
BITSKEY BOTOND

Miért jelentkeztetek
teológiára ?

Jelenleg azországban a
következó

intézményekben folyik
civil teológus-, illetve

hittanár képzés:
A Pázmány Péter

Katolikus Egyetem
Hittudományi Karán

100-100 teológus- és
100-11 Ohittanár szakos

hallgató;
azEgri Hittudományi

Fóiskolán 135;
a nyíregyházi Görög

Katolikus Hittudományi
Fóiskolán 100;

a Pécsi Hittudományi
Fóiskolán 95;

a Szegedi Hittudományi
Fóis~olán 110-120;

a Veszprémi
Hittudományi Fóiskolán
180 nappali tagozatos

hittanár szakos hallgató
részesül önálló vagy

párhuzamos képzésben.

Civil teológus
hallgatókkal
Hatfelső éves civil teológus-hallgató személyes beszélgetésben mondta el
gondolatait, négy vidékifőiskola növendékei pedig - összesen 25-en 
írásban fejtették ki véleményüket.

Személyes érdeklődésből választottam ezt a szakot, és nem nagyon
gondolkoztam azon, hogy mi lesz a megélhetésemmel, az iskola el
végzése után. Valami hihetetlen érdeklődés és a kor összes választási
lehetőségeit kutató szenvedély indított arra, hogy ide jelentkezzem.

Több oka van annak, hogy idejöttem a teológiára. Egyrészt a
család, amelyikben felnőttem. Négyen vagyunk testvérek, édesa
nyám és édesapám mindent megtettek értünk, és úgy éreztem,
hogy valamilyen formában tovább kell adnom azt a szeretetet,
amit adtak nekünk, azt a légkört, amiben felnőttem. A másik oka
az a súlyos balesetem, amelyen hat éves koromban átestem. Falu
helyen történt, anyukám alig tudott elvinni a kórházba, majdnem
elvéreztem. Csak halvány emlékfoszlányok maradtak meg ben
nem, de ez az élmény nagyon mély volt, és azóta bármikor, ha
valaki meghal, még ha ismeretlen is, engem nagyon megérint. Ez
a két élmény, tehát az otthoni szerétet és a gyerekkori halálél
mény biztos közrejátszik abban, hogy teológiát hallgatok.

Érettségin Arany Jánosnak Mindvégig cím ű versét kaptam téte
Iül. Ez a vers a halálról szól, és a vizsgán mélyen megérintett. A
felelet után a tanárom azt mondta: "Lehet, hogy magából teoló
gus lesz." Ez akkor nekem semmit nem mondott, azt sem tud
tam, mi az, hogy teológus. Az érettségi után találkoztam olyan
emberekkel, akik teológiát - nem 'katolikus teológiát - hallgat
tak, és akkor olyan hívó erőt éreztem, mint amikor egy lány na
gyon szerelmes lesz egy fiúba, és csak neki akar élni.

Azt hiszem, azért jöttem ide, mert érdekeltek a végső kérdé
sek; akkoriban nem is érdekelt más. Ezen akorszakon mindany
nyian átesünk. Ma már nem érzem ezt a késztetést. Nem kaptam
meg azt, amit - ha most visszaemlékszem - akkoriban kapni
akartam. A mai eszemmel, úgy gondolom, már nem is mennék a
teológiára.
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Az egyetemi, főiskolai

tanulmányokmennyi
refeleltek meg a vára
kozásaitoknak? Jól ér
zitek magatoka: teoló
gus hallgatóként ?

Azt gondolom, hogy egyszerüen csak azért jelentkeztem teoló
giára, mert sok ilyen tárgyú kérdésem volt, és úgy éreztem, hogy
ha itt nem is kapok rájuk választ, hiszen megválaszolni azokat
úgyis nekem kell, de a teológia talán megkönnyíti a válaszadást.

Katolikus gimnáziumba jártam, és szerettem volna folytatni
hittani ismereteim elmélyítését. Keresztényül akarok élni, és sze
retném minél alaposabban megismerni és megérteni a hitemet.

