
TARNAY BRÚNÓ

Pluralizmus a teológiában

"Éljetek egyetértésben, ne legyetek fennhéjázók ... ne legyetek magatokkal el
telve." (Róm 12, 17.) Az apostol intelmeire gondolva mindnyájan megütközéssel
észleljük a teológusok vitáit: vajon elevenen él-e közöttünk Krisztus 'szelleme?
Vizsgáljuk meg, mit jelent a teológiák sokfélesége. az egyházon belül. Miféle okai
vannak, miért és meddig jogosult ez a pluralizmus? Melyek a vita és a párbeszéd
etikai feltételei?

1. A pluralizmus értelme és ténye

Nem dogmákkal és a dogmafejlődéssel foglalkozunk tehát, hanem a dogmákat
előkészítő és azokat értelmező teológiai munkát vizsgáljuk. A teológiai pluraliz
mus azonban nem azonos az egyénieskedő önkényeskedésből származó zűr

zavarral. Jellegtelen és önállótlan emberek sajátja az, hogy valami "eredetivel"
és újjal szeretnének feltűnni vagy "sokkolni": "viszket a fülük!", mondja tömö
ren az Írás.

Ezen túlmenően is meg kell különböztetni a pluralizmust a helytelenül értel
mezett eirénizmustól és opportunizmustól. "Azt keressük, ami összeköt, nem
azt, ami szétválaszt" -'-o ezt a nemes célkitűzésteltúlozva lehetséges, hogy valaki a
bókok áradatában megtagadja a maga karakterét, elhallgatja saját álláspontját. A
teológiában így valami képlékeny, formátlan, mindenre alkalmazható általános
sággá lenne a katolikus tanítás tartalma. Pedig éppen az ökumenikus (vagy még
tágabb körű) találkozókon azt várják tőlünk testvéreink, hogy a katolikus állás
pontot ismertessük, és próbáljuk mások szempontjából kíindulva megérteni. 
Az opportunizmus, a "tartsunk lépést a világ haladásával!" jelszava az egész
kereszténység erkölcsi erejét tagadja meg. Nem számolnak a Péter-levél iddsze
rűségével: az egyház az a Noé-bárkája, amelyben esetleg csak kevesen menekül
nek meg (l P~t 3, 20.). "Jaj az emberek bűneinek - mondja Szent Ágoston -,
amelyektől csak addig borzadunk vissza, amíg szokásossá nem válnak! Amikor
pedig szokásosak azok a bűnök, amelyekért Isten Fiának vére folyt ... gyakran
látva valamennyit eltűrni, gyakran eltűrve még utánozni kényszerülünk. Bár
csak legalább mi magunk ne cselekednénk azt, amit nem tudunk megakadá
lyozni!" (Enchiridion c. 7-8.)

A teológia sokfélesége azonban nem jelent valamiféle relativizmus t. Ez utóbbi
szerint nincs abszolút igazság, minden elmélet egyaránt védhető.vagy cáfolható;
nemcsak a hanyatló görög világban merül fel közhelyként a "homo mensura"
elve, hanem a mai tudományelméletben is találkozunk vele: "anything goes!",
bármi mehet, érvényesúlhet (Feyerabend). A relativizmus következményevagy a
teljes anarchia, vagy a zsarnokság a tudomány és a társadalom területén: ha
nincs igazság, akkor az erősebb rákényszerítheti nézeteit a gyengébbre. Félel-
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metes példái ennek az abszolút monarchia, vagy a rasszizmus, vagy éppen a
technokrácia ideológiája. De kísérti a teológiát is a 13-14. századtól fogva mint
a "kettős igazság" gondolata.

A pluralizmus ezzel ellentétben vallja, hogy van abszolút igazság, de az egyes
elméletek, ideológiák, módszerek. csak ennek közelítései, approximációi, tehát
vitákra van szükség, hogy kifejezőképességükről és teljesítményükről dönt
senek. A teológiában nem alkalmazkodásról vagy "minden mindegy'vról van szó.
A pluralizmus itt azt jelenti, hogy kilépünk a gettóból, a kutatás nem egyirányú
forgalomban halad, .hanem tudomásul vesszük az új at, a korábban ismeretlen
eredményeket tudományban és társadalmi fejlődésben egyaránt. Bellermin
Szent Róbert írta egy levelében: ha Galilei bizonyítani tudja, hogy a Nap áll és a
Föld mozog, akkor be kell ismernünk, hogy eddig rosszul értelmeztük a Bibliát.
A ma sokszor bírált "Humani Generis" körlevél (1950.) szerint: "Gyakran még
hamis koholmányokban is lappang valami igazság." Ebben az értelemben beszél
hetünk például a freudizmus vagy a strukturalizmus igazságáról.

