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Ismét a pluralizmusról - Hitünk három
mai próbaköve

1.) A pluralizmus igazi gyökerei

E tanulmányt önmaga mondanívalójáért írtam meg. Egyúttal azonban válasz
nak is szántarn azokra a levelekre, amelyeket a Vigilia júliusi számában megje
lent, a pluralizmus alapkérdéseivel foglalkozó írásommal kapcsolatban kaptam. Tar
talmilag az, érdeklődő és részben kritikai hozzászólások három szempontot 'vetnek
fel a mai teológiai kiútkeresés kérdésében: bizonyíthatók-e a híttételekben lefek
tetett igazságok, vagy mi az, ami ezekből ésszerűvé tehető; mí az egyház szerepe
a hitletétemény továbbadásában, az evangéliumokban foglalt igazságok kifejtésé
ben és magyarázatában, és hogyan függ össze a szabadság és a tekintély elvileg
és gyakorlatilag a hit elfogadásában; és végül a jövőre, a holnapra is gondolnak
a hozzászólások: "el kell fogadnunk, hogy az egész emberiség lelki-szellemi alkata
eddig sohasem sejtett átalakulásban van, ez alól természetesen a vallásos élet,
tehát hitünk sem vonhatja ki magát; kérdés, vajon a ma oly szükséges alkalmaz
kodás vagy továbblépés nem veszélyezteti-e a régi hitet?" Igyekszem mindhárom
kérdésre röviden válaszolni, valójában azonban szeretném folytatni és kiegészíteni
a teológiai pluralizmusról írt ismertetésemet.

Az egyik, magát "laikus teológusnak" nevező levélíró ezzel kezdi megjegyzéseit:
"Ellentétes nézetek a hit lényeges területét kivéve míndíg akadtak- a teológiai
magyarázatokban. Divatok jönnek és elmúlnak! Kérdés, kell-e a mai helyzetet olyan
pesszimisztikusan kritikusnak vagy veszélyesnek megítélni, amikor ma sokan, sa
ját bevallásuk szerint is csak divatos próbálkozásokba fognak." A mai helyzetet
azonban minden eddigitől lényegesen- különbözőnek kell látnunk. Ez aZ,amit a
konzervatív teológus és a hagyományhoz makacsul ragaszkodó hivő nem akar
belátni. Elfelejtik, hogy az újkor és benne az emberi történelem egyik legna
gyobb szellemtörténeti forradalma, a felvilágosodás az emberi szabadságeszmét a
végsőkig felfokozta és egyúttal új gondolkodási formákat teremtett. E folyamat
végén áll a "hominizált és szekularizált" mai világ. A felvilágosult ember meg
akar szabadulni minden tekintélytől és hagyománytól. Saját maga akar látni, ítél
ni és dönteni. A szekularizáció annyit jelent, hogy "az ember meg akar szabadul
ni a metafizikai és a vallásos magatartásoktól formált vílágszemlélettöl, az ilyen
gondolkodási kategóriáktól és mindíg jobban a különböző valóságterületek imma
nens, azaz' saját törvényszerűségű elvei szerint alakítja ki szellemi horizontját."
(W. Kasper)

Az egyház, érthetően hosszú időn keresztül, előbb ösztönszerűen, majd tuda
tosan is védekezett az újkor szellemi betörése ellen, de fordulatot ezen a téren
csak a II. vatikáni zsinat jelentett, mert elismerte "a világon belüli kultúrrész
legek sajátos törvényeit" és a vallásszabadság elvét. A mai teológus nem hárít
hatja el magától a hitért vállalt felelősséget, fel kell kutatnia és meg kell látnia
azt a szellemi és társadalmi helyzetet, amelyben a 'hit ma áll. El kell ismernünk,
hogy a hittudomány csak ma találkozik teljes nyitottságban az újkorral. Innen
ered a kezdeti krízísjelenség: a teológiai értelmezések szabadsága, a vélemények
pluralízmusa és a nézetek, az álláspontok sarkítottsága, Az egy és egységes hit
sokak szerint veszélyben van, egyértelműsége és tanúságtévő ereje veszít eddigi
jelentőségéből. így lett a hit és az emberi tapasztalat közöttí szakadék áthidalása
a jelen igehirdetésének és teológiájának egyik legnagyobb problémája és feladata.
A szítuációt meg kell értenünk, a II. vatikáni zsinat szellemében a megoldást
keresve szembe kell néznünk vele, szembehelyezkedéssel azonban semmi sem old
ható meg.

