintély? És nem kellene-e újból
megkérdezni, mít j~entenek számunkra a krísztolőgía központi problémái. Jézus
Krisztus istensége, a megváltástan és a kegyelmi tan. Newman bíboros annak
idején azért foglalkozott oly sokat az ariánusokkal, mert bennük látta előfartárait
azoknak a modern protestánsoknak. akik Jézus Krisztus Istenségében már nem
hisznek. Beszélnek ugyan Jézusról mint tökéletes teremtménvről, de nem hisz
nek benne mínt Isten Fiában. A protestantizmus egy részében ez az eretneknek
mondható krisztológiaí fölfogás kétségtelenül burjánzott. A másik .oldalon Küng
számára problémát jelent az az egyházi tekintély, amellyel az egyház eddig élt
és tanított. Kérdése: Vajon Krisztustól származik-e ez a tekintély. és ezért ala
posan vitatni kell lényegét és' jelentŐ5égét. Két érdekes tételt vall, ami ezzel
összeéüggésben van: szerínte Krisztus és az egyház közott a kontinuitás, a foly
tonosság kérdéses. Ez egyúttal modernista tétel is. e vonatkozásban Bttltmannt
követi. A másik egészen protestáns tétel, hogy a teológus nem az egyház tekin
télye, hanem az isteni szó tekímélve ' alatt áll. Ebben a vonatkozásban ugvanezt
mondía, mint Karl Barth. így érthető, miért szólítja fel Kűng újból és újból a
Hittani Kongregáció embereit, akik tekintélyre hivatkoznak, bizonyítsák be. hon
nan ered ez a tekintély. Rómának bizonyítani kellene! Ehelyett .esak ré2i for
mulákat idéz. Ha az egyháznak nincsen Krísztustól adott tekintélye. akkor S7JÜk
séges a teológus és a teológiai kutatók számára a teljes, korlátlan szabadság
biztosítása. A pasztorálás. a Ielkípásztorkodás élesen elkülönírendő a teológiától.
A püspökök építsék ki a ..lelkipásztori hirdetési hivatalt". a teológusok számára
pedig tudományos tanítási feladatot jelöl ki a Szentírás. A szabad. el nem köte
lezett tudományos kutatás nem az egyház önfeladásáihoz vagy lerombolásához
vezet, ahogya püspökök mondják, hanem ellenkezőleg. az egyház megújulásához.

A tipikusan Ő5i és mai protestáns jellegek sorra kielemezhetók: szembehe
lyezkedés az egyházi felsőbbséggel. a Szentírásra mint kizárólagos alapra való
helyezkedés és annak szabad értelmezése, a hagyomány elvetése, a demokratikus
egyházi közösség, a hivők általános papságának kiemelése. a laikusok egymás
között is ünnepelhetik az eukarisztiát és a nő papságának. pappá szentelésének
semmi sem állhat útjában. Ha úgy tesszük fel a kérdést: mí az. ami Kfu1~ a
ma élő protestáns valóságban érdekelhette? Nyilvánvalóan azok a szempontok,
amelyek Küng értékelése szerínt a IL vatikáni zsinat szellemi horizontjában is
mint tovább viendő kezdeményezések jelentek meg: elsősorban az integráltabb,
kiegyensúlyozottaJbb vagy ..emberibb" egyházfogalom. Mi is azt rnondíuk: a hierar
chia önmagában még nem az egyház, az egyház Isten népe, amely a papság és a
hivők közöss.égé!ból tevődik össze. Van egyházi vezetés, van legfőbb hatalom is.
amely azonban sohasem lehet öncélú. hanem szolgálnía kell az egész Krisztus
-testet, a továbbélő titokzatos Krtsztust, a földi egyház telíességét.

Mintha a protestantizmus ellen védekező trentói zsinat óta az egyházat mín
dig inkább csak felülről néztük volna, a vezetés, a hatalmi komponens felől.

A ZSinattal kétségtelenül fordulat állt be szemléletünkoen, az egyházat alulról
az egyházat alkotó hivők felől is látnunk kell. Küng ezt sarkította ki általában:
van egy "lent levő" egyház és van egy ..fönt levő" egyház. Ezek szemben állnak
egymással. Mindannyiunknak el keH fogadnunk, az egyházban rníndíg lesznek
vezetők és lesznek vezetettek is, szükség is van míndig tekintélyre. törvényre,
fegyelemre, de ezeknek csak akkor van értelmük, ha a "fent levő" egyház már
teljesen azonos tud 'lenni a .Jent levő" egyházzal és az utóbbit szclgálta. Küng
szerínt a mai egyház életében feszültség és szembenállás tapasztalható a két egy
házi réteg között, mert a hatalmat képviselő egyházi vezetőség parancsszóra
akarja elérni, hogy az emberek higgyenek, és hogyan higgyenek, (3)

A KUng iránti szímpátía azon alapszik, hogy a milliók mellé tudott állni,
akik egyre.sp; kételkedől( vagy bízonytalankodók lettek hitükben. vagy pedig ha
ragaszkodnak is hitükhöz, új megalapozást, új megerősítést keresnek mai szem
lélettel, . mai mélyrehatolással és új problémafölvetéssel, Fel lehet-E: tenni a kér
d~t: Van-e valamilyen alapjuk vagy joguk ahhoz, hogy bár '\ mai egyházban
nem' 'kész és nem teljes hittel állnak, de a hit egésze h-ánt érdeklődve, ezt a
hitet elsősorban kérdésként és problémaként .látják és vetik fel? És ezzel függ
össze az a kérdés is, van-e joga olyan teológiának vagy teológusnak. aki a kereső

tömegek mellé áll, lelkileg irányÍtani akarja őket, de nem mond ki végleges
tételeket, hanem csak kérdez? Ebben a pillanatban KUng egyszerre szímpatíkus
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lesz, vonzó, bátor, küzdő ember. aki a kisemberek szóvivője, a kicsinyek lelki
ügyét képviseli az egyházi vezetőség előtt, vagy azzal szemben is. (4)

Küng írásaiban míndvégíg felvillan az "alul levő" és a "felül levő" egyház
feszültsége. Ebben is alapigazság rejlik: míndíg lesz egy kezdő. csírában levő.