A teológiában tehát újra átgondoljuk és kiigazítjuk a magunk felfogását, és
igyekszünk megérteni más nézetek gyökereit. Mai fejlett és bonyolult világunk
ban a hittudományban feLmerülő nézetek és módszerek seregével taláLkozunk. A
krisztológia például ma nem egyetlen impozáns Krisztus-freskót állít elénk, ha
nem inkább képtár, passzázs, galéria. Visszatérnek a szeritírás képes beszédé
hez, nyomon követik az apostoli igehírdetés íratlan hagyományait, a gyökereket
kutatják Jézus személyiségének gazdagságában: Ő az ősi és új Ádám; az Út min
den ember számára; az odaadásában egyedülálló Igaz; sőt - a nagy Forradalmár.
Mintegy 40 olyan kísérletről számolnak be, amelyek a khalkedoni formulához
(eszerint Krisztusban egy személy és két - isteni és emberi - természet van)
vezetnek ugyan, de nem abból indulnak ki. Mert - mondják -, mit mond egyál
talán a ma emberének az "egy személy két természetben" kifejezés? Nem lehet
ségesek-e más megközelítések? Vajon egyetlen fogalmazás kimerítheti-e Krisztus
misztériumának teljes valóságát? (Meg kell jegyezni, ha a "személyiség" korunk
tudományában lélektani fogalom. Ontológiai szempontból a "füzisz", a természet
kategóriájába tartozik. Semmi botránkoztató sem lehet tehát abban, hogy Jézus
"emberi személyiségéről"beszélnek.")

Az egyháztanban fölvetik azt a kérdést, vajon az igaz egyház egységének alapja
elsősorban a pápai primátusra támaszkodó szervezet-e, vagy pedig az Eukarisz
tiát ünneplő helyi közösség. Keresik továbbá azokat az egyház-modelleket,
amelyek már a Szentírásban és az apostoli atyáknál is különböznek. Egyesek rá
mutatnak arra, hogy a papi tisztség (Amtl) átadása nem csupán egyféleképpen
történt, s fölvetik a kérdést, hogy nem lehetne-e valamely ősibb gyakorlathoz
visszanyúlni.

Az erkölcstan terén az intézményes vagy morálteológiai okfejtéssel rögzített
pozitív normával szemben ma jobban hangsúlyozzák a felismert, lelkiismeretben
elfogadott érték és norma jelentőségét. Ez nyitja meg az utat a társadalmi, fejlő

désIélektani, nevelési feltételek etikai értékelése felé. Hiszen a világméretekben
kommunikáló társadalomban másként jelentkeznek és érvényesülnek az er
kölcsi értékek, mint egy homogén felfogású kisközségben; a ma későn érő fiata
lok számára alanyilag más "a bűn", mint az érett keresztények számára.
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2. A pluralizmus okai

Tanácstalanul, csalódottan vennénk tudomásul ezeket a tényeket, féltve a
katolicizmus egységét, ha nem vizsgálnánk meg .a pluralizmus okait.

1. Kezdettől fogva az új információk, a más kultúrákkal való érintkezés és az
ezekbe való integrálódás követelménye szülte a pluralizmust. Ma a kommuniká
ciós eszközök révén egyre több információ zúdul ránk, s ez megnehezíti az íté
letalkotást, a helyes választásokat, hiszen erre' csak minden lehetőség számba
vételével és összevetésével váIlakozhatnánk. "El vagyok maradva néhány millió
lappal" - panaszkodott egy nagyon is jól informált biblikus. - Ism~t hangsúlyoz
nom kell, hogy nem az egyháznak tárgyi szempontból véglegesen és egyetemesen
megállapított meggyőződéséről beszélünk, hanem a teológiáról, amelynek fel
adata az, hogy ezt elókészítse, teljes értelmét feltárja, az adott kor gondolkodásá
hoz kapcsolja.

2. A társadalmi valóság rétegződése is bonyolultabb. Gyakran elfelejtjük, hogy
világméretekben bennünket, keresztényeket csupán mint a fehér ember civilizá
ciójának keretében kialakult "nagy történeti egyházakat" tartanak számon. Kato
licizmus és protestantizmus legföljebb úgy különböznek e szemléletben, mint
shiiták és sunníták, míg a közvélemény és a vallásszoeiológia szinte nagyobb
figyelmet szentel az ún. "vallási szubkultúráknak", szektáknak, misztikus törek
véseknek, divatos áramlatoknak.

Ha elég nyíltak vagyunk, nem térhetünk ki azzal, hogy ez legföljebb a hittudó
sokat, esetleg a misszionáriusokat érinti. A lelkipásztornak is észlelnie kell,
hogy híveink között a hagyományőrző katolikus környezetből jöttek mellett ott

vannak azok, akik felnőtt korukban csatlakoznak a közösséghez, egy személy
hatására vagy műveltségük elmélyítése következtében; vannak viszont, akik

katolikus gyakorlatuk során jutnak kapcsolatba más felekezetekkel, nem
keresztény misztikus áramlatokkal; és egyre többen vannak azok, akik egészen
más világnézetek körében kapták alapvető tájékozódásukat.