Az említett hozzászólás divatról tett említést. Ez kétségtelenül részben áll, .de
az egykönnyen el nem tűnő divattal szemben kell felvenni a korrigálás, a kiegé
szítés, vagy esetlegesen az előresegítés nehéz feladatát. Suenens bíboros Augsburg
ban június 3Ó-án, Szent Ulrik püspök ezeréves jubileuma alkalmával mlnt a pá
pa külön legátusa, - azóta híressé vált beszédében - az' egyház eddigi történel
mének .magypéntekjeíről" (népvándorlás, keleti és nyugati egyházszakadás, mo
dernizmus stb.) tett említést és a "jelenle~i nagypénteket" a zsinat utáni "nehéz
helyzet1Jel" jellemezte: "Ma minden áthagyományozott igazságot sokan radikálísan
.megkérdőjeleznek; igaz, hogy ugyanakkor csodálatos lelki .megúiulásnak vagyunk
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a tanúi, főleg azon a területen, ahol a régi egyház igazi arculatát véljük megsej
teni"..Mínden reform az előző állapotok kritikájával indul el. A mai helyzet azért
súlyos és komoly, mert a Ir. vatikáni zsinattal megindult kritika és megújulás
keresés a Iényegig lehatolva kénytelen feltörni a történelmi burkolatokat. Ezért
színte egyszerre került minden mozgásba.

2.) A hit ésszerűségének követelményei és ennek határai

Ami a júliusi tanulmányomnál az egyik levélíróban, "a hittudományban jár
tas hivőben is lelki megrendülést. (bár nem hitbelit) idézett elő", az a következő

kitétel volt: "A teológia ... sohasem tudja kimondani, hogy a hit által megraga
dott tételek vagy igazságok a valóságnak megfe:elnek;... ellentmondás lenne,
ha nem a dokumentumok kijelentésének tartalmi igazságairól beszélnének, hanem
az Istentől kapott közvetlen igazságról. Hogy az egyház hittételeinek igazsága va
lóban igaz, azt csak hinni lehet, de nem lehet bizonyítani." A hangsúly azon van,
hogy a hittitkokat csak hinni lehet. Amikor a következőkben hittitkokról. dogmák
ról beszélünk, mindig Istentől kinyilatkoztatott igazságokat vagy "titkokat" ér
tünk, amelyeket vagy létezésükben vagy tartalmukban az isteni közlés előtt nem
ismertünk.

Ha a hít igazságait megfogalmazásuk minden részletében közvetlenü! az Istentől

kapnók, akkor természetesen semmiféle értelmezésnek vagy magyarázatnak nem.
lenne helye. A teológiai szabadságot mindenkor az biztositotta, hogy a kinyilatkoz
tatott, Krisztus által hirdetett igazságokat értelmezni lehetett, sőt kellett. A hi
tet meg lehet világítani vagy értelmezni, de nem tudjuk azt minden részletében
beláthatóvá.. bizonyíthatóvá tenni, mínt ahogy evidens lesz például egy axióma:
az egész nagyobb mint a rész. Sohasem tudjuk értelmileg felmérhetővé tenni, hogy
az Isten egy és három: egy természet és. három személy. A hittitkokat hasonlősági

alapon igyekszünk "értelmessé tenni", de nem tudjuk azokat a teljes beláttatásíg
feloldani. Amit észérvekkel igazolni tudunk, az sokszor nem több, mint az ellent>
mondás nélküliség kimondása.

Mégis, míkor és míért ésszerű a mi hitünk? A hagyományos teológia sokat
foglalkozott a hit aktusának, tényének vagy lefolyásának elemzésével. Különbséget
kell tenni a hit vagy az igazság elfogadásának indítéka és a hitigazság tartalmá
nak híhetősége között. A vallásos hit indítéka csak a kinyilatkoztató Isten tekin
télye lehet. Mások a hit tényében az ún. hihetőségi indítékok. Ezeknek feladata
a hit ésszerűséget alátámasztani és a hitmagatartás felelősségteljes emberi jellegét
biztosítaní. Ilyenek például: a csodák, a jövendölések beteljesedése, az evangéliu
mok tartalmának rendkívülisége. és magasztossága, az ember erkölcsi törekvései
nek való megfe.elősége, stb. A hihetőség érvei sohasem pótolhatják a. hit índíté
kát, ai isteni tekintélyt, és sohasem tudnak bizonyosságot nyújtani valamely hit
igazságról, de- elfogadhatóvá tehetik, hogy Isten valóban szólhatott és velünk meg
felelő igazságot közölt. A hit bizonyossága egyedül Isten igazságának tekintélyén
alapszik. A hitet minden esetben megelőzi Isten természetes vagy logikai okfej
téssei szerzett megismerése. Szent Pállal együtt tudjuk és va'ljuk, hogy "ami
Istenben láthatatlan: örök ereje és isteni mívoltja, a világ teremtése óta, műveí

alapján értelemmel felismerhető (Rom 1,20). Hogy Isten van, ezt természetes
eszünkkel tudhatjuk meg. Erre a bölcseleti megismerésre épülhet rá hitünk hihe
tősége, Mivel azonban az Isten belső személyes világa számunkra elérhetet.en és
feltárhatatlan marad, azért Isten igazságait csak akkor ragadhatjuk meg, ha Is
ten kinyilvánítja magát. Ez a vallásos hit megismerése. Egyébként minden hit
ből jövő megismerésnek, a tapasztalati rendben is, azonos a felépítése: mások te
kintélye alapján fogadjuk el az igazságot és a megismerés nem mindíg "verifikál
ható", igazolható. Ilyen módon szerezzük meg fudásunknak több mint négyötöd ré
szét. Hogy Grönland szígete létezik, másoknak hisszük el és biztos az ismeretünk,
habár nem utaztunk el oda és nem kerül sor a tapasztalati igazolásra.