Érettségi után nem vettek föl egyetemre, s a plébániánkon
kezdtem dolgozni. Akkor jöttem rá, hogy sokkal hasznosabban
végezhetem ezt a munkát, ha ismerem a teológiát. Sem a hitokta
tást, sem a plébániai munkát nem lehet szakképzettség nélkül vé
gezni. Megfelelő vitapartnere szerétnék lenni a hitetlen, az érdek
lődő vagy eltévedt értelmes embereknek.

Bennem egészen váratlanul született meg a döntés, imádság
közben. Azt mondhatnám, Isten indíttatására, hívására.

Ellentétben más tudományokkal ez olyan tudomány, ahol azon túl,
hogy tudást szerzek, hiteles személyiségeket, a hitem szempontjá
ból fontos embereket is találok, hiszen a tudás nagy részét végső

soron könyvekből is meg tudom tanulni. Meg is találtam ezeket a
személyeket: a professzorok és a kispapok közt is van néhány olyan
ember, akikért érdemes volt odamenni. Ez a megtapasztalás a leg
fontosabb élmény számomra.

A végső kérdésekre az ember egyedül nem tudja megadni a
választ, illetve az egyedül adott válaszok állandóan megkérdője

leződnek. Tehát ezekre a kérdésekre nem a teológiától mint pusz
tán tudománytól kaphatok választ, hanem személyes kapcsolato
kon keresztül.

Én jól érzem itt magam, mert olyan emberekkel, tanárokkal és
hallgatókkal ismerkedtem meg, akik biztos, hogy az elkövetkező

években is fontosak lesznek számomra. Másrészt pedig nem ér
zem magam jól, sokféle probléma miatt. De minden kellemetlen
ség mellett voltak és vannak olyan szellemi élmények is, amelye
ket máshol biztosan nem kaptunk volna meg.

Engem, amikor idekerültem a teológiára, kezdetben nagy csa
lódások értek. A valóság másnak bizonyult, mint az én elképzelé
sem. De ahogy haladtam előre az évek során, rájöttem, hogy nem
pusztán azokat az értékeket kell észrevenni, amelyek az ember
szeme előtt vannak, hanem meg kell keresni a nehezebben látha
tóakat is. A hitet úgy érheti el az ember, hogy - mint a diót 
megtöri a kemény burkot, és akkor megnyeri a gyümölcsöt. Én is
így voltam: egyre több embert ismertem meg, és itt nemcsak hall-
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Az emberi vonatkozá
sokra gondolsz vagy a
tananyagra ?

gatókra gondolok, hanem a professzorokra is. Észrevettem, hogy
a maszkok mögött azért vannak szívek is, s ezeket türelemmel,
kellő tisztelettel és alázattal el lehet érni. Akkor kezdtem megér
teni, hogy egy-egy ember sorsa hogyan alakul a teológián.

A kezdeti lelkesedés nálam is megtört, mikor megláttam, hogy
mi a helyzet.

Mind a kettőre. Az emberekben nem csalódtam, de más embereket
vártam, egy kicsit meglepődtem a társaságon. Azután próbáltam
elfogadni a növendékeket, közéjük tartozni, meg beszélgetni velük.
A tanárokkal kapcsolatban is hasonló élményeim voltak. Ami a tan
tárgyakat illeti, az első két év számomra kicsit nyűgös volt, száraz
nak tűnt, harmadiktól kezdve azonban már kezdett tetszeni, első

sorban a dogmatika illetve egy-két, ezzel a területtel kapcsolatos
különelóadás.

Én a tudomány szárazságát, illetve ennek nyűgét nem nagyon
éreztem, legalábbis saját magamon. Úgyhogy nekem nem is ezzel
volt problémám, hanem inkább talán azt mondhatnám, hogy
időnként a színvonallal. Bizonyos területeken a ténylegesnél ko
molyabb tan anyagra, átfogóbb ismeretekre, felkészültebb tanárok
ra számítottam.