keletkező egyház, és rníndig lesz egy befejezett. már tető alá ke11ÜJ.t egyház.
A fundamentum és a tető összefüggése lényeges. Küng az alapokhoz akart nvúlní,
új, bíztosabb megalapozást keresett a kérdezők, a keresők számára. Sajnos, nem
tudott új pilléreket építeni, és az új megalapozás keresésében a régi tető meg
ingott. Küng ,jól érezte, hogy az egyház továbblépése az alapnak és a tetőnek

összehangolásában, a kettő közti feszültség feloldásában bontakozhat csak ki. Ami
ebből az elszánt vállalkozásból mint jel és példa itt áll előttünk, azt az egyházi
tanítóhívatalnak, minden püspöknek és nunden teológiai továbbépítésnek figye
lembe kell vennie. I1:s ez így hangzik: keresni, rníndíg keresni, míndíg kérdezni.
és bízni abban, hogy elóbb-utóbb válasza fogunk kapni. Ez az ökumenikus moz
galern alapgondolata és hajtóereje. I1:ppen innen érthető meg, hogy Küngöt az
ökumené nagy hatásu előharcosaként üdvözölték mindenütt. Küzdelmeí kétségte
lenül a bíztosabb és teljesebb egység értelmében váltak fáradhatatlan erőfeszí

tésekké.
Alulról kell építeni az egyházak egymásra találásat is. A lényeget kell meg

menteni, amit a mai ember teljesen magáévá tud tenni. Sokak szerint a Küng
-eset az ökumenikus szellemnek ,~ mozgalomnak is ártott. A II. vatikáni zsinat
szelleme nyi tott magatartást kíván: meg akarjuk érteni a jirotestansokat;" a keleti
keresztényeket, keressük, amiben igazuk volt és ma is igazuk van, s amiben egyek
lehetünk velük. Küng körülbelül azt képviselte, -amít egy. a magyar protestáns
vezetőkkel kapcsolatot tartó leideni professzor mondott annak a három maayar
püspöknek, akik 1969-ben Hollandiában részt vettek az Európai PüspÖki Kon
ferenciák első találkozóján. A szírnpatíkus protestáns történész profess7JOr azt
rnondotta: -- Eddig míndíg azt hittem, hogy a protestáns egyházaknak kissé kato
Iíkussá kellene Ienníük, hogy egyesülhessünk. Ma úgy látom, a katolíkus egyház
nak kellene úgy kőzelední -Ielénk, hogy egy kicsit "protestánssá" legyen abban
az értelemben, hogy a protestantizmus szellemi vívmányait, a teljesebb szabad
ságeszmét, Il kisemberek megbecsülését és demokratikus bevonását az egyház
életébe, az emberibb keresztény közösségek létrehozását jobban előmozdítsa. 
Hogy a protestantizmusból nekünk, katolikusoknak értékeket kell átvennünk és
beépítenünk az egyházba, a leendő egyház integrális egészébe. ezen az igazságon
már régen túl vagyunk. Az elmúlt év novemberében Rómában tartott bíborosi
találkozón a- pápa jelenlétében megállaoították, hogy az egyházban a belső sza
badságot kell erősíteni a reformokra való törekvés mellett. Ha erre gondolok.
akkor nem mondhatom azt. hogy a Küng-eset ezt a törekvést erősítette volna
és az ökumenének új lendületet adott volna. Ezt az. ünnepélyesen megismételt
zsinati akarást inkább gyengítette, vagy legalábbis homályba .burkolta.

Hadd idézzem ismét Hans Urs von Balthasarn aki azon a nézeten van, hOl'W
mindazok a tételek, amelyeket Küng a tanítóhivatallal szemben oly makacsul
védett, nem vehetők tőle rossz ~en, ha már nem katolikus, mert olyan hitigaz
ságokról vagy hitfelfogásokr61 szól, amelyeket a keresrz;tény protestáns hivő és ta
lán sok katolíkais is képvisel és hisz. Az ilyen hívők az "Una catholica" közös
ségéhez tartoznak, és ha ezen az általános, mindent ·átfogó keresztény egyházat
értjük, amely a hitnek és a hitközösségnek folytonosságában mindén törést el
akart és el ;" tudott kerülni, akkor elísmerjük, hogy Küng ehhez az általános
egyházhoz tartozónak vallja magát. De akkor már nem egészen katolíkus, (5)

Korunk teológiai problémái

A Küng-eset által felkavart kellemetlen zavarokat, a pro és kontra állásfog
lalásokat azsnban végül is nem a tübingeni teológus magatartása és nem is a ró
mai kongregáció fellépése váltotta ki, hanem sokkal inkább a mai ember álta
lános hitválsága áll a hátterükJben. A II. vatikáni zsinat úgy indult. hogy a jelen
levő körülbelül kétezernégyszáz püspök legnagyobb csodálkozására az első meg
lepő közmeggyőződésnek kellett kialakulnia: az egyház alkotmányát, az egyház
lényegét Krisztus Urunk határozta meg ugyan, de az egyház, lényegének és ren
deltetésének megőrzésével és sérthetetlenséaével, történelmi alakulásában mégis
állandóan változik. A változó, a mindig alakuló egyház, úgy is mondhatnánk, a
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míndig megújulásra és megújításra szoruló egyház lett a püspökök első nal0'
élménye, s ezen az úton kell továobhaladnunk, míg a Zsinat által kíjelölt útfel
zök segítségével teljes egészében rá nem találunk arra az új, szélesebb útra.
amelyen az egyháznak a harmadik évezredben el kell indulnia és tovább kell
jutnia. Ezeket a jeleket a Küng körülí viták. magatartások és érzelmi hullámzások
újból fölvillantották, amiért hálásnak is kell lennünk a Gondviselésnek.