A keresztények Istene nem a filozófusok Istene, hanem ahogy Pascal mond
ja: "Abrahám, Izsák, Jákob Istene", és hozzátehetjük, hogy az az Isten, aki Jé
zusnak atyja. Jézus nyilvánította ki az Atyát, ezért Jézus személye és tevékeny
sége az Isten igazságának, a hit egész tartalmának garanciája. Ezért olyan nagy
jelentőségűek a szeritírás tartalmi, formai és forrásproblematikájával foglalkozó
kutatás és újraértékelés eredményei. A több mint 150 éves kritika minden eszkö
zének és rafinériájának bevetése után ís tisztán e'őttünk áll az Istenember, Jézus
Krísztus személye, aki mínt az Atya kü'döttie Isten szerétetének uralmát hirdeti
meg az emberek között. Jézusra színte egyedülállóan jellemző, hogy tökéletesen
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azonosul saját funkciójával. Ö az és csak az; amit szeméire és egész műve je
lent. Nála a személy és a' funkció nem választható el egymástól. Életét mint a
mennyeí Atya iránti engedelmességet fogja fel és alakítja át az emberek szolgá
latára. Ebben a kettős megnyitottságban önmaga feláldozásáig megy el,halálá
ban odaadja magát Istennek és az embernek. így lesz Krisztus a keresztény hit
nek és az új létezési formának, a hitből való életnek első tanúságtevője.

A keresztény hit végleges összegezésében tehát annyit jelent, hogy Krisztus
sal azonosak leszünk az lsten és emberek iránti szolgálatban. Egyszerű elemzés
alapján bizonyítható, hogy a keresztény hit és általában minden vallásos hit első

lépésben közvet.enül nem objektív igazságtartalmakat ragad meg, hanem az Is
tennel való személyes találkozásban .és kapcsolatban építi fel belső értékvilágát.
A keresztény hitet racionális oldala felől általában úgy fogalmazzuk meg, hogy
mindannak igaznak tartása, amit Isten kinyilatkoztatott, amit Krisztus tanított és
amit az egyház elénk tár. A hit egyik oldala szerint tehát .míndíg értelmi aktus,
"igaznak tartás". Ez a reflektáló értelemnek el vonatkoztatott megállapítása. A
keresztény hit a maga konkrét valóságában azonban Krisztus követése, a Szenthá
romsággal, a mennyei Atyával Krisztusban létrejött kapcsolatunk a Szeritlélekben.

Mi azért hiszünk, mert Jézus hitet teremtő jelenség. Vigilia-beli tanulmányom
ban a pluralizmusról volt szó, nevezetesen arról, hogy a hit egysége me'lett is sok
féle lehet értelmezése. Ez a sokféleség egyáltalán nem gyengíti a Jézus Krísztus
ba vetett hitet, még akkor sem, ha a teológia mínt ilyen mindig csak értelmezés
marad és a Jézus Krisztusról ismert dokumentumok, az egyház által elfogadott és
hirdetett hittételelt több oldalról lehetséges és történő értelmezéset mai kulturális
helyzetünkben eleve el kell fogadnunk. Isten mindíg nagyobb és több,. mint a
feléje törekvő minden lehetséges megközelítés. Ezért a különböző megfogalmazások,
így a dogmák is az igazság egészéből biztosan tartalmaznak valamit, s azt többé
kevésbé visszaadhatják, de ritkán merítík ki azt teljesen. Ez nem is szűkséges

mínden esetben, mert a részigazság is igazság. Mind e rnegszorítások ellenére azt
kell mondanunk, hogy hitünk a kinyilatkoztatott és az egyház által hitbeli elfoga
dásra előterjesztett. ún. "dogmatizált" igazságok összefüggő, ellentmondás nélküli
rendszerén nyugszik.