Az egyháznak gazdag és sokrétű teológiát kell kialakítania, hogy mindenkihez
a maga nyelvén szólhasson - ez pedig nem csupán szavak vagy stílus kérdése,
hanem az egész fogalmi készlet, a gondolkodás változatosságát kívánja meg.

3. A tudományok fejlettsége is oda vezet, hogy ki-ki a maga megszokott gondol
kodásmódját tudja követni: a természettudományok és a technika embere szá
mára az értelmezés, a hermeneutika módszere homályosnak, önkényesnek
tűnik. Hozzátesszük: ha szekatlan is számára, de nem hozzáférhetetlen! P.
Maréchal egyik mérnök-hallgatója mondta: "Soha nem próbáltam ilyen módon
gondolkodni, de elismerem, hogy ez a módszer a maga mivoltában érdekes és
érvényes."

A teológia mindenkor tudatában volt a maga tudományos jellegének. (Ha az
ágostonos irányzat, majd az azt kővetó ference~ iskola Pascalig és napjaink an
golszász pragmatikus gondolkodásáig "a szív érveit"' részesítette előnyben, ez
csak azt jelenti, hogy tudományos igényeik, logikai követelményei k sokkalta szi
gorúbb mórcével márték a "tudományosságot".) 1\ teológiának nyílván egészen
más il racionalirása, tudományeszménye, rninr il természettudománynak vagy a
klinikai laboratóriumi lólektanuak.



4. Akommunikációs eszközök fejlődésévelsajátságos ellentétben áll az, hogy
a gondolkodók képtelenek a kommunikációra. Ahol csak részletkérdésekben tér
nék el egymástól, ott a vitának nincs akadálya. Vannak azonban, akik bizonyos
alapvető tények elismerésében megegyeznek ugyan, .de ezekből teljesen ellenté
tes következtetéseket vonnak le. Elismernek például feltétlen erkölcsi követel
ményeket, imperativuszokat az igazságosságra, haladásra, humanizmusra vonat
kozóan, de merőben ellentétes utakon jutnak el ide. Az egyik fél szerint "a teljes
humanizáció csak Krisztusban lehetséges"; a másik tábor viszont azt állítja,
hogy "humanizáció csak a vallás tagadásával érhető el." A vita itt már jóval
nehezebb, mert rendszerint a gyökereket,az elemi tapasztalatok értelmezését
érinti. Még inkább távolodnak egymástól azok, akiknek alapelveik is ellentéte
sek, pl. csak egy nyelvezetet fogadnak el pontosnak és kifogástalannak: az észle
lés és formális logika nyelvezetét, másféle kifejezésmód csak gúny tárgya lehet
számukra. Szemükben a dogmatika következtetésmódja ugyanolyan értelmet
len, mint a metafizikai teizmus vagy akár a transzcendentális módszer. (Ma
mindenesetre azt mondhatjuk, hogya korszerű tudományelmélet több megértés-

" sel fogadja a szellemtudományok "reflexív és értelmező "gondolkodását.) - Elő

fordulhat végül az is, hogy az egyik kutató azt sem érti, hogy mit művel a másik,
s így teljesen képtelenné válnak a kommunikációra. Az egyik dogmatikus pél
dául egyáltalán nem érti, hogy kartársa a Tanítóhivatal döntéseinek és az atyák
nak szószerinti olvasása helyett miért foglalkozik mélylélektannal vagy kultúr
történettel.

5. A teológiák jelenlegi, szinkron sokféleségével főként azért állunk szemben
értetlenül, mert nem kutatjuk eléggé a bölcseleti gondolkodás alakulását, válsá
gait, a teológia nagyon különbözó válaszait és kísérleteit, egyszóval a történeti
okokat - "nevezzük ezeket az időben egymást követő kölcsönhatásokat tudomány
--- bölcselet - teológia között ma bevett kifejezéssel "diakron" sokféleségnek.

Talán meglepő, hogya hittudomány pluralizmusával kapcsolatban éppen a
bölcselet történeti viszontagságairól beszélünk. Hiszen igaz, hogy minden teoló
giaí tudományágnak rendelkezésére áll a maga saját, nem-filozófikus kutatómód
szere. Ennek ellenére, a filológiával,irodalomtörténettel dolgozó biblikus eleve
feltételezi, hogy Isten a történelemben működhetik, ez pedig olyan feltételezés,
amelyhez szükséges a bölcseleti érvelés. Ugyanígy, az egyháztörténész forrás
kritikával, korrajzzal. lélektannal dolgozik, ám az egyház megpróbáltatásainak
helyes megítélése lehetetlen történelembölcseleti alapok nélkül. Az alapvető