Szerintem érdeklődés és lelkialkat kérdése, hogy ki melyik tár
gyon keresztül kap legtöbbet a hitéhez. Én a szentírástudomá
nyon és az egzegézisen keresztül tudom a legjobban fogni Isten
üzenetét.

Azért jöttünk a teológiára, hogy jobban megismerjük hitünk ta
nítását. Engem azonban sokszor idegesít az a szőrszálhasogató

racionalista szemlélet, amelyet egyik-másik tárgyban tapasztalok.
Ez inkább a hitbeli kétségek felé sodor el. Több gyakorlati, társa
dalomtudományi, lélektani ismeretet is kellene kapnunk.

Azt sajnálom, hogy a teológiában is egyre inkább az elsajátí
tan dó anyagmennyiséget látjuk. Az előadások mellett több szemi
náriumra volna szükség, ahol megvitathatjuk, s a közös megbe
szélés által jobban, személyesebben magunkévá tehetjük a tanul
takat.

Számomra a legnagyobb tapasztalat - és csalódás is - az
volt, hogy a teológián is akadnak olyan emberek, akik lemondtak
a szintézis igényéről. Ez nemegyszer elszomorított. Ugyanakkor
viszont igazi hősöket is láthattam ez alatt az idő alatt, akik vala
mi hatalmas belső erővel papi hivatásukban is folytonosan töre
kedtek a szintézisre. Akármilyen nehéz vagy kényelmetlen volt is
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A legtöbben végeztek
másik szakot is a teo
lógia mellett. Miért
tartjátok fontosnak?

egy-egy adott pillanatban, mégis mindig a szintézis alapállásából
beszéltek. Ezeknek az embereknek az előadásai, sőt puszta jelen
létük, jelként való jelenlétük óriási élmény és nagyon nagy erőfor

rás volt. A hallgató társaimnál azonban még kétségbeejtőbb volt
azt látni, hogy sok esetben mennyien szakmának, szaktudomány
nak tekintik a teológiát. Egyetemista létükre már most azt mond
ják, hogy csak partikuláris szempontok alapján lehet a teológiával
foglalkozni. Persze nem gondolom azt, hogy nem fontos, hogy
valaki jó szakember legyen a saját teriiletén, de ha egy teológus
csak szakember, illetve a teológiát csak szakmának tekinti, az szá
momra szomorú élmény.

A többi egyetemekhez hasonlóan itt is igaz: az egyetemi-főis

kolai diploma még a teológián sem tesz valakit értelmiségivé. A
keresztény értelmiség is életformát, gondolkodásmódot jelent.

Szerintem ez mindenképpen szükséges. Úgy gondolom, hogy
azt a tudást, amit megkapok itt a teológián, a kiegészítő szak
egyrészt élővé teszi, másrészt elmélyíti. Én egyébként. történelmet
hallgatok az ELTÉ-n. Ha a világban nyílt párbeszédet akarunk
folytatni bárkivel is, akkor ismernünk kell a nyelvét. Itt a teológi
án nem biztos, hogy megkapjuk ezt a képességet a párbeszédre.
A másik ok pedig - legyünk őszinték - az, hogy előbb-utóbb

"valamiból élnünk kell. Ez jóval könnyebb, ha nem csak teológiai
végzettséggel rendelkezünk.

Én szintén történelmet hallgatok az ELTÉ-n, személyes érdek
lődésből. Vannak olyan kérdéseim, amelyekre csak úgy kapok
választ, ha ismerem alétünk történetét. Tehát én nem kiegészítés
ként, nem mintegy segédtudományként hallgatom a történelmet,
hanem önnálló diszciplinaként. És ha szabad kitérnem egy rövid
összehasonlítás erejéig az ott látottakra, el kell mondanom, hogy
a bö1csészkaron másfajta diák-tanár kapcsolatot tapasztal meg az
ember. Ennek megvannak az előnyei és a hátrányai is. Az előnye

számomra az volt, hogy borzasztó gyorsan lehet haladni a ta
pasztalatok összegyűjtésében, elmélyítésében. Hátránya viszont,
hogy nem neveli az embert önállóságra.