Nagyon tanulságos az egyházi tanítóhivatalnak az egyházról szóló tanítás né
hány pontjának elferdítésével, különösen a tévedhetetlenséggel kapcsolatban leg
újabban kiadott deklarációja (1973. június 24.). Valóban fel kellett figyelni arra,
hogy a nyilatkozat milyen finomsággal érinti az ún. "dogmatikus formulákat".
Nincs itt helye annak, hogy erről bővebb ismertetést adjunk. Arról sem teszünk
említést, hogy a Hittani kongregáció legujabb fellépése miért váltott ki bizonyos
körekben érzékeny kritikát és miért emeltek szót az eljárás módozata ellen. Jelen
összefüggésben elég a következőt idézni: "az is megtörtént már, hogy az egyház
használatában egyes formulák kénytelenek voltak helyet adni új kifejezési Il.!ó
dozatoknak, amelyeket a szent tanítóhivatal vezetett be, vagy hagyott jóvá, és
amelyek- világosabban és teljessbben Tejtették ki ugyanazt az értelmezést". Ez a
legmegfelelőbb válasz lehet arra a nehézségre, hogy miért nem tudjuk a hitigaz
ságokat egyértelműen ésszerűvé és bizonyíthatóvá tenni. Szeretnők, ha hitünk meg
győző lenne, és be lehetne közvétlenül bizonyítani a hitigazságok igazát. Kétség
telenül hitünk első próbakövéről van szó, Elfogadásához megfelelően alázatosoknak
is kell lennünk. Ellentmondásnak hangzik, de a hit ésszerűségének határa mindíg
maga a hit: bármilyen feltárás vagy bizonyítás helytelen és eredménytelen, ha a
hit számára nem maradna meg a soha fel nem oldható és megfoghatatlan termé
szetfeletti maradék. Deus semper maíort

3.) Az egyház mint a hit őrzője és továbbadója a történelmiség folyamatosságában

A hit konkrét hihetőségének kérdését az egyháznak kell állandóan felvetnie
és ébren tartania. Ez a mindennapi igehirdetés és a hittudomány feladata. E kettő

tevékenysége felett őrködik az egyházi tanítóhivatal. A következőkben mai hitünk
második próbakövet: az egyházi tanítóhivatal szerepét, az egyház változó történel
miségének problematikáját és a hit elfogadásánál a szabadság és tekintély viszo
nyának kérdéseit kívánjuk megközelíteni. Fenti levélírónk a problémát így veti
fel: míért ne lennének igazak Jézus Krísztus tanítványainak dokumentumai; "mi
kor e dokumentumok történelmi hiteléről a világtérténelém legnagyobb erkölcsi
ségű és ezért legszavahíhetőbb testülete, az egyház tesz szakadatlan tanúságot", Egy
másik levélből ezt veszem ki: "Hol marad a tanítóhívatal a mai zűrzavarban?
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Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy a pluralizmus alapjában véve fe
gyelmi kérdés. Régebben a tanítóhivatal a legteljesebb szigorral lépett volna fel.
Ma rosszul értelmezett szabadságfogalom bénítja meg az egyház kezét is. Végre
megtörtént: a tanítóhivatal a tévedhetetlenség ügyében határozottan megtorpantot
ta Küng professzort és társait." Az egyik levél az egyház tekintélyére, a másik
az egyház hatalmára hivatkozik. Már szóvá tettük, hogy a teológiai pluralizmus
mögött rejlő probléma egyik latbavetésével sem oldható meg, de a megoldáshoz
valamilyen formában a tekintélynek, illetve a hatalomnak is köze van.

, Az utóbbi évek jóhiszeműen krítikus, de főleg kontesztáló teológlal irodalmának
egyik vesszőparipája lett az egyház intézményességének támadása. így természe
tesen a tanítóhivatal kisebbítése, illetve megtépázása is. A kontesztálók úgy vélik,
hogy, az egyház-mai történelmi konkrét alkatában a hitnek inkább akadálya, mint
segítője. Azt mondják, hogy az egyháznak ama igénye, hogy egyedül ő hivatott
a hit hiteles, tekintélyi alapon álló, sőt tévedhetetlen őrzésére és továbbadására,
alapjaiban áll szemben az újkori ember szabadságérzetével. Ehhez járul még a
szerte a világon regisztrálható jelenség, hqgy nemcsak az egyházban, hanem min
den hagyományos intézményes berendezkedésben már évek óta bizonyos tekintély
válság hullámzik végig. El kell ismernünk: van abban valami, hogy az egyház
ban a· régi tekintélyt azért nem lehet visszaállítani, mert megváltoztak azok a
formák és strukturák, amelyek az egyház mínden felett álló tekintélyét vagy egy
oldalú tekintélyi túltengését megíndokolták, Új tekintély megalapozására lesz szük
ség, amely nem az igazságon kívül vagy felül áll, hanem annak tartalmához tar
tozik hozzá. A kereszténységnek gyakortatilag kell bebizonyítatlf; hogya mai em
ber és a mai társadalom kérdéseire és igényeire választ tud adni. Más szóval II
hit hihetőségének igazi alapja a hit gyakorlása a szeretetben. Ez a jel és csoda,
ami a hit számára konkrét hihetőseget biztosít. Ez az eredeti krisztusi alkattal és
küldetéssel való azonosság ma az egyházban belső reform után kiált. E reform
nélkül az egyház a mai ember előtt nem tehet tanúságot Krísztusról.