hittanban ma nem csupán több vallástörténeti, szociológiai, antropológiai
tudományos-pozitív anyagot kívánnak, hanem mindenekelőttkorszeru vallásből

cseletet és metafizikát. A szisztematikus teológiának (mint a dogmatikának) a
bölcselettel való szoros kapcsolata vitán felül áll. (Így nyilatkozott az Apostoli
Szentszék nevében Garonne bíboros, valamint a nyugatnémet püspöki kar .
1971-1982. között kiadott számos és részletes utasitásában.) A teológia a "hit
ben való gondolkodás" - ez a gondolkodás pedig csak szigorú és médszeres böl
cselet lehet. Nem Tsodálkozhatunk tehát a német nyelvterület katolikus bölcse
lettanárainak ezévi üléséri elhangzott nyilatkozatokon. "a bölcselet otthont talált
a teológiában"; "bölcselet é<: teológia olyanok, mint a sziámi ikrek: ha műtéti

beavatkozással szét akarjlIkválasztani őket, mindkettő belehal." (Stuttgart
l

1984. január 2-5.)
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Az elmúlt évszázad során nein csupán a bölcselet intézett kihívást a teológiá
hoz, hanem fordítva is. Maradandó, "örök" igazság. és egyre erősödő történeti
tudat ellentéte; objektív, tárgyi valóság és alanyiságunk korlátai; logikai érvé
nyesség és evolucionizmus megoldatlannak látszó feszültsége nyugtalanította
egész kultúránkat, Az egyházban ennek vetülete volt az a válság, amely a század
fordulón a modernizmusban tetózódött, majd fokozatosan talált új utakat a teo
lógiában annak tudatosítása révén, hogy a dogmák örök igazságai nem csupán az
értelemnek, hanem az egész embernek szólnak: a változó, történeti szituációban
létező, társadalomban és közösségben élő személy üdvét, szabadulását szolgál
ják. A racionális keretekben mozgó, teljesen a hagyományos, elvont fogalmi ele
mekkel dolgozó necskolasztikus teológia egyre inkább átadja a szót a dialógusra
képes. az új felismeréseket és vívmányokat elismerő teológiáknak.

Lehetetlen volna ennek a fejlőqésnek a fázisai t egyetlen tanulmányban húen
részletezni. Csak néhány, fontosabbnak látszó, kölcsönös kérdésre utalhatunk.

Kihívás volt a teológia számára Kant utódainak immanentizmusa, az Én, a
Világ, Isten "regulatív eszméinek" csupán szubjektív érvénye: ezek csak a jelen
ségek tudományos-tárgyi ismeretanyagának rendezésére szolgálnak, az alanytól
független, ontológiai érvényük teoretikusan nem igazolható. Az egyébként nagy
érdemeket szerzett, XHl. Leó pápától bátorított újskolasztika túlságosan is
középkorí módszereivel nem adhatott a kortársak számára érthető megoldáso
kat. A "térképrajzoló" formális kanti gondolkodókkal szemben azonban új uta
kat választottak a "detektív"-gondolkodók (I. Owens redemptorista atya szelle
mes különböztetéselj.Tlyen nyom-követők voltak a bölcseletben Franz Brentano
és ;\1ax Scneler; a francia nyelvterületen 'Bionde! és Maréchal, a flamand de
Petter és E. Schillebeeckx. a nálunk most már általánosan ismertetett Behner
iskola.- Jellemző, hogy amilyen gyanakvással kisérték egyházi részről kezdet
ben Brentanot és Scnelert, olyan lelkesedéssel idézi és elemzi az utóbbit II.
János-Pál pápa tanár és főpásztor korában ín műveiben (minr az antropológia és
erika kutatója értékeli Blonde/nek a "leljes emberi cselekvés" útján előrehaladó

gondolkodásátis},
Ezeknek az úttöróknek a gondolatait még ma sem értékeljük eléggé. Talán

jelentőségükre j;)bban rávilágit az. hogya kanti formális imrnanentizmussal pár
huzamosan alakul ki az akkori amerikai gondolkodást jellemző evolucionista
tétel: fi fejlődés során életképesnek mutatkozó, túlélő nézet az igaz. A fejlődés

