
A tanítóhivatal sem állítja, hogy új
"kinyilatkoztatások"-ban részesült. Az
ünnepélyes enunciációkat tehát a teo
lógusok munkája előzi mindig meg. A
valódi teológia karizmatikus jellege per
sze nem [e.enti megint azt, hogy té
vedhetetlenül tud valamit kijelenteni, de
[e.entí mindenképpen a teológiának és
a hivatalnak társas, partner viszonyát.
A teológia feladata- semmiképp sem
merül ki abban, hogy a tanítóhivatali
enuncíácíókat dokumentálja; a hitbeli
felismerések haladása elsődlegesen a
teológusok kutató és gondolkodó munká
jának, írásbeli közleményeiknek köszön
hető. Az egyház hitének megforrnulázá
sai nem hullanak le orákulumszerűen

vagy csodásan az égből: ezek egy tu
dományos módszerekkel dolgozó inten
zív munka fáradságosan előállított ter
mékei; a tudomány viszont (és a teo
lógia mindig is igényelte, hogy legalább
is valamilyen tekintetben és valamilyen
mértékben tudománynak tekintessék),
nem fogadhatja el a hatalmi befolyá
solást, nem ismeri az előre gyártott és
előírt eredményeket, vál'alja eredmé
nyeinek mindenfajta racionális bírála
tát és ugyanakkor a maga számára is
megköveteli a kritika jogát! A tudomány
mint racionális (nem racionalista) fo
lyamat mindezekből következően magá-
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Őssi délután
Már nem verítékezik a Nap,
ködöl, ködlünk. Faúsztatók
lassúsága komolykodik ..•
az elmaradtak gyásza,
békés meghasonlottság gaza,
kótók futamodása a kert alatt;
almák ütődése rohad
mifelénk kissé, de béke van -

a leggyönyörűbb délutánok
kelyhéből mézet iszunk még,
s füstös, kormosodó ég alatt
elvágyódunk a szeretet
konok, egyértelmű ajtaja felé
fogódzani utolsó kilincsbe ...
mert sejtések sejdítenek, szikkadt
gyümölcsösünkben örömök
s mélyértelmű bánatok gyülekeznek •••

de nem hallik panasz sehonnan 
markunk érces erővel markol
az egyetlen esélybe:
győzni e roppant, színes betelést,

ban foglalja a teológiai nézetek deide
ologízálásának funkcióját is, az áthagyo
mányozott elképzelések mítosztalanítását
és a tényleges (lelkipásztori) igehirde
tés állandó ellenőrzését, éspedig nem
úgy, hogy azt az ortodoxia szempontjá
ból vizsgálja meg, hanem abból a' szem
pontból, hogy a prédikált és tanított
szó józan ésszel képviselhető-e a .,kin
'tiek" számára. A teológia nem ismerhet
a priori tekintélyt, nem is igényel ilyet
magának, tekintélye kizárólag az érvein
és gondolatain alapul és a képességén,
hogy megoldja a fölmerülő problémá
kat. Egy absztrakt tanítóhivatal teológiai
előkészítő munka' nélkül gyakorlatilag
lehetetlen. (Nem egyesíthet magában
valamennyi karízmát.) A hitformulák
zsinati rögzítése soha nem történt meg
teológusok közreműködése nélkül. Volt-e
valaha olyan pápai körirat, amit teo
lógusok (gyakran nagyon messzemenő)

közreműködése nélkül szövegeztek meg?
A Mysteri,um Ecclesiae sajnos nem ol

dotta meg a teo'ögia és a tanítóhiva..
tal közötti konfliktust ... de azért sem
mi sem végleges, az ajtók nem csapód
tak be, a párbeszéd tovább folyik 
fejezte be hattyúdalának számító írá
sát Otto Mauer.
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Estefelé
Az égen 'sárga vászonként lebeg
a fény smár férce foszladoz:
sötétedik; a fák közt lengeteg,
törékeny esti szél lapoz.

űlj »eeztea; nézd a tóduló, sima
bolyhokban áramló világ
megfészkel s sző az orgonák lila
bólyáiban harmóniát •••

Honnan jövök

Honnan jövök ilyen kifosztva?
Az ünneptelen napok daróca
szurdossa bőröm namvát.
Hétköznapjaim örömét
és mindenféle örömöt
elfeledtem -

A tarlók gyásza lehet ilyen
s ~ vándor drótosok kiáltásai.
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