A történelmet azért tartom fontosnak, mert Jézus a történelem
ben jelent meg, s az egyház is a történelemben él. Az egyháznak
mindig figyelembe kell vennie az őt körülvevő történelmi kerete
ket, amelyekben fejlődik, a történelmi kihívásokat, amelyre vá
laszt kell adnia.

Én magyart hallgatok, s magyar-hittan szakos tanár szeretnék
lenni. A két tárgy igen jól kiegészíti egymást, hiszen mindkettő az
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Hogyan látjátok a teo
lógia és egyéb szaktár
gyak kapcsolatát? Me
lyiknekvan szüksége a
másikra?

ember életéről, a világban elfoglalt helyéről, hivatásáról, céljáról
szóL

Nekem kémia a másik szakom. Azt is fontosnak tartom, hogy
a hit és a tudás szintézisét megteremtsük magunkban s megmu
tassuk az embereknek. Főleg leendő hitoktatóknak fontos, hogy
más tanári szakon is szerezzenek diplomát, hogy a tantestület tel
jes értékű tagjai lehessenek. Másrészt pedig a pedagógus azoknak
a gyerekeknek is megmutathatja a keresztény életet, akik nem jár
nak hittanra, hiszen nevelni matematika vagy kémia órán is lehet.

Többen közülünk angol szakot végeznek. A teológiai diplomá
val aligha tudnánk megfelelő megélhetést biztosítani magunk
nak, még hittanárként sem. Másrészt viszont a nyelvtudás igen
hasznos a teológiában. Hasznos lenne megnyújtani a teológiai
stúdiumokat, s az első évet nyelvtanulásra fordítani.

Eddig főleg arról esett szó, hogy az egyéb szakok hogyan
hasznosíthatók a teológiában. Most fordítsuk meg a kérdést. Tör
ténelem szakos vagyok, de igen fontosnak tartom a teológiát, hi
szen része az általános műveltségnek, főleg Európában, ahol a
kultúra a keresztény szellemiségre épült.

Ha történelemmel, filozófiával, irodalommal komolyabban aka
runk foglalkozni, nem kerülhetők meg a kereszténységre vonat
kozó kultúrtörténeti-teológiai ismeretek. A. teológia integráns ré
sze az általános műveltségnek. A tudományokkal együtt pedig az
igazságnak különféle oldalait jelenítik meg. Nem beszélnék itt a
tudományágak alá- vagy fölérendeltségéről, hiszen minden tudo
mány csak a saját területén kompetens tételek felállítására, ami
kor más területre is átcsúszik, szerepzavarba kerül.

A művészetek jó része sem érthető meg a Biblia, a keresz
ténység ismerete nélkül.

A teológia tágítja a látókörömet, lehetövé teszi azt, hogy egészben
szemléljem a világot. Enélkül gondolkodásmódom beszűkülne.

Azt gondolom, hogy a jövőben sokkal nagyobb szükség lesz
mindazokra, akik itt tanulnak a teológián. Már csak ezért is na
gyon fontosnak tartom a szakértelem követelményét a legtágabb,
legsokoldalúbb értelemben. Ez végső soron egzisztenciális köve
telmény is.

Én az áthallgatást, a párhuzamos képzést máshonnan közelíte
ném meg. Minden tudománynak létezik saját nyelve, a teológián mi
is megtanulunk egyfajta nyelvet, amely gyakorlatilag az egyháznak

464



Az egyház a Szenthor
dozója, de társadalmi
intézményis,egyadott
kulturális játéktérben.
Itt sokan megszólal
nak, és csak azt hall
gatják meg, akinek a
szava érthető.

is a nyelve. Úgy látom, hogy iszonyatos szakadék van a hétköz
napi ember nyelve és e nyelv között. Ezt azért tartom különösen
veszélyesnek, mert az egyház alapvető küldetését csak az embe
rek megszóIításán keresztül tudja teljesíteni, tehát egy teológus
nak nagyobb szüksége van a nyelvre, mint mondjuk egy bioló
gusnak.