ilyen optimista ért.ékelése tarthatatlanná vált a háborús kegyetlenkedesek ide
jén: az elméletek összeroppantak a tények iszonyú súlya alatt A liberalizmus, a
klasszikus humanizmus és a felvilágosodás eszmei széles körben igéző, eleven
és nemes, életképesnek tűnő ideálok voltak -- mégis a barbár és gyilkos, nyomort
és bizonytalanságat okozó háborúk következtek. Akkor tehát vagy hamisak ezek
az álmok - vagy nem az életképesség az igazság kritériuma. Scheler gondolata
adott új lendületet a bölcseleti és teológiai gondolkodásnak egyaránt: ha van a
történeti fejlődés során valami "örök az' emberben", azt nem a fogalmi és disz
kurzív gondolkodás ragadja meg, hanern a szerétetben látni képes, értékfel
ismerő intuíció: a "szeretet rendje" a leglényegesebb: ez a közvetlen, első adott
ság. "A szív logikája éppoly szigorú, objektív, abszolút és kikezdhetetlen, mint a
logikai dedukció következményei." (Nachlass X. 362.)
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A teológiában ez a-vonal vezet annak általános elfogadásához, hogy a hit örök
igazságait az ember egészében kell értékelni, "valorizálni", üdvözítő erejüket
kell elsősorban megérteni. Így születik meg - hosszas vajúdás után - az "új
teológia" (Rousselot, De Lubac, Congar nevét említhetjük), majd az "üdvtör
téneti" szemlélet - talán a fenti utalások megvilágítják, mit jelentett húsz eszten
dővel ezelőtt ennek az összetett szónak mindkét tagja.

Természetesen - Istennek hála! - a teológiai kutatás még itt sem jutott valami
féle "termodinamikai egyensúlyba", vagy inkább mondanánk: a hőhalál állapo
tába, Rábukkantak arra a kulcs-eszmére, amely az ember határtalanságának
megfelelő átfogó dimenziót fejezi ki: a "szent". Martin Heidegger, korának (pozi
tív és negatív értelemben) legnagyobb hatású bölcselője egy alkalommal az
"öreg marburgiak" találkozóján ezt a kérdést intézte a jelenlévő teológusokhoz:
"Mi jellemzi azt a gondolkodást, amelyben a hit gondolkodik'P'I'A választ habozá
suk láttára maga adta meg: ,,A 'szent' ajándékozza meg a gondolkodást az igével,
és hatol be az igébe. A Szó maga a 'szent' mint esemény (Ereignis des Heiligen)."

Nem elemezhetjük itt ezt a rejtelmes, nem éppen közvetlenül nyilvánvaló, de
jellegzetesen heideggeri megfogalmazást. Annyit akarunk csupán megállapítani,
hogy a teológia minden bizonnyal a "szent" eszméjében keresi ma a maga erede
tét, és ennek fényében folytatja vizsgálódásait: a "szent" egészen különféle meg
jelenési formái, a hierofániák minden tőlünk idegen kultúrában is feltűnnek.

Nemcsak Heidegger jellemzi ilyen módon a teológia nyelvét. Az angolszász
analitikus filozófia, amely mai formájában túlhaladta már a fentemlített
neopozitivista módszert, a természetes bészéd vizsgálatára összpontosít. A té
nyeket rögzítő, egyszeruen megállapító beszédformák ideális megszerkesztésé
nek problémáján túl figyelembe veszi az ún. performatív kifejezéseket: teológiai

szempontból jelentős a tanúságot tevő, a felszólító és cselekvésre indító, a kér
dező beszéd. (Néhány példa megvilágithatja a mondottakat: "Ez az én vérem,
amely értetek kiontatik." "Megkeresztellek téged." "Szeretvén hozzámegyek fe
leségiil." "Ígérem neked ..." - Ezekkel a kijelentésekkel nemcsak leírom, amit
teszek, vagy megállapítom, hogy ez:t teszem, hanem a mondat magá a tett.) Ez a
tény egyrészt új kihívás, kérdés a teológiának, de egyben figyelmeztetés is: job
ban kell ismernünk a modern logikát, annak magasabb rendszereit, az érvelés
ben szigorú pontosságra kell törekedni. (Az új-skolasztika .Jogica minor't-ának
régen elavult vázlatai legföljebb bölcs tanácsokat tartalmaznak, esetleg még egy
egy gondolatmenet előterjesztésénekrendezését segítik elő, de csupán ezek se
gítségévellehetetlen bonyolultabb, első pillantásra át nem tekinthetőmódszerek
és érvek érvényességét megítélni.)

A mai teológia sokféleségéhez hozzájárult tehát a modern vallástudomány és
vallásbölcselet is a maga fejlett módszereivel, ma már bőséges ismeretanyagával.
Figyelemre méltó, hogy a zsinat után feltörő új teológus-nemzedék különbözik a
harmincas évek úttörőitől, akiknek hatása a zsinat folyamán átütő erővel érvé
nyesült. Az akkori úttörőkben most már "atyáit" tiszteli a mai teológus
nemzedék, de igyekszik meghaladni őket. A neotomisták mai utódai számára pél-