Az egyház intézményességének .és tekintélyének támadói ma sokszor odáig is
elmennek, hogy "Jézus ügyének" igazi védelmében és az emberi szabadság mai
aktuális igényének hangsúlyozásával tagadják az egyház intézményes voltának és
lelki hatalmának krisztusí eredetét. Az intézményes berendezések szerintük egyházi
és klerikális ideológiai ráépítésből születtek és lettek "életformákká" az idők fo
lyamán az egyházi hatalom biztosítása érdekében. A válasz ezekre - nézetem s~e-

. rínt '- akkor helyes, há az egyház mívoltának lényeges középpontjáig hatolunk
le. Egyház nélküli kereszténység egyszerllen utópia, továbbá a tekintélyre is szük
ség v.an, mert a kereszténység eszmei tartalma és a szabadság, úgy, ahogyan ezeket
az evangélium kínálja fel, Inem egészen magától értetődőek.

Az egyház Krisztustól akart látható intézményes volta tagadhatatlan, de en
nél sokkal mélyebb és lényegesebb egyúttal az az igazsága, hogy a Szentlélek te
vékenysége' alatt álló történés, lelki és kegyelmi történés, amely mint lényeg az
egyház egészét érinti. Tehát az egyház külső és belső felépítettségéhez, sőt az
egész keresztény hit alapkategóríájához hozzátartozik a történelem és a történel
miség. A keresztény embernek mindig az "újjal" van dolga; a ki nem próbálttal,
az előre nem láthatóval kell inkább törődnie, mint a meglévőnek és már elmúltnak
konzerválásával és restaurálásával. A modern történelmi gondolkodásnak tehát
nem kell okvetlenül a hitet vagy a rteológiát kérdésessé tennie. Ellenkezőleg, in
kább lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a hit eredeti küldetését megragadjuk és
újrafogalmazzuk.

A kérdés ebben az összefüggésben végül is az, honnan vegye az egyház azt
az erőt, hogy a keresztény hit egyértelműségét és erejét legalább az alapkérdések-

. ben megőrizze? Most már érezzük, hogy a tisztán tanítóhivatali vagy tekintély
elvi álláspontra való helyezkedés nem tudna megoldást hozni. Az egyház hihető

ségét és meggyőző erejét csak "Jézus ügye" biztosíthatja, melyet a tanítóhivatal
isteni megbízatása alapján tisztán és eredeti lényegében kell képviselnie. Hivat
keztunk a Szeritlélek tevékenységére. Neki köszönhető, hogy az egyház nem mere
vedik meg, nem lesz üres hit- és rítusformulák foglalata. A Szeritlélek az egyház
lelke és éltető ereje, és mível a Szeritlélek Jézusnak és Atyjának lelke, ezért az
egyház ott van, ahol "Jézus ügyét" képviselik és viszik előbbre a Szentlélekben.
Ma az egyházról szóló tanítást a Szentlélek teológiájának részeként kell felfog-.
nunk; csak így biztosíthatjuk lV= egyház biztonságának teológiai aspektusát is. "Az
egyház az a konkrét hely, ahol Istennek Jézus Krisztusban megvalósított üdvös
ségműve a Szeritlélek által jelen van". (W. Kasper)
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Az egyház történelmi mivolta egyáltalában nem zárja ki az intézményes for
mákat, sőt egyszerűen szükségessé teszi azokat. Az egyház alapstruktúrájának lé
nyegéhez hozzátartozik a személy és a funkció, a tanúságtevő és a tanúságtétel
egybetartozása. így volt ez Jézusnál is. A' keresztény hit lényege szerint a keresz
tény tanításhoz van kötve, "a hit a hallásból ered" (Rom 10,17). A hitnek a Szent
lélekkel való kapcsolata nem zárja ki a küldetést és teljhatalmat. Az egyház min
dig egyszerre intézmény és történés is. A papi hívatal létezése és jelentősége, in
tézményes jelenvalósága a mai kiútkeresésben el nem hanyagolható tényező. Jel
lemző a mai helyzetre, hogy a keresztény felekezetek sorra a Krisztustól akart
külön papi megbízás és hivatalos küldetés evangéliumi valóságát vélik ismét meg
találni a keresztség által létrejött általános papság kebelében. E téren a né
zetek egyre jobban közelednek egymáshoz: ahol kézrátétellel és imával egyházi
megbízatást adtak át, ott hivatalt adtak tovább, akár apostoli- püspöki vagy csak
papi folytonosságban. Ez ma lassan közmeggyőződés kezd lenni. Ezért hatott olyan
furcsán és idegenül a Vigilia februári számában megjelent tanulmány ama me
rész kitétele, mely szerint a dogmafejlődés odáig törhétne idővel előre, hogy a hiva
talos papság szerepét, még az eucharisztia ünneplésében is a laikus papság, vagyis
a hivők vehetnék át. A tanulmány egyébként Rahner elméletének túlsarkítása
ban tévedett.