Véleményem szerint inkulturációs válságban van az egyház,
hiszen az a nyelv, amit beszél, ma már nem élő nyelv. Ma példá
ulleírtam ezt a mondatot: "bensőséges kapcsolatot akarunk kiala
kítani embertársainkkal". Aztán éreztem, hogy manapság nem
használjuk az "embertárs" szót, s kijavítottam "ember"-re. Hogy
meg tudjunk jelenni a világban, mi teológusok, ahhoz új, közért
hetőbb nyelvre van szükség. Valahogy le kell tudnunk fordítani
azt a nyelvet, amit itt tanulunk. Ebben fontos szerepük lehet a ki
egészítő szakoknak is. Úgy vélem, a kulturális értékrendek, élet
formák versenyében az egyház is arra van kényszerítve, hogy
közérthetőbb nyelven szólaljon meg.

Szerintem nem elég egy másfajta nyelvet megtanulni. Sajnos már
elmúlt az az idő, amikor pusztán ezzel bármilyen helyzeti előnyre

lehetett szert tenni. Véleményem szerint sokkal inkább egyfajta ta
núságtétel az, ami megmaradt az egyház számára, vagy annak aki a
teológiával foglalkozik. Ez az az eszköz, amellyel el lehet jutni az
emberekhez. Arra gondolok, hogy valami különös jelet kell felmu
tatnia már puszta létével, és nem a szavaival. Valamilyen módon
tükröznie kell egy olyan létélményt. hogy nem feltétlen és elsődle

ges módon vesz részt ebben a merőben tárgyiasító kultúránkban.
Tehát azt az élményt kell nyújtania a korának, a környezetének,
hogy azon kívül, hogy tárgyakat ismer, fenntart egy területet, fenn
tart egy nagyon is hangsúlyos teret annak, ami szent, egészen sze
mélyes, és nem tárgyiasítható. Szerintem egy ilyen "nyelvnek" a tö
kéletesítését - mely egyfajta őrzés, őrködés és kiállás - nem egy
újabb szaktudomány elsajátításával érhetjük el.

Én is úgy vélem, hogy a különböző tudományos nyelvek meg
tanulása nem elegendő a párbeszéd kialakítására. A valódi párbe
széd alulról építkezik, erkölcsi elvekre. Amit ma tapasztalunk
dialógus címen, az nagyon erőltetett, csak az alapelveket hangoz
tatja és hangsúlyozza. Nem történészek és teológusok között kell
párbeszédet folytatni, nem nyelveket kell egymástól megtanulni,
mert ilyenkor csak szavakat mondunk, fogalmakat dobálunk,
mindenki csak azt hajtogatja, amit erről vagy arról gondol, de
ezek a jelentések elcsúsznak egymás mellett. Párbeszédet csak
emberek tudnak folytatni egymással.

Én úgy érzem, hogy ha a teológusok és a lelkipásztorok nem
változtatnak a beszédmódjukon. gettó lesz az egyházból. Ha vi-
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Az egyház által közvetí- .
tett üzenetet a jonnája
vagy atartalma, azáltala
Jwrdozott értékrend mi
att érzik az emberek ide
gennek? Meg tud-e s~
lalniazegyház úgy, hogy
azáltala közvetített igaz
ságokatelfogadjaa világ?

Ebben segítségüllehet
e hívni a szaktudomá
nyokat?

szont gettó lesz, akkor nem teljesítheljük a küldetést, amit mind
nyájan megkaptunk a keresztségkor és a bérmálkozáskor.