-dául a történeti Szent Tamás csupán egyik tanuja az ősi patrisztikus hagyomány
nak. Ma a szisztematikus teológia közvetlenül a biblikus szemléletre ópül. Az
egzisztencializmus légkörében azelőtt hatásosan kiaknázható voluntarista hit-
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elemzés helyett (a hit mint vakmerő vállalkozás, kaland, a bizonytalanság öntu
datos vállalása) a vallástudományok, kultúrtörténet, tudományelmélet s vallás
elmélet értékeinek bevezetését sürgetik, főként a fundamentális teológiába. Az
egyháztanban a korábbi patrisztikus kutatásokon kívül a szociológia meghallga
tására törekszenek. - A "nagyok" természetesen eleven érdeklódessel figyelik
ezeket a törekvéseket: Karl Rahner nemrég körünkben elhangzott előadásában

nem annyira saját nagy jelentőségű életművéről beszélt, hanem inkább az új
perspektívákat próbálta feltárni, új kérdéseket nyítogatni.

Összefoglalóan tehát: a jelenlegi, szinkron sokféleséget nem érthetjük meg a
történeti fejlődés okozta szétágazás, a diakron pluralizmus tanulmányozása nél
kül, A problémákat nem a teológusok találják ki, mint sokan szemükre vetik 
ezek szükségszerúen adódnak társadalmunk, szemléletünk változásaiból.

3. A pluralizmus jogosultsága és határai

A hitigazságokat felkutató, majd ezeket értelmező 'teológiai vizsgálat közvetlen
mércéje a tanítói tisztség karizmája, vagyís a legfőbb tanítóhivatal.

a) Ez a legfőbb tisztség egyáltalán nem veszélyeztetheti a teológia tudományos
értékét, bár mint megfellebbezhetetlen tekintélyre hivatkoznak rá. Igaz, a tudo
mányban a tekintély általában nem lehet a kutatás normája, itt csak az érvelés, a
szakértelem, a vita során kialakult egyetértés számít. Ennek ellenére, a vallás
bölcselet talajára helyezkedve, a kinyilatkoztatás transzcendens, minden emberi
gondolatot felülmúló jellege érthetővé teszi, hogy a hit mindig hódolatot, enge
delmességet, önátadást jelent, és éppen ez indokolja meg egy konkrét formában
-is intézményesült tekintély jelenlétét.

b) Félreértés volna azonban azt gondolni, hogy a legfőbb tisztség nem tesz
mást, mint adott esetben kettévágja - hatalmi beavatkozással - a gordiuszi
csomót.

Már az apostoli egyházban jelen van az üdvös és kiegyensúlyozott feszültség 
lényeges kérdéseket illetően is - a tanítói és kormányzati szolgálat között (di
daskaloi - kübernéseis; 1 Kor 16, 28.) A jánosi teológia, a páli kegyelem- és meg
igazulástan, a késő-paulinus krísztológía párhuzamosan létezett az istenfélő

Jakab apostol hagyományőrző törvénytiszteletével. Az Apostolok Cselekedetei
nek egyeztető törekvései éppúgy kanonizáltak, mint Pál polémiája.

A közelmúltra vonatkozóan nem szahad figyelmen kívül hagyni, hogy az elfo
gadhatatlan válaszok elutasítása sohasem jelentette a kérdések elől való elzár
kózást. Örök igazság és történeti tudat, immanentizmus-transzcendencia egész
kultúránkat foglalkoztató kérdéshalmazában a legfőbb tekintély nyílatkozatai
egyre árnyaltabbak és egyre nagyobb nyíltságot tanusítanak: a Pascendi-körlevél
még csupán a modernizmus relativizmusát veszi figyelembe - a sokszor vitatott
"Humani Generis" szövegében (nem a kb. 80 "pápábbnál is pápább" kiterjesztő

és általánosító kommentárban!) már olyan szakaszra is találunk, amely az akarat
és az érzelem .intuitív képességeivel kapcsolatban az új törekvéseknek 'határt
szab ugyan, de lehetőségeket is enged (mégpedig a hagyomány tanujára, Szent
Tamásra hivatkozva: létezik "cognitio per connaturalitatem", a teljes emberi ter
mészet dinamizmusából eredő ismerésrnód.)
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Ugyanez a legfőbb egyházi tanítóhivatal egyre inkább sürgeti a modern gon
dolkodás tarsalmányozását, már az előkészítő tanulmányok szakaszában, és
ugyanakkor megfelelő helyére utalja bizonyos teológiai hagyományok jelentősé

gét. "Még a lényeges kérdésekben is, az egyházi filozófiát alkalmasabb és gazda
gabb ruhába kell öltöztetni, hatékonyabb kifejezésmóddal segíteni, a kevésbé
megfelelő iskolás érveléstől megszabadítani, és a haladó emberiség magyarázó
módszereinek elemeivel óvatosan gazdagítani" - írja XII. Pius.