Az egyház történelmiségének értelmezésében benne foglaltatik a kinyilatkoz
tatott igazság és a történelmiség kérdése is. E kettő viszonyának mai vizsgálata
mint alapvető, első kérdés jelentkezik. Elsősorban tehát ezen a téren kell tovább
jutnunk és usztabban látnunk. A második nehézség az ökumené kérdésével vető

dik föl. Küng 'kétségtelenül a protestantizmus felé hajlott, ahogyan láttuk, és a
protestánsok mégis azt mondják, hogy még rajtuk is túl akart menní, éppen
ezért Küng nem mérvadó az ökumené kérdésében. Mindenesetre a római kong
regácíö éles reagálása Küng ismert eltévelyedéseire sokakban azt a hitet keltette,
hogy az egyház e téren retrográd álláspontra helyezkedett. Ezt katolíkus körök
is állították, protestánsok ismételten hangoztatták. Azt mondiák. mintha az egy
házban elbizonytalanodott volna a zsinati világos látás és az előrehaladás akarása
s bizonyos szempontból a zsinat előtti álláspontra térnének vissza, arra ügyelve,
hogyan lehetne mégállítani azt a haladást is, amit a Zsinat óta elértünk. Termé
szetesen megszüíettek az ellennyilatkozatok is, főleg hivatalos egyházi helvről: szó
sincsen arról, hogy az egyház a Zsinat mögé vagy a Zsinat elé húzódna vissza.
A protestánsoknál a legkiválóbb teológusok így nyilatkoztak: fájlaljuk a Küna
-esetet, de nem hisszük, hogy az egyház most megtorpanna abban a közeledés
ben, ami végeredményoen a Zsinaton elindult a protestantizmus és az összes
keresztény felekezet felé.

Az ökumené nem torpant meg, .habár a közeledésben továbbra is alapprób
téma marad a pápai hivatal és az egyházi tévedhetetlenség, amit a legtöbb pro
testáns és ortodox teológus nyíltan bevall. Az egyház azért rnarasztalta el Küngöt,
mert tévesen magyarázza a tévedhetetlenség dogmáját. A tévedhetetlenség dog
májának ké1lsiég1bevortásával Küng semmiképpen sem segíthetett volna az ökume
nikus. rnozgalmon. A harmadik kérdés az egyház belső szabadságának kérdése:
a Zsinat szabadabb, nyíltabb légkört Igért a teológusok és a püspöki kar. illetve
a tanítóhivatal és a -teoíógíaí kutatás viszonyában. E nyitott légkör most sem
homályosult el, holott sokan ezt érezhették a Küng-esetben, Ilyen és hasonló
zavarok kétségtelenül fennállottak a Küng-ügy folyamán. és ahogy mondottuk
még ma sem ,ültek el egészen.

A félmerült teológiaí problémákkal kapcsolatban figyelemre méltó Bernhard
Welte fejtegetése. A mai teológiai nyelv nehézségeire hívja fel a figyelmet. és
sok tekintetben igazat kell neki adni. Szerinte a Küng-esetben a nehézségek és
félreértések igen nagy része abból fakad, hogy sem Küngnél, sem pedig ellenzői

nél nem szerepel egységes, úgynevezett egydimenziós igazságfogalom. Amit
míndkét oldalon igazságnak mondanak, az nem egészen egyértelműleg azonos.
El lehet képzelni, hogy csak egy igazság lehetséges, amely mindent magában
toglal. Amint azonban ez az egy igazság gondolatokban, fogalmakban, tételekben.
ítéletekben., szavakban jut kifeje7Jés,re, vagyis amikor az igazság beszéddé, szóvá
lesz, akkor az egyértelmű, egyetlen igazság több lehetőség köntösébe öltözhet bele,
és előlép a híres probléma: igazság és történelmiség, Hegel után különösen vilá
gos,hogy a történelem a maga folyamatosságában míndig sajátságosan egyedül
álló megértéseket vagy felfogási horizontokat képez, és így amit igazságnak mon
dunk, az az idők folyamán különböző alakzatokat vesz föl, melyek a gondolati.
szóbelí vagy nyelvbeli megragadások folytán, egyedülálló igazságképletek lesznek.
E gondolatokat Heidegger csodálatosan radikálissá tudta tenni. amivel nagy be
folyása volt a mai gondolkodásra. (6)

Küng azért került összeütközésbe a tanítóhivatallal, mert .részben vagy egész
ben kétségbe vonta a pápai tévedhetetlenség dogmáját. A dogmakra vonatkozólag
a tanítóhivatal a Zsinaton és a ZSinat után is többször nyilatkozott: ezek for
mulák, amelyek mindig a kor i.g;ényeinek, kérdéseinek megtelelöen adják vissza
a hitbeli igazságtartalom Iényegét vagy inkább lényeges részét, de nem biztos,
hogy a teljességet. Éppen a Küng-esettel kapcsolatban rnondja a Hittani Kong
regáció 1973~ban, a "Mysterium Ecclesiae" círnű magyarázatában, hogy a hítki
[elentések a nyelvtől és az e~z szellemi össz-szitnráciőtól függnek, egy kor
nyelve és szellemi egésze is kifeje2lődik bennük. vagy legalábbis függ ezektől.
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Tehát történelmileg meghatározottak e kijelentések, és nem minden formula al
kalmas egyforma módon arra, hogy visszaadjuk vele az igamáltOt. Azt is el kell
fogadnunk, hogy a régi formulákban kifoejezett valóságok talán új formulákka1
jobban és tökéletesebben fejezhe1lők ki, amire vonatkozólag adogmatörténetben
számtalan példát találunk. Tehát a híttételek is megrövidülteknek vagy megcson
katottaknak látszanak, mert mint az emberi nyelv mínden fogalma, csak tökélet
lenül és csak bizonyos szempontból tudják kimondani azt, amire vonatkoznak.
Ezért mindig kiegészítésre szorulnak, mínt Például -az 1. vatikání zsinat tévedhe
tetlenségi definíciója. A hitformula tehát önmagában sem egyérOOlmú, "hiszen ma
gyará7atra szorul".