Foglaljuk most már össze, hogyan is állunk az egyház tekintélyével és hatal
mával? E két oldal felől mered felénk a hit második próbaköve. A?; egyháznak
nincsen önálló, hanem csak levezetett tekintélye, mert az egyházi hivatal tekin
télye az evangélium, vagyis az Isten tekintélye. Az egyháznak nincs is öncélú ha
talma. Az egyház küldetése a szolgálat, az' pedig kizárja a hatalmat, viszont belső
teljhatalmat és erőt tételez fel. A hatalom abban áll, hogy másokra rákénysze
ríthetem akaratomat, a teljhatalom viszont másokat fel tud szabadítani. Az egy
házi hivatal csak a szolgálatban igazolhatja önmagát. Ez az egyedüli út és lehető

ség a jelenlévő tekínté'ykrízls megoldására. A teológiai pluralizmus áthidalását és
a hit megőrzésének feladatát Kasper szerint csak a dinamikus-dialogikus ortodoxia
vállalhatja. Ortodox tanítás mindaz, ami az evangélium centrális tanításával meg
egyezik. Igazhitű valaki mindaddig, amíg kész dialogikus egységben maradni az
egyházzal és ennek kijelentéseit kötelezőnek tartja a maga számára. A hit egysé
gének biztosítékai ezek szerínt: a történelmi folyamatosságban áthagyományozott
hittartalom iránti hűség és az egyházi tanítóhivatallal való eleven kapcsolat.

4.) A hit jovője: szabadság és szolgálat

Hogy az egyház elszántan minden veszély ellenére is vállalni akarja a hit és
a modern gondolkodás közöttí pozitív közvetítést, annak jele volt a II. vatikáni
zsinat. Ezen sem szernélyt, sem tant nem ítéltek el, mert a zsinat új meghatáro
zássál: kívánta megjelölni az egyház helyét a mai világban. A modern gondolko
dásnak alapeleme a szabadság és tartalmi struktúrája közösségí. A hit jövőjének

kérdése tehát eldől a szabadság és a szabadságnak a közösség , szolgálatába való
beállítása kérdésével. Ha ez úgy van, akkor fel kell tenni a kérdést, hogyan ér
velhetünk a hit igazsága vagy ami ugyanaz, jövője mellett?

Úgy látjuk, hogy a régi hit megalapozási módszere a mai embert nem tudja
kielégíteni. Egyoldalú észérvekkel, amelyek Isten létét, a kereszténység küldetését,
erkölcsi fennköltségét, Krisztus szerepének isten-emberi rendkívülíségét kívánják
"tárgyi igazságként" elénk ál.ítaní, ma már nem hatnak úgy mint régebben, a
kimondottan vallásos. mílíőtől áthatott környezetben. Ez azért van így, mert a hit
melletti döntés a társadalmi külső támasz lehullása után kimondottan személyes
állásfoglalássá lett és lényegében annak is kellett volna míndíg és kell ma is
lennie. Hitünk vagy olyan tartalmú, hogy az emberek azt igénylik és ebben a tar
talomban benne van a döntésre való felszólítás vagy felhívás, vagy pedig elvont
észkonstrukció, amelyért nem érdemes, de nem is lehet Isten vagy az egyház for
mális tekintélyét igénybe venni. Az Isten kérdését és egyáltalában a hit kérdését
sem lehet minden belső hasznosságuk ellenére egyszeruen "istenbizonyítékokkal"
elintézni. Ezt a problémát az ember és történelmének, főleg jövőjének egyete-
mesebb keretében kell felvetnünk. .

Ebbe az összefüggésbe kívánkozik még egy idézet az említett levelekből. Ime
aggodalma: a mai radikális változások közepette, amikor az egyházban is az "át
struktúrá'ás" annyi míndent, eddig jónak és biztosnak tartott dolgot lefejt a kül
sőről, és amikor mindjobban érződik, hogy az emberiség eddigi fej1ődésének leg-
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drámaibb szakaszába lépett, mert ki kell alakulnia - az egyén bizonyos szentnek
vélt jogaival szemben is - az egyetlen emberiségnek, a nagy emberi családnak,
egyre égetőbb kérdés, hogyan alakul ebben a történelmi fázisban, az emberiség
boldogabb jövőjét ígérő távlatban a hit mondanivalója, más szóval jövője? A hoz
zászóló még ezt írja: a tanulmányomban felvázolt helyzet, nevezetesen, "hogy bi
zonyos igazságok bizonytalanná lettek, vagyis nem lehet őket bizonyítani, vagy
hogy a dogmák olykor csak részben mondják ki az igazságot és igazságtartalmuk
korrigálható és kiegészíthető, nem hozza-a-magával, hogya vallásos igazságot ke
reső ember sem hihetne a' jövőben a katolikus hitben, stb.".

íme hitünk harmadik próbaköve: mi a hit értelme az emberiség alakulása
szempontjából ? Az alábbiakban nem kívánok közvetlenül válaszolni a fe' tett kér-
désekre, hiszen ez már burkoltan megtőrtént. hanem egyetemesebb megfogalmazást
keresnék arra, mi valójában a keresztény hit mindenkori értelme.