A történelem során több esetben sikerült ez a váltás. A keresz
ténység például meg tudott jelenni a görög filozófia fegyverzeté
vel, bele tudott illeszkedni az akkori kultúrába. Nem biztos, hogy
mindig a legegyszerubb nyelvet használta, de az biztos, hogy
nem 'Volt nevetséges. Mert ha ma valaki kvarkokról beszél a tele
vízióban, lehet, hogy alig értik páran, de nem nevet rajta senki.
Ellenben ha mi elkezdünk az angyalokról és ördögökről beszélni
a televízióban - és mondhatnánk sok más témát -, akkor egy
szerűen nevetnek rajta az emberek. De így van ez a humán tudo
mányok területén is. Hiába, nehezen érthetőek ezek a szaknyel
vek, az emberek máshogy tekintik, mint egy teológiai eszmefútta
tást.

Bizonyos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban ugyanazt vá
laszolnák a professzoraink, amit én: az egyház üzenetének van
olyan része, amely nem alkalmazkodhat a társadalmi elvárások
hoz. Ha a nyelven változtatunk, ezt avval a felelősséggel kell ten
ni, hogy az alapigazságok megmaradjanak. A világ és az egyház
értékrendje között mindig bizonyos feszültség áll fenn. Ez mindig
is megvolt, ezt azonban bizonyos esetekben tompítani lehet, és
kell is.

Szerintem igen. Beszéltünk már róla: a teológia a maga állítá
sait mindig egy adott kor színvonalán, egy adott kor tudományos
nyelvén fogalmazta meg. És akkor az ott nem volt nevetséges. Az
akkor úgy hangzott, mint ahogyan ma a kvarkokról beszélnek,
attól függetlenül, hogy értették-e azt, amit például Szent Tamás
mondott, vagy sem.

Döntően fontos az, hogy éppen kinek szól az üzenet. A teoló
gusok - úgy tűnik - a mindenkori szellemi elittel kívánnak
párbeszédet folytatni. Az igazán lényeges kérdés azonban az,
hogy a hétköznapok embereit meg tudjuk-e szólítani. Ehhez az
kell, hogy életet tudjunk adni a szavainknak; hogy azok hitelesek
legyenek. Ez lényegesen fontosabb, mint az, hogy otthon legyünk
a doktorok nyelvében.

A farizeusok is használtak olyan szavakat, amelyeknek már
nem volt értelmük, de jött Jézus Krisztus, és e szavaknak új értel
met adott. Szerintem ez lesz a jövő útja, mert különben a társada
lom elidegenül az egyháztól. A fogalmaknak újra értelmet kell
adni, és ezt elsősorban úgy lehet elérni, hogy azokat hiteles és
élő, ugyanakkor érthető tartalommal töltjük ki.
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Hogyan tervezitek: az
itt szerzett végzettsé
get, tudást milyen té
ren, módon kivánjátok
hasznosiiani?

Thbben közületek hit
tanárok lesznek. Mi
lyen más szerepet vál
lalhat egy civil teoló
gus az egyházban?

Kik?

Szeretnék hittant tanítani. Tehát amikor idejöttem. már úgy jöt
tem ide, igenis ezzel a végzettséggel valamit kezdeni akarok.

Én is tanítani szeretnék, pontosabban nevelni az iskolában. S
ebben nagy segítségemre lehet a másik szaktárgyam mellett a teo
lógia is.

A hitoktatás mellett a szociális munkát tartom elsődlegesnek.

Amikor elkezdtem a teológiát, nem gondolkoztam azon, hogy
ha majd az egyetem után elhelyezkedek, akkor mondjuk "E"
vagy "F" kategóriás leszek, s ezért ennyi vagy annyi fizetést fo
gok kapni. Később nyilván mindannyiunkban megjelennek konk
rétabb, valóságközelibb célok, tervek is. Engem például már évek
óta fő célként az vezet, hogy ha megszereztem a kellő tudást, azt
átadhassam másoknak.