Welte szerínt a dogmák olyanok, mint az úttestre, a forgalom elősegítésére

rajzolt irányjelző vonalak. Szükség van rájuk, hogy a forgalom a helyes irányba
menjen, de nemcsak rajtuk halad az 8fUtÓ, hanem az egész úttesten. UgJyanígy a
valóságos élet, a hit, az ima, az 'istentismelet, az egyház élete is sokkal szélesebb
területen rnozog, mint a dogmák vonalán. Az életet a vezérvonalak. a dogmák
irányítják,· de csak azokra a kérdésekre adnak választ. amelyek az irányvonala
kon belül vannak. A dogmák szükségesek az élet kíbontakoatatása S7.ámára és
kötelezóek is, de sohasem mondanak és jelentt>.xtek ki míndent, amit egy bizonY06
témáról, tárgyról vagy híttételről mondaní lehet. c6a:k bizonyos választ adnak
bizonyos tételekre. vagy meghatározott választ meghatározott kérdésekre, és éPpen
azért a dogmák relatívek, mert bizonyos történelmi megértés távlatából üzennek,
Relatívék természetesen csak a megfogalmazás és a nyelv szempontjáibóll. de soha
sem relatívék annak a dolognak a kifejezésében vagy meglelölésében. amit mon
dani akarnak. Ilyen értelemben a dogmák sohasem vonhaték .vissza: az igazi való
ság megértésében relatívek, de a valóság egy részének kifejezésében biztosak,
így sokszor kiegészítésre, Integráciőrá is szorulnak. Az is lehetséges, hogy a kér
désfeltevések változnak meg, akkor aktualításukoól veszítenek.' de nem hamisak;
valóságos értékük az egyház valóságos életében elhalvánvulhat, és ilyenkor új
vonalvezetésre, új irányvezetésre van szükség, Ez nem jelenti a régiek oáfolatát.
hanem csupán a régiek bizonyos vonatkozású elavuf.tságái és pillanatnYi hasz
nálhatatianságát.

A krisztológíában a dogmák a késői görög metafizikai fogalmak szerint kap
tak meghatározást. Az evangéltern örömhírének birtokában a nagy zsinatok olyan
irányvonalakat határoztak meg, amelyek: az akkori korok számára meg tudták
Jelölni, míről van szó a krisztológiában. Ma az eLőrehaladottabb biblikus tudás
mutat rá arra, hogy bizonyos feszilltségállt elő az igazi biblikus tartalom és e
kijelentések között, A teológiai tudománynak arra keH törekednie. hogy a mai
szükségletek alapján megfogalmazott és a mai kérdésfe1tevések1lől kijelölt új meg
határozások azonosak legyenek a biblikus, az evan.gé1iumi kijele.ntésekkel és tarta
lommal. Ezzel a súlyos kérdéssel míndtg több teológus foglalkozik, KUng is, csak
neki nem sikerűlt a fogalmakat megfelelően egyensúl:ytba hozní, Kérdé&, hOllY
ez ma eddjg kinek sikerült? A mai teológiának azonban tovább kell kutatnia.
Az előrelépés nagy óvatosságot igényel.,· nehogy zavar álljon elő, ahogyan a mi
esetünkben történt nemcsak a hivatali egyház fórumán belül, hanem a nép egy..,
házában is.

KÜTlg tagadja, hogy nem fogadja el Jézus Krisztus istenfiúságát. O másképp
fogalmaz, mint a tanítóhivatal határozata és a N/:metPüspöki Kai hivatalos nYi
Iatkozata. A Jézus Krisztusról szóló dogmát a Néinet PüsPöki Kar dokumentuma
igy fogalmazta meg: "Jézus Krisztus nem teheti azt, amit tesz, ha nem az. ami
valójában, vagyis ha nem Isten". A kölni érsek idei nagyböjti körlevelében eze
ket írja: "Jézus Krisztus igaz Isten és igaz ember". Nem lehet tehát azt mondaní,
amit a tübingeni teológus, Hans Küng állit: "Elélt ha azt mondíuk, Jézus Isten
Fia, II benne Isten tevékenykedett". Ez nem ugyanaz, mint a dogma meRfOllal
mazása: Jézus azonos Istennel, "egyl&nyegű vele és örök", Kang megfogalmazásá
ban Jézus csak teremtmény. (7)

Megkérdójelezhetéi &anftás a krisztológlábau,
Az egyház~ tévedhetetlenség kétségb~ vonása

Róma négy pontban foglalta össze vádj.~it KUng ellen: H pápai és a zsinati téved
hetetlenség, az eukarisztia ünneplése Iaíkusok általI, Jézus Krisztus istenfiÚBlÚt8
és Mária SZI1zi anyasága. Az első kettő külön.ö6Iképpen is kiemelt h/lllRlllÚlyban él
tartalomban egyaránt. A többiek logikusan következnek a krisztológiai tételb61.
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A krisztológiaibeszűlqtés a liiberáliB protestantizmusból való. mögötte áll a ter
mészetfelettitól való iszony, a ..horror erga supernaturale" innen ered a Bult
mann-téle mítosztalanítás is. Milyen egyszerű lenne minden, ha Jézus csak teremt
mény! Küngöt e téren nem lehet tévedésséf vagy tagadással vádolni, de kétes
magyarázattal igen.

A krísztológíaí főkérdés ez: Kiing valóban tagadja-e JézJus Kri51ZtU5 istensé
gét, vagyis hogy "Jézus az Isten Fia, az Atyával egylényegű és örök"? Küng erre
azt feleli, ő ezt az igazságot nem tagadja. de a kifejerest (ami idézőjelbe van
téve), nem kívánja megismételni. Különben is kerülni kívánja a formulákat. mert
szerinte a régi zsinati meghatározásokat, amelyek általában - rnínt már fentebb
mondottuk - a görög bölcselet fogalmaival adnak vissza hittartalmakat, át kel
lene dolgozni a maí ember gondolatvilágának megfelelően. modern fo!'talmi kész
l~ttel. A püspökök erre azt mondják: Küng kísérlete dicséretre méltó. de nem
hiszik, hogy a Küng által alkalmazott új formuiá'1dm1 Ugyanazt tudnőkmondaní,
mínt amit a régiek kifejeznek. Küng erre azt válaszolja: ..Mégis hiszek ebben".
E kérdésben el kell ismerni, a legkiválóbb szakteológusok sem tudnak megegyezni.
A teológiai nyelv problémája folytán sok mai teológus ezen a vonalon úgy beszél.
mint Küng, vag'1 leg,adábbis hasonlóan, csak nem léP fel támadólag és óvatos a
megfoga.lmazá&ban. A COncilium. a neves nemzetközi teológiai folyóirat szerkesz
tői egységesen jelentették kí: nincs semmi okunk arra, hogy Küngöt ne tekintsük
katolikus teolégusnak, Többen is azon a nézeten vannak. hogy a Küng-féle meg
fogalmazások és az áthagyományozott igazságformulák között a lénye~ben azonos
ság van. Igen sokan másképp véleikednek. Mindent összegezve: Küngöt valójá
ban nem lehet elítélni a Krisztusról vallott kijel.entései míatt, legfeljebb megin
teni és figyelmeztetni 'a kétes értelmű kifeje2Jések veszedelmére. Jellemző marad:
Karl Barth krísztoléglája ellen senkinek sincsen kifogása. Küngöt korrígální kell!
A mai protestáns teológia általában tudatosan vallja. hogy Krísztus-hívő. A'z Egy
házak Vil.ágtanácsánaJk legátfogóbb ökumenikus jelszava: keresztények vagyunk.
hiszünk Jézus Krísztus istenségében. .