A hit értelme, értéke vagy jövője után kérdezni - minden emberi való tör
ténelmíségének a tudatában - csak történelmi perspektívában lehetséges. Nem
járhatunk el úgy tehát, mint régen, amikor kozmológíai vagy metafizikai kiinduló
pontokra építettek, vagy pedig antropológiai és pszichológiai alap vetéshez nyúl
tak. Ezeknek ma is megvan az értékük és használhatóságuk sem vonható kétség
be. A jelenben viszont az egészen új helyzet abból adódik, hogy tudatunkban bi
zonyos struktúraváltozás állt be és szemléletünk megítélése szerint "a konkrét em
ber" nem önmagában, hanem csak az emberiség történelmének egészében létezik.
Ez annyit jelent, hogy na az emberi élet értelme után kérdezünk, akkor nem
az egyes ember, hanem a történelemben élő emberiség létezésének és tevékeny
ségének tényét és ennek tarta'mát kell megvilágítanunk. A tétel egyszerű: az em
ber konkrétan csak fizikai és társadalmi kapcsolatainak összességével együtt fordul
elő. Ez Marx és a neomarxísták tanításának egyik sarkpontja. Az ember termé
szetének belső parancsa szerint kénytelen a világot munkájával, a technika és a
civilizáció eszközeivel történelmileg állandóan úgy alakítani, hogy azt emberi vi
lággá tegye, amelyben lakhat, táplálkozhat és fejlődhet, A világ tehát sohasem
kész, hanem szüntelen alakulásí folyamat, amelyben a világ és az ember kölcsö
nösenalakítják egymást, és egymást mindig új fázisban határozzák meg. Ezért a
szemlélethen és az értékelésben a "primátus" már nem a múlté, hanem a jövőé.

A kultúra alakulásának iránya határozottan új jövő felé mutat,
Mondtuk már, hogy az egyháznak ma választ kell adnia a felvilágosodástól fel

vetett kérdésekre: mí az emberi értelem és történelem, a szabadság és tekintély,
az egyház és a modern társadalom viszonya? Amikor ma úgy látjuk, hogya fel
világosodástól útnak indított eszmék míntegy tetőpontjukat érték el, egyre tuda
tosabba válik, hogy egyúttal egy "második felvilágosodás korszakába" léptünk ál,
ami nem más, mint a józan ész és a gyakorlati élet krítíkája a felvilágosodás
kultúrperiódusa és eszmei világa felett. A felvilágosodástól életbe léptetett kritika
j,metakritikájáról", vagyis "a tiszta ész kritikáját felülbíráló" kritikáról beszélnek
ma, és valóban be kell ismernünk, hogy talán túlságosan, vagy naivul is hittünk
az emberi értelem és szabadság hatalmában. Ma fájdalommal kiáltjuk bele a vi
lágba, hogy az értelem idealisztikus magasztalása a XX. század folyamán két vér
zivataros világháborúban szégyenletes csődöt mondott. Arra is ráébredtünk, hogy. az
ember szabadsága nem is olyan magától értetődő valami, meg kellett ismernünk
biológiai, pszichológiai és szocíolögíaí determináltságának határait.

A "második felvilágosodás" alapkérdése ezek szerínt a szabadság feltételeinek
tisztázása. "Az egyház a világban" című zsinati konstitúció az örök emberi ma
gatartásban Pascal híres dialektikájára hivatkozik és az ember nagyságát és nyo
morúságát állítja egymással szembe. Valóban az ember lényegéhez tartozó sza
badsága folytán egyrészt több és nagyobb, rnínt az őt körülvevő világ, megvannak
a lelki képességei ahhoz, hogy a kívülről jövő hatásokat és akadályokat leküzdje.

, Másrészt azonban a valóság nagyobb is tud lenni az embernél, határokat és gáta
kat gördít eléje. Valóban transzcendenciára törő, de ugyanakkor korlátozott feszült
ség áll fenn a lét valósága és a lét értelme között. Ebben kell látnunk a "második
felvilágosodás" reális lelki-szellemi szítuácíóját: követelődző erőteljességben jelent
kezik az emberben. saját létének és a valóság egészének értelme utáni kérdés. E
kérdés felvetésében mindig helyet fog kapni a hit, a vallás jelentőségének és érté
kének fe'mérése is. A hitnek is segítenie kell szabaddá tenni az embert, de a sza
badság határát is ki kell jelölnünk, ami nem lehet más, mint a másik ember szol
gálata,
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Le lehet egyszerűsíteni a tételt: az emberi élet értelme után kérdezni ~lső

sorban annyit jelent, mint az ember szabadsága után kérdezni. E kérdés azonban
további kérdőjeleket foglal magában: képes lesz-e az ember értelmesebb, iga
zibb, igazságosabb, emberibb világkép kialakítására 'a jövőben? A szabadság fo
galma "imp'ikálja", vagyis magától veti fel a jövő fogalmát. Helye lesz-e ebben
a világban a teológiának, lehet-e Istenről vagy kell-e Istenről értelmesen és fele
lősségteljesen beszélni? A'Z emberi történelem nem csupán fejlődés és előrehala

dás, hanem egyúttal szenvedéstörténet is. Az igazságtalanság és a szenvedés vol':
tak mindig a legnagyobb e'lenvetések az istenhit ellen is; ezek konkréten sokkal
mélyebben vágtak a hit elevenjébe, mint az értelmi nehézségek. Hogyan higgyünk
a mindenható és mindent tudó Istenben, .aklről azt mondjuk, hogy az emberiség
szerető atyja és mégis megengedte Auschwitz-ot? .