Legfontosabbnak az ifjúság pasztorációját látom, minden szin
ten, a hitoktatástól az egyetemi lelkészségek kiépítéséig. De test
hezálló feladat lenne a karitativ munkák végzése és összefogása,
egyesületek, szervezetek irányítása, illetve a megjelenés a médiá
ban, talán elsősorban a katolikus sajtóban.

Főleg a növekvő paphiány miatt egyre nagyobb szükség van a
civil teológusokra az egyházközségek életében, a lelkipásztori
munka különféle területein. Fontos, hogy legyenek olyan maga
san képzett és hiteles életű emberek, akik komolyan és elhivatot
tan felvállalják a klérus feladatainak egy részét. Nagy tudásukkal,
dialógus-centrikus szellemiségükkel és hiteles életükkel helyreál
líthatják a társadalomban a teológia tudományának tekintélyét is.

Nem tudom még, mit tudok majd kezdeni a teológiai végzett
ségemmel, de úgy látom, hogy ez nem kitaposott út, hanem
nagyrészt saját kezdeményező készségünkre, találékonyságunkra
vagyunk hagyatva. Nincsenek ugyanis intézményes keretei a vilá
gi teológusok foglalkoztatásának.

Úgy látom, hogy lehetőségek lennének, csak nem nagyon bíz
nak a világi teológusokban.

Sok múlik azokon, akik tulajdonképpen hasznosíthatnák a mi
szellemi erőforrásainkat, és szabályozhatnák annak felhasználását.
De a bizalom hiányán túl féltékenysége.t is tapasztaltam. Emiatt
sokfelé nemhogy ajtót nyitnának, még az ablakokat is beretesze
lik. Én azonban hosszú távon látok lehetőséget arra, hogy hasz
nosíthassuk majd ezt a tudást.

Úgy érzem, hogy a teológia erőteljesen különbözik a többi
szaktól. Ha megnézzük például az orvosi vagy a tan~ri szakokat,
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A nehézségek mibó?
adódnak?

Szüksége van-eazegy
háznak a civil teológu
sokra?

mindenki tudja azt, hogy körülbelül mi vár rá, hova mehet dol
gozni, milyen lehetőségei vannak, de a civil teológus nálunk még
kitaposatlan ösvényen, járatlan úton indul el. Lehetőségek adód
nak ugyan, de ezek még kezdeti szinten vannak. Egyelőre na
gyon nehéznek látom ezt a szolgálatot.

Az egyházban sokhelyütt nem szívesen fogadják a világiakat,
persze vannak kivételek, bár nő lévén szerintem még nehezebb
dolgom lesz, mint a férfiaknak. Társadalmi téren azonban mintha
lassan rájönnének az emberek arra, hogy szükség van a teológu
sokra, legalábbis olyan szakmákban, ahol életről és halálról van
szó, ahol érzik, hogy az orvos nem elég, szükség lesz a teológus
ra. Én egyébként hittant szeretnék tanítani, és szerétnék valami
lyen egyházi szeretetszolgálatban tevékenykedni.

Nekem az a problémám a karitativ szolgálatokkal, hogy akkor
minek tanultam négy vagy öt évig teológiát, többek között példá
ul görögöt vagy hébert, hiszen nem mint teológus megyek oda
beteget ápolni, hanem mint hívő.

Hogy elmész a betegekhez vagy a gyerekekhez, abban közvet
lenül valóban nincs benne a görög, de valahol mégiscsak benne
van... Persze nem a görög szavakat meg a kifejezéseket oktatod
vagy használod, de hogy a gondolkodásmódod olyan szinten le
gyen, hogy az egész újszövetségi gondolatvilágot átlásd, ahhoz
igenis kell a görög meg a héber.