Küng elmarásztalásának és elítélésének igazi oka a tévedhetetlenségről vallott
új tanításában ri!Ílik Krísztológiaí nézete miatt a teológusok egylértelmMeg nem
vetik: el, de annál inkább felfigyeltek a tévedhetetlenség körüli vitára. A Kiing
körüli problémák itt sűrűsödnek. Tu!J.ajdonkJéppen a dogmafejlődés alapvető kér
déséről, a hagyomány és az élő tanítóhivatal összefüggéséről szól, ahogyan már
erre rámartattunk. Küng tagadja a tradíciót és azt mondía, hogy az eddigi dog
matikus szemléletí módozatok a hagyománynak, mínt a kinyilatkoztatás forrásá
nak organikus továbbtejlődéséből .keletkeztek. E szemléleti módozatok azonban
már nem egyeztethetók össze a mai történelmi valósággal, amiben élünk. Küng
kifejtése alapján tulajdonképpen az 1. vatikáni zsinat által dogmának kijelen
tett igazság kétségbe vonásáról van sző, a pápa, illetve az egyetemes zsinat téved
hetetlenségéről. Küng ebben valóságos problémát lát: ..Ami az 1. vatikáni zsi
natot illeti, sohasem volt szándékom, hogy hitbeli meghatározását tagadjam. Nem
tagadom a péteri, (a pápai) szolgálat tekintélyét sem. Még kevésbé kívántam
saját nézetemet a teológia alapjává tenni, sem pedig a keresztény híveket hitük
ben megzavamí. Ellenben fölvetettem a kérdést, hogy a sok nehémég ellenére
miként lehetne a Szentírásból és a szent hagyománybóltévedhetetlen döntések
lehetőséget igazolni az 1. vatíkána zsinat szellemében. Számomra ez nem volt
mellékes, hanem alapvető kérdés." A sorole elárulják, míért hajlandó Küng egész
eddigi életművét is ma kockára tenni. Szerinte az eddigi teológiai módszer, amely
a történeti hagyományban a kínvilatkoztatás forrását látta. már nem egyeztethető

össze a tényleges történelemre vonatkozó ismereteinkkel. Innen érthető. hogy a
protestánsok Küng tévedhetetlenségi vitájára alig figyeltek fel. hiszen a szent

. hagyományt sohasem fogadták el hitforrásnak. Küng tehát kimondottan protestáns
ízűfejtegetés~be bocsátkozott e sajátos területen. Úgy vélt, nincs szűkségűnk a
tradícíóra, mert az egyház, mint Krisztus egyháza rníndig az összes tévedésen
keresztül a Szentlélek vezetésével megmarad az alapvető igazságokban. Igy nincs
is szükség tévedhetetlen kíielentésekre, hanem egyedül a hitre. amely a keresz
tény igazság alapvető fortása és valósága. Hinni az igazságban annvit jelent,
hogy a keresztény igazság sohasem semmisülhet meg.

A Küng által felvetett problémák csak akkor érthetők meg igazán. ha ismer
jUk a dogmának mint ilyennek természetét és rnélyebb értelmét. Az Istentől ki
nyilatkoztatott igazsoágok hihetőséglének, elfogadhatóságának motívuma, indítéka
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kizárólagosan az isteni tekintély. A doiIDák esetében az elfogadás inditéka a
kinyilatkoztatott igazság isteni eredete, vagyis a Szentírásban való bentf~altBáJ(a
mallett egyúttal az egyházi tanítóhivatal tekintélye, vagyis a pápa és az egyete
mes zsinat döntése arról, hogy a szóban forgó igazság a hitrendszer egészével
logikus összefüggésben van és Istentől jön. A hltígazságokat általában e tudjuk
fogadni első pillanatra. vannak azonban olyan hlttartahnak, melyekről az egyház
Jelenti ki, hogy Istentől valók, vagyis a kinyilatkoztatás egészéhez tartoznak.
habár úgy, ahogy ezek hangzanak, nincsenek bent közvetlenül a Szentírásban,
legfeljebb közvetve vagy rejtve. Ilyenkor beseélünk dogmákról. A dogma képlete:
kinytlatkozatott igazság + egyházi meghatározás, vaV egyházi magyarázat. AIljon
itt mínt példa a Szűzanya mennybevitelének hiti,ga2i;ága, dogmája. A haA;yomány
ból tudjuk. a hivők összessége míndíg hitte, hogy Máriának nem kellett meg
halnia, hanem életének végén "elszenderült", és testestül-lelkestül felvitetett az
égbe. Ezt a mondatot .rrunt kijele:1tést sehol sem taiáijuk a Szentírásban. XII.
Pius pápa azonban a hívek egyetemes hite és idevágó szentírásí helyek értel
mezése alapján, melyek szerint Mária sohasem állt az ördög hatalma alatt 
"Ellenkezést vetek te közötted és az asszony között" -, tehát mentes volt az ere
deti bűntől és ennek minden következményétől. így a _ haláltól is. A Mária-do~

mák: Mária istenanya (Efezus), szűz maradt, mentes volt minden bűntől (Triden
tinum), az eredeti bűn nélkül fogantatott (IX. Pius) és a mennybevítel. A dog
mák meghatározásához. illetve kijelentéséhez (definiáJásához) valóban szükség van
az egyház, illetve a pápa vagy az egyetemes zsinat tévedhetetlenségére. Amit az
egyház tévedhetetlennek kijelentett. hinnünk kell! A tévedhetetlenség. vagy vilá
gosabb a meghatározásunk. ha így fogalmazunk: a "csalhatatla.nság" hite abban
áll, hogy ha a pápa vagy az egyetemes zsinat, vagyis a pápa a pÜSpÖkök testü
letével együtt és egyetértően azt tanítja valamiről, hogy azt Isten kinyilatkoz
tatta, akkor a Szentlélekisten segitségével, ún. "assistencíá.iával" az eA;yház nem
tévedhet, nem csalatkozhat.