De éppen az igazságtalanság és a szenvedés abszolút igazságosság után kiál
tanak. Jogtalanság, gyűlölet és hazugság nem lehetnek az emberi történelem el nem
mozdítható kategóriái. Mindezek mint az emberi szabadságtól vagy gyengeségtől

adott tényezők az emberi tervezésen és manípulálási lehetőségen túlra...js nyúlnak,
nem érjük el őket közvetlenül, hanem csak lelki képességeink és ezek "jövőbe

látásának" bevetésével. Itt érezzük, hogy az emberi élet értelmesebbé tételének
~s történelmi alakításának lehetősége nem álom, hanem valóság és ez utat nyit
hat meg ahhoz az Istenhez, akit a szentírás a "remény Istenének" nevez (Rom 15,
3.), aki Fiában azért jött a földre, hogy megszabadítson bennünket saiát magunktól,
önzésünktől, önimádatunktól, hatalmi vágyainktól, bűneinktől és lelki nyomorúsá
gunktó,l. Vele egyesülve, kegyelmi erejével együtt tevékenykedve kell megteremte
nünk a rriásik ember szolgálatára felszabadított embert. Isten Jézus ·Kris~tusban

lehetőséget biztosított számunkra, hogy mindent újjáalakítsunk, új jövőt teremtsünk.
A kereszténység igazi elemei "a nyitottság, a le nem zártság, az el nem inté

zettség és a be nem fejezettség" adottságai. "Az ember világon belüli jövőjének

kérdése mindig nyitott marad" (K. Rahner). A remény nem "valami" a keresztény
életmagatartásban. hanem az ember teljes megvalósulásának egyszeruen feltétele.
A kiépülőben lévő "remény teológiája" valójában az egész keresztény gondolko
dásban rejlő dinamikat kívánja feltárni : újból kell kérdezni és újból kell hallgatni,
mint ,;ismeretlen földrészt" valóban fel kell fedezni -az embertestvért, hogy éle
tünknek földi értelmet is adjunk és meg kell tanulnunk a jövőbe nézés és menés
kritériumaít, amelyek között első helyen szerepel a lelkiismeret, a jó és rossz, az
erény ésa bűn közöttí különbség velünk adott belső parancsa és annak mínden
áron való ápolása és kifinomítása, ami változatlanul sokaknál a hitet, az evangélíu
mí tanítást fogja igénybe venni és eddtg talán sohasem látott módon bevetni.
Ameddig jó és rossz között döntenünk kell a lelkiismeretünkben, addig szüksé
günk lesz a lelkiismeret szankcionáló urára, Istenre. így lesz a "remény Istene" a
keresztény valóságértelmezés lelke (Boros L.). Ilyen módon természetesen nem
lehet Isten Iétét bizonyítani, de be lehet mutatni, hogy az Istenről szóló evangél-unu
üzenet értelmes ajánlatként jelenik meg a teljesebb emberiesség megvalósításá
nak vágyában.

A felvetett kérdésekre rövid összegezésben ezt a választ adjuk: a hit korábbi,
minden eddigi megvilágítása ma sem veszített "részigazságérvényéből",de a régi
érvelések már nem elegendők. Hitünket a leírt módon mai színten kell ésszeruvé
tenni, és érte emberi és személyi felelősséget vállalni. Ez a hit ma valóban a ke
resztény reménnyel azonos: Krisztus ígéretei folytán csak a biztos reményünk
marad meg, hogy értelmesség és nem értelmetlenség, igazság és nem hazugság,
igazságosság és nem jogtalanság, boldogság és nem meg nem nevezhető sötétség és
szenvedés a történe'em végső nagy irányítói. Ha így beszélünk Istenről, akkor a
jövő egyik nagy hatalmáról szólunk, akkor az Istenbe vetett hit minden emberi
keresésnek mély és megnyugtató értelmet tud adni. Az emberhez méltóbb vilá
gért való erőbevetés. a jobb emberért és reményeiért vállalt küzdelem, az emberies
ség beszűkítése elleni szüntelen kritikai állásfoglalás a mai szekularizált világban
a kereszténység legsajátosabb feladatai közé tartozik a remélhetőleg biztosabb és
boldogabb jövő felé menetelő emberiség szolgálatában (E. Schillebeeckx.) Sitt van
a hit helye mai megtapasztalásaink világában is.

Irodalom: W. Kasper: Einführung in den Glauben, Mainz, 1972; K. Rahner: Schriften zur
Theologie, 9, Gotteserfahrung neute, Einsiedeln-Köln, 1970; H. i;!chier: Das Ende der Zeit,'
Freiburg i. Br., 1971; E. Schillebeeckx: Gott die :Zukunft des Menschen, MaInz, 1964.
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