Az eddig érvényes egyházi törvénykönyv ezt írta elő a dogmatika tanítására
vonatkozóan: történjék ez "áz Angyali Doktor (Szent Tamás) elgondolása, taní
tása s alapelvei szerint" (c. 1366. § 2.). Az új viszont így fogalmaz: "az üdvösség
misztériumait, főként Szent Tamást követve mesterként, tanulják mélyebben
megérteni" (c. 252. § 3.). _

c) A teológiai pluralizmust nemcsak átmenetileg kell tudomásul vennünk
("míg a kérdések le nem tisztulnak" - mondják egyesek), hanem állandó jelen
ségként kell elfogadnunk. Isten, az Abszolút Titok (Rahner) számunkra meg
közelíthető, de kimerithetetlen. Azáltal, hogya jó teológia kiemeli őt a tárgyiasít
ható "létezők" köréből (Deus non est in ~ene~e -- mondja Szent Tamás), még
nem teszi lehetetlenné, hogy analóg értelemben, különböző módszerekkel pozi
tív kijelentéseket tegyünk az "isteni tettekkel" (magnalia Dei!) kapcsolatban. A
kizárólag negatív teológia értelmetlen, hiszen tagadni csak egy előzetes, közelítő

állítást lehet. Sajátságos módon éppen a csak szigorúan egyértelmű, analitikus
gondolatmeneteket elismerő angolszász filozófia ismeri fel napjainkban, hogy
mindennapi beszédünket és tapasztalatainkat átszövi az analóg ismeret: a másik
ember benső világát csakis a magunk élményeinek analógiájára fogjuk fel, sőt a
természettudomány a fizikai valóságot is modellekkel, egyenletrendszerekkel,
tehát analógiáksegítségével írja le. -

Ebből is következik, hogy sokféleképpen lehet és kell Istenről beszélni, de
mindenképpen szisztematikusan felépített fogalmi és szókészlettel. Arisztotelész
és a jól értelmezett tamási metafizika "jelzettje" (vagy mint Ruzsa Imre neves
magyar akadémikusunk javasolja: "jelölete"), az Első Ok" az, akit a vallás Terem
tőnek szólít, "akitől, aki által és akiért van minden" (1 Kor 8, 6), azonos az égő

csipkebokor Jahvejával, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenével. A leírásmódok (kon
notációk) lehetnek különbözőek és többé vagy kevésbé alkalmasak. Már Szent
Anzelm különbséget tett a jelzett, a jelentés és a kifejezésmód között. "A hivő

aktusa nem a mondatra, hanem a valóságra, irányulva teljesül" - hangoztatják
ma E. Schillebeeck nyomán Szent Tarriásnak ezt a sokszor elfelejtett megállapítá
sát (S. Theol. I-II. 1, 1. ad 2.). Nem a fogalmazás a kérdés, hanem: miről-kiről

beszélek? Nem az elméletben hiszek, hanem abban, Akit az elmélet valahogyan
megközelíteni törekszik. Lehet tehát, sőt kell is a teológiában sokféleképpen dol
gozni, csak legyünk tudatában módszerünk határainak, és ne akarjon a teológus
mindent tudni; gyakorlata legyen az "ars ignorandi", a "nem-tudás művészete",

4. A,pluralizmus etikája és etikettje

Ahhoz, hogy az érvényes, de számunkra mindig csak közeIíthetően kifejezhető

igazsághoz igazodjam, nélkülözhetetlen, hogy a beszédet meghatározott szabá-:
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lyokkal folytatott játszmának tekinthetjük (sakk, bridzs, futball), Az adott termé
szetes nyelv, a logika és ezeken belül valamely megállapodásszerúen elfogadott
módszer alkotja a játszma szabályait. A résZtvevők természetesen a maguk ön
álló felfogását (információít, tapasztalatait), sőt a maguk saját világát is latba
vetik.

Az ilyen eszmecsere során akarnom kell az ellenfél szabadságát: akarnom,
hogya másik komoly és őszinte ellenfél legyen - amint a jó sakkozó is azt kíván-

. ja, hogy méltó partnerrel mérkőzhessen.Akik ebben a játszmában - jelen eset
ben a teológiai vitában - résztveszünk, nem tételezhetjük fel előre, hogy mindig
minden esetben nyerünk. Az igazság dönthet egyedül. Ennek elismerésében vi
tapartnereinkkel egyetértő barátoknak kell lennünk: amicus Thomas, amicus
Heidegger .. , sed magis amica Veritas (barátom Tamás, Heidegger ... , de leg
főbb barátom az Igazság). Ez a magatartás kölcsönös türelmet, toleranciát köve
tel meg mindnyájunktól, mint etikai felkészültséget. Így fejezhetjük ki: "lehet,
hogy én is tévedek". Hamis az ilyen következtetésr "ellenfelemnek nincs igaza,
tehát. nekem vall. igazam". - Lehet, hogy egyikünk sem "nyer" (patt-helyzet).