A pápa tévedhetetlenségéről szóló dogma szó szerint í~y hanltZik:"Ha Róma
püspöke -ex cathedra« szól, vagyis ha mím minden keresztények pásztora és taní
tója hivatalának gyakorlásában legfelsőbb apostoli tekintélyével .dönti el.· h~y
valamelyik tan hit és erkölcs dolgában az egyház számára kötelező. akkor ama
isteni segélynyújtás folytán, melynek ígéretét Szent - Péterben kaota metOt.
abból a tévedhetetlenségből részesül, mellyel az isteni Megváltö egyházát biz
tosítani kívánta, ha hit és erkölcsi tanításban v~ényeseTh.dönt. A római püs
pök ilyen döntései önmagukban, és nem az egyház hoZzájárulása következtében,
megváltoztathatatlanok." (8) A tévedhetetlenség hite és tudata mínt hit benne
él az egyház vezetőiben és híveiben is. Ez igen fontos, alapvető tétel!

Küng tulajdonképpen a tévedhetetlenség hitét vagy hit-tudatát, mint eli@zít6
normát vonja kétségbe éspedig azzal, hogy egyrészt azt állítja. erre nincs szükség,
másrészt pedig azt, hogy ez nem is lehetséges, mert szerinte történelmileg iAA
zolható, hogy a pápák is tévedtek. Küng még ezen túl is hangsúlyozza, hogy a
dogmák lehetőségének, igazság-kimondásának kritéríuma nem igazolható, vagyis
azt mondja, hogy egy-egy dogma a saját korában helyes, igaz tételt tartalmazhat
ugyan, de ez nem lehet kötelező egy következő kornak. vagy egy máskéopen
gondolkozó időszak számára. Habár nincsenek tévedhetetlen pápai vasv egyetemes
zsinati kijelentések. mégis az egyház az igazságban megmarad. De hogyan ma
radhat meg az egyház az igazságban, ha erre nincs kritéríurna? Ha az egyház
azt állítja, hogl{ az igazságban marad -és Küng is 'ezt mondía -, és ha elfo
gadjuk - amit Küng szerint el kell fogadni -, hogy az egyház gyakran téved
het is, akkor mégis valamilyen krítéríumnak kellene lenni. amellyel a tévedést
az igazságtól szét tudjuk választani. Az egyházi tmítóhívatal és a teológia soha
sem tagadta, hogy vannak ilyen krí téríurnok, és ezeket míndíg kerestük is. A leg
felsőbb krttérium a Krísztustól megígért Szentlélek segélynyújtása folytán a pápa
és az egyetemes zsinat ünnenélves kijelentése hit és erkölcs dolgában, Az ilyen
kijelentések És meggyőződések az egyház hite szerínt garanciát hordoznak ma
gukban, hogy azok, akik követni akarják az egyházat és követik e tételeket.
nem fognak tévedésbe esni. A;r. egyház míndig az igazsál't keresésében van! Tév
utak vagy útvesztők is lehetségesek, de Küng szerínt is, az egyház a végén min
dig visszatalál magához. Csakhogy ennek nincs krítéríuma - mondía a profesz
szor. Természetesen ennek nincsen olyan krítéríurna, mint a szellemtudományok
ban vagy az egzakt tudományokban kikövetkeztetett igazságoknak. "Az egyedüli
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kritérium itt a hitmeggyőződés Krísztus ígéretéről. Nézetünk szerínt, és az toftY
ház ezt tanítja. az egyház.nak mindig tudnia kell és ki kell tudnia jelentenie.
mikor "tér magához" - Küng szavai szerint - és rníkor van az eavenes úton.
Máskülönben az embereket .az egyház nem tudná felelősségteliesen arra hívni.
hogy kövessék Krisztust. '

Küng is mondja, ha az egyház tévedhet is. mégis az igazságban marad. A
Hittani Kongregáció ezt a kijelentést, bár félreérthető. mégis katolikus módon
értelmezhetőnek tekinti Küng javára. Valóban az egyháznak tulajdonítható-e vazv
nem ez az Igazságcan való megmaradás? - ez a kérdés ma tulajdonképpen. O
azt mondja: igen, de nem az egyházi intézmény tévedhetetdensége alapján. Ez a
világos· megfogalmazása a Küng által feladott nehézségnek. S mert -' Küng
szerint - nincs egyértelmű ígazság-krttérium a tanítóhivatal kezében. ezért kell
a teológusokat szabadságukban meghagyni. Ez a szabadság garancia az igazság
megtalálésában, nincs szűkség honát az egyházban' parancsoló és döntő szervre.
Erre jegyzi. meg Karl Rahner, aki végül is a tanítóhivatal mellé állt : •.Mit jelen
tene a katolíknisok egybemaradása, ha a katolíkus egyházban a tarutasí és a lel
kiismereti szebadságra hivatkozva egyszeruen mindenkl azt taníthat.ja, amit akar.
Az ilyen egyház sohasem volt az enyém és nem is lesz az öri:kkön örökIre." (9)

Küng jól látta a mai ember sajátos problémáját, .a:kLegyéni világán keresz
tül .akar találkozni a hittel. Szerinte ebben a keresésben az H?tbn és történelem
ból kíszakrtott dogmák nem jelentenek semmit. Ezek sajáth'i''1I, és nem a mí
korunk problémáit és kérdéseit tükrözik vissza. Küng itt is rnint purifikátor kí
ván fellépni, s ahogyan Bultmann a Szeritírást akarta megtísztítaní a ..rárakó
dott mítológíától", a csodás elemektől. ugyanúgy Küng a dogm,ákkal, fők.,:, a
dogmatikus hagyománnyal kapcsolatban kivánta a keresztény tanítást megnsz
títaní a kmönböZJŐ rárakódásoktól. vagyis a ma! szernmel nézve lényegtelen
történelmi sallangoktól. A szentírástudomány terilletén a kinyilatkoztatás és a tör
ténelem viszonyának kérdése az utóbbi évtizedekben eléggé tisztázódott. A kérdés
most a dogmákra terelődött: ezek kiemelkednek-e "saját korukbél. vagy minden
időben SZÓ szerint, vagy máskJépp kell-e értelmezni őket? A protestánsok, akik
nél a Szeritírás a hit egyetlen forrása, e kérdéssel nem törődnek. De annál ér
zéken~bben figyelnek fel az ortodox egyházak. melyekben a hagyomány is
hitforrás.