Én inkább úgy érzem, hogy a civil teológus létezésével mintha
senki sem számolna. Mert amikor elmész sekrestyésnek, hitokta
tónak vagy egyéb szolgálatba, nem úgy számítanak rád mint teo
lógusra: senki nem várja el tőled, hogy teológiailag képzett légy.
Biztos, hogy minden szakmát sokféleképpen lehet megélni, de ha
mérnök létemre takarítónak vesznek fel, mondhatom azt, hogy
ehhez nagyon hasznos volt, hogy elvégeztem az egyetemet, mert
esetleg sokmindenről tudok beszélgetni a portással, de akkor
mé~sem mint mérnököt vettek oda föl.

Ugy látom, nincs ez másképp a hitoktatás területén sem. A ta
nítóképzőben azt tanítják, amire az általános iskolában a tanítók
nak szüksége van. Amit viszont mi tanulunk, az egészen más.
Semmi átfedés nincs a két intézmény tananyaga között. Mint hit
oktató van jelen, nem mint teológus, ehhez elég lenne a háromé
ves hitoktatói szak, ahol pedagógiai képzést is kapnak.

A sajnálatos tény, amellyel mindnyájunknak szembe kell néz
nünk egyházunkban, a fokozódó paphiány. Így nagyobb lehető

ség - sőt szükség - van arra, hogy a civilek egyre jobban kive
gyék részüket az egyházi életben. A felsőfokú teológiai végzettsé-
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get igénylő, de az atyák válláról levehető lelkipásztori feladatok a'
folyamatosan kikerülő végzős teológusokra várnak.

Véleményem szerint Magyarországon nem teológus, hanem
papképzés folyik, és ennek egy területéhez kapcsolódhatnak civi
lek is. A legnagyobb probléma, hogy a civilek szerepével nem
foglalkoznak komolyan. Szerepet legfeljebb a hitoktatásban szán
nak nekik, a paphiány miatt, de ezt is inkább kénytelen-kelletlen.
És távolról sem csak a klérus részéről van így, a hívek egy részé
ben még a régi szemlélet él. A plébániánkon van egy civil ember,
illetve már nem civil, pár éve felszentelték diakonusnak. Orvos,
többgyermekes családapa, és ő prédikál misén. A hívek egy része
szinte döbbenettel fogadja, miért nem a családjával foglalkozik,
miért itt beszél. Sokan még ma sem tudják elképzelni, hogy egy
civil például temessen.

Én egy civil teológus szerepét abban is látnám, hogy különbö
ző fórumokon, tehát az egyházon belül és kívül a médiában a
kritikai szerepet vállalja. Keresztény szempontból, kritikusan érté
kelje a társadalmi folyamatokat, de járuljon hozzá az egyházon
belüli párbeszéd kialakulásához is. Ez nyilván nagyon nagy fele
lősséggel jár. S ehhez természetesen komoly szakmai felkészültség
is kell, hiszen ebben az esetben a civil teológus a nyilvános meg
szólalás során esetenként mint az egyház véleményének képvise
lője jelenne meg a közönség előtt. Ki más, ha nem a teológus az,
akinek al új szellemi irányzatokkal szemben, vagy éppen azok
oldalán véleményt kell nyilvánítania, aki a híd szerepét láthatja
el a keresztény értelmiség és a klérus között, és még sorolhat
nánk; akinek meg kell jelenítenie az egyház prófétai, kritikai kül
detését? Ez nem egy hittanárnak, nem egy gyakorló papnak a fel
adata, hanem annak az embemek, akit a hivatása, a végzettsége,
a társadalomban elfoglalt helye pontosan erre tesz képessé: hogy
képviselje a keresztény tanítást ebben a szellemi-kulturális kiszo
ritósdiban.

Sajátos küldetésük van a társadalomban és az egyházban egya
ránt, éppen azért, mert életmódjukban közelebb állnak a hívek
hez, mint a papok. Ezt azonban nemcsak szellemi teljesítményük
kel érhetik el, hanem hiteles, példaértékű életvitelükkel is. A val
lásosság nem (csupán) magánügy, kell, hogy a civil teológusok
aktív részesei legyenek a társadalmi élet formálásának, tagjai a
keresztény értelmiségnek.
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