Künggel együtt többen mondják: a ~i dogmák legnagyobb hiánya, ho·gy a
nyugati világ metafízíkaí megfogalmazásából születtek. Marad egyedül.'! Szeritírás.
meIy Isten szavát tartalmazza s nem a dogmákat. Ebberr az utolsó pilr lépésben
már kevesen meneteltek együtt Künggel. Congar kijelentése azonban fil?:yelemrE:
méltó marad: nem lehet Küngöt egyszeruen azzal elíntézni, hog,v nem katoiíkus.
Ha nem is kérdezhetünk úgy, ahogyan KÜl'g tette, mégis az eddíg föltett kér
déseket jobban meg kell vízsgálnunk,

A tévedhetetlenség "kritériUll1l.kérdését" jól viliigítja meg A.' KelteT. amikor
egyrészt azt bízonygatia, hogy a tévedhetetlenség d0gmájának a hivők igaz hite
uempontjából nincs meg az a tárgyi 'jelentősége, ahogyan a mostani viták túl
szubjektív lebonyolítása érzékeltetní kívánta (az egyház kétezer évig hitt á té
védhetetlenségben és' megvolt e dogma nélkül!). A vita továbbá a formulák körül
folyt és nem az egyház tévedhetetlenségi hite körW, másrészt a kérdesben a teo
lógusok szóhasználata egyáltalában' nem egységes, és végül egyszer s minden
korra el kell fogadni, hogy az egyház a hitet sohasem tudja. de nem is akarja
úgy megalapozni, ahogyan ez egy racíonalísztíkus rendszerben 'kivánatos volna.
Ebben az esebben a teológiából bölcselet lenne.

A tévedhetetlenséggel garantált tételek igazsága függ annak igaz és helves
hítmegértésétől. aki e tételeket elfogadja, "Az egyház nem k-épes'Avedhetetlen
nek mínősített hitigazságokat. rnínt axiornákat elénk álHtani. amelyekből 2o~

kusan minden további levezethető vagy lfl>1alábbis :UegokoJható volna. E tételek
igazsága egyrészt egy már megadott hitmegértésből adódik, másrészt nem le;let
ne a tévedhetetlenség tanítását. ameívtől az elözetes nitmeggyCzödés :'ü~g,:nég

<lgyszer azzal bíztosítaní, hogy valaki tévedhetetlenül gararuálná azt." (10) Ranner
mondla a t51e megszokott klasszikus tömörséggel: "A keresztény katolikus hit
igazságok rendszere mínt egész .és ennek SZlJbjektív (;,f"gadasa nem alapulnak a

_tévedhetetlenség llételén; e !ételt objektíve es szubjektíve a rendszer hord~.za

és így a rendszeren bel'ill csak viszonylagosan rnásodlagos ellenőrző szeren Jut
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neki, éspedig általában másodlagos konfliktusok esetében; a tétel a rendszert
mint egészet feltételezi és sohasern tem koovetlenü}" -kérdésessé." (ll) Világos éS
meggyőző beszéd. A tévedhetetlennek mínősített hitkiielenté6ekhez nem vezethet
garantált tévedhetetlenségi megközelítés. A hithez eleve és természeténél fOttVa
hozzátartozik az abszolút meggyőződés és bizonyosság tudata egyedül a kinyilat
koztató Isten tekintélye alapján. A hit eme bizonyossága éppen ezért nem vezet
hető le a tévedhetetlenségból.

A nagy vita sok homályt ál zavart rejt magában, és mégis hinnünk kel:1
abban, hogy az igazsághoz el fogunk jutni, amely igazság mindig_Isten adománya
volt, de egyúttal végrehajtandó feladat is. A Szentlélekisten tevékenykedik az
egyházban, bármilyen sok li sötétség, az emberi előítélet és a zavar. Az igazság
ment meg bennünket! .

Küngnek sokat köszönhetünk. megvédeni el:1enben őt nem lehet. inkább arra
kell törekedni, hogy megértsük az általa fölvázolt problémákat. Már ez is mea
nyugtatólag hathat ránk, de főleg azokra, akik eddig követték. Küngnek i2aZll
van él. problémafelvetésben és a keresésben. de már nincs igaza a kérdezés mód
jában, mert úgy kérdez, hogy ~t a tartalmat kérdéses.séés kétessé tudja ten
ni. Sokszor az a benyomásunk, hogy ami után kérdez, lia: már általa eleve meg
kérdőjelezett, már a cáfolatát is hordja önmagában. Bizonyos rizikó nélkül nem
lehet eljutni az igazsághoz! Hitünk eleven éséló. kibír nézeteltéréseket, vitákat,
összecsapasokat. Ezért is lesz míndíg szükség· olyan emberekre, akik egész éle
tüket oda tudják adni, lel tudják áldozni az igazságok utáni keresésnek, Ez igm
hit és tanúságtétel Krísztus ügye mellett. Bárcsak így lehetne értelmezni KUng
professzor szerepét is.

A zsinat áUal kijelölt úton radlkáJisan tovább kell haladnunk

Vannak olyan események az egyházban, amelyek a Gondviselés szempontjábÓl
tekintve szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a köd el tudjon szállní fölöttünk. A
Küng körül keletkezett vihar talán ezen az úton segít bennünket előbbre jutni.

A Küng-eset kétségtelenül olyan problémákat vetett fel. mélyeket tiltakO'Zá
sokkal, memorandumokkal vagy dokumentációkkal nem ~et megoldani. Két kér
dés áll a középpontban: egy forrnálís kérdés. amely a tanítóhivatal és a teoló
gusok, vagyis a teológia helyzetét veti föl, és' egy tartalmi kérdés, mely az alul
ról jövő teológiai kérdésfelvetés jogait firtatja. Sok hívőnél Kü~ bizonyus meg
újítás! elképzelések képviselője. Ilyenek többek között a papi cölibátus mezszün
tetése és a nők pappá szentelésének ügye. A Kiing körüli vitákban a szubjektív
oldal jelentette végig a legnagyobb nehézséget. Kissé előítéletesen szubjektív. vagy
elsietett volt talán a döntés az egyházi hivatal részéről is. de végig szubjektív
volt Küng magatartása. Az egész kO!lTIlPlexumban az első objektivitás. 4 fOlUiat6
valójában az - és ezt tényként kell elfogadnunk -, hogy a mai egyházban
az objektív és szubjektív vonal keveredik, és bizonyos nehézségek, bizonytalan
ságok innen erednek. Mir.den átmeneti időszaknak velejárója ez! A mi korsza-'
kunk is átmeneti, tehát szükségszerűen bizonyos homályban maradnak kérdések
és tények, vagyis egyszerre adódik több megítélést lehetóSlég és több. látószög. A
törvényes pluralízrrsus ma már polgárjogot nyert! A hirtelen viharként feltámadt
viták, amelyek sokáig fognak hullámozni körülöttünk, hozzájárulhatnak ahhoz,
hogy még mélyebbre menjünk és biztosabban lássuk az igauág útját.

Szükség van ma a nyitott gondolkodásra, amely nem fIol a problémáktót ha
nem meg akarja oldani őket. Csfllk a bátorság, a határozottság, a feltétel nélküli
szelgálatakarás viszi előbbre az ",gyház ügyét mindenütt, a teolögíában éppen
úgy, rnínt a Ielkípásztorí munkában, Erre mondja Klaus Hemmerle aaehení püs
pök: a nyitott gondolkodásnak mínden esetben világos fundamentumokra van szük
sége. (12) Kérdés, hogy Kűngnél erek az alapok biztosítottak-e? Ebben az eset
ben láli1uIl'k kellene. miből vezeti le kételveít, vag,y csupán ködös. bizonytalan
feltételezésekről ejthetünk SZÓt nála. Eljárása kétségtelenül hasonlít a természettu
dományos eljáráshoz, amikor ugyanis rmmkahipotézísekben gondolkozunk és dol
gozunk, vagyis amikor . van egynéhány támpontunk és ezekből ÖSSZefüggő képle
tet készítünk, hDgy benne megtailállhaSiSuk a hiányzó részeket.: amelye.lt nem is
biztos, hogy beletartoznak majd az egészbe. Küng tehát akkor lenne igazolható,
ha az alapjai bi~('Sak volnának, A püspök szerlnt sok pontban egyet kell érte
nünk Küng.gel és egyet kell értenünk azokkal is. akikhez ó utat talált._hogy elve-
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zesse öket Kriutushoz.Együtt kell maradnunk a keresés útján. senkit sem sza
bad visszautasítani vagy egyszerűen mellőzní, núntha rpárnem lenne monda
nívalöja.

Mondtuk már, hogya mai hivőket a hit megértésében és főleg a hit meg
valósításában radikálisabb kérdések környékezik meg. mínt azelőtt. Küng a német
püspökök szerint annak az alakulásnak egyik végpontja., amelyben már l'Iégen
lehetett érezni, hogy sok dologban - főleg a tévedhetetlenség kérdésében, vagy
talán még a krísztolögíában is - igazi hitállásfoglaIás nélkül hiszünk. Más szó
val itt is elfOg}adunk valamit, ott is valamit, de ez nem az il1:azi hit. De amit
Küng képvisel és még akar magyanizni. az sem az igazi hit, mert csupán kér
déseksorozata, amelyek a hit egJésZléböl vannak kíragadva, A püspökök azt a
következtetést vontáJk le, hogy bizonyos alapígazságokat újból meg kell világítani
és újból kell értelmezni. Hemmerle püspök is erre apellál. Ez vonatkozik a téved
hetetlenség -dogmájára is, melyet, sajnos, a legtöbb esetben a pápa hatalmi igényé
vel kapcsolnak egybe. Mintha az íJtY értelmezett tévedhetetlenség hite már nem
lenne az isteni alapítótól. JélAJs Krisztustól életre hívott egyháznak mint üdvös
&égi intézménynek egYik lényeges vonása. Ezzel azonos a Jézus Krisztusról szqló
tanítás teljessége is. Ilyen központi kérdéseket. mondía a püspöki ~r nvílatko
zam; a jövőben sem a papnevelés. sem a papi tovébbkéozés programiéból nem
szabad kihagyni. .

A kérdéseket el kell viselni és komolyan kell vennt! Mindez hozzátartozik
a mai egyház feladataihoz, nehézségeihez, de örömeihez is. A nehézségeket vállal
nunk kell és a feladatainkat Isten a.iándékána,lt tekinteni. Valamí olyan van fel
törőben vagy lesz láthatóvá az' egyházban. amí eddig szunnyadóban volt. Új
keresések, új válaszok egymás után fognak jelentkezni és éppén ez a valóság tes7.i
oly tragikussá a KUng körüli eseményeket. Küng mögött nagy tömegek sora
koznak fel, .~ válasara várnak. A hit és. a tudás. a hit «ls az élet új határkérdései
ben állunk és nem érzelmes megnyilatkozásokra van szükség, hanem tárgYilagos
érvelésekre. ~n biztosan nem érintjük az ügy lényegé!;, ha az a legfőbb prob
lémánk, vajon' a tanítóhivatal eljáráSIi. módozata megfelelt-e a szükséges telté
teleknek, vagy szona nézeten lennénk, hogyeza dacoló. kihívó modorú profesz
szor megérdemelte sorsát, és tartson lelkiismeret-vizsgálatot: hűséges követóie-e
még Krísztusnak, míután az egyháztól eltávolodni készült. Ha a szÜik6éges tanul
ságokat le akarjuk vonni, sokkal mélyebbre kelJ hatolnunk. Csak így tudunk töb
bet tenni 'a :mai problémák megoldásáért. Ez a zsinati akarás. és célkitíi7Jés .
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