Mindenképpen meg kell azonban szívlelnünk a legfelsőbb tisztség intelmet:
"senki se követeljen többet a másiktól, mint amennyit az egyház minden fiától
megkíván!" .

Beszélhetünk a pluralizmus etikettjéről is: udvariasságra, megkülönböztetett
előzékenységrevan szükség a másként gondolkodókkal szemben - szerény hatá
rozottságra a magunk véleményének kifejtésében.· Az igazi teológus "Melkized
rendje szerint" való, akinek sem apja, sem anyja, sem családfája -vagyis nem

.számít, kitől, hol, milyen nyelven végezte tanulmányait, a kérdés csak azr' mit
ertett meg, mit tud, mit asszimilált. Tapasztalhatjuk, hogya nagyok a legnagyobb
szivélyességgel vitatkoznak. Válaszaik ilyesféleképpen hangzanak: "azt hi
szem ... ", "véleményem szerint ... ", "látja, erre nem tudok válaszolni, ezen
gondolkodnom kell ... ". Talán jó lenne ezeket az ismert fordulatokat bevezetni
a hazai teológiai nyelvhasználatba is. Aki a maga tévedhetetlenségének felleg
várába zárkózik, az tudat alatt többnyire fél a kérdésektől. Nincs teljesen ki
zárva ugyan, hogy a fölényes, a sértődő, a kézlegyintő vitatkozó véletlenül nagy
szellem is egyben, mégis azt kell mondani róla, amit Talleyrand, Napóleon
minisztere mondott császárának egy dühkitörése után: "Hogy lehet ilyen nagy
ember ilyen neveletlen!"

Ehhez az etiketthez tartozik a humor, a viták csikorgó kerekeinek kenőcse 
ez a jó meggyőződés jövőjébe vetett hitből fakad: a humor az örökkévalóság
verőfénye.

Összefoglalva:

1. A pluralizmus vallja, hogy van igazság, de ez csak érveléssel dönthető el; a
relativizmus tagadja az igazságot.

2. A teológiai pluralizmus okai: életformánk - gondolkodásunk története.
3. Szükséges és állandó jellegtí., mert az Ábszolút Titok megközelítésére vágyunk

- gondolkodásmódunk pedig csak emberi.
4. Határait a legfőbb tanítói tisztség állapítja meg, amely elégtelen válaszokat

utasít e), de a kérdések megválaszolására ösztönöz.
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5. Etikai követelményei: a vitapartner szabadsága, a kölcsönös tolerancia; eti
kettje: szerénység, megbecsülés, humor.

Gondolatmenetünk egy sor élő, konkrét, sőt "kényes" kérdésre adhat választ
napjaink teológiájában. Befejezésül felsorolunk néhányat.

Talán manipulálnia kellene az egzegétának a szigorúan betűszerinti értelmet
kereső módszerét (közvetlen szövegösszefüggés, irodalomkritika, összehasonlító
vallástörténet), mert nem tudja pl. bizonyos helyek alapján a mariológia dogma
tikus tételeit kielemezni? (Gen 3.; Iz 7.; Luk 1-2.) - Nem - hiszen az írott szó a
Léleknek a közösséghez intézett szózatából született, és az ugyancsak általa élő

közösségben nyeri el "teljesebb értelmét".
Talán torzító tükörben nézze az egyháztörténész a tényeket, vagy hallgasson el

bizonyos dokumentumokat, hogy leplezze pl. a modernista válságot követő

boszorkányüldözést? --: Nem, "az igazság az igazságnak nem mondhat ellen". (L
Vatikáni Zsinat).

Fel kell-e adnia Szent Tamás szigorú és. tárgyilagos történeti értelmezését
annak, aki a transzcendentális módszer előnyeit látja - vagy el kell-e árulnia
Rahner figyelemre méltó teljesítményeit annak, aki még mindig hiányolja mód- 
szerében a személyes döntések és az igazi történetiség jelentőségénekhangsú
lyozásátr> Nem, a vita a módszerek finomítását, kiegészítését szolgálja.

Mint az erkölcsi tökéletesedés útján, a gondolkodásban sincs végállomás, itt is
érvényes Szent Ágoston bölcsessége: "si non profecisti, defecisti - et si dixisti:
sufficit, iam peristi" ("Ha nem haladtál, elmaradtál, és ha azt mondtad: elég! 
már elvesztél"). Ha azt mondanánk a teológusoknak: most már elég legyen! 
megölnénk a hitben való gondolkodást és elmélyedést.

Egyet azonban nem felejthetünk el: minden módszeres teológiai kutatás, a
különféle közelítések és különböző nyelvezetek egyetlen és igazi tápláló talaja,
anyáföldje a vallásos beszéd, az imádó teológia; vagyis a Biblia, a papi zsolozsma
himnuszai, liturgiai szövegei, a zsoltárok ujjongása és jajkiáltásai. Ez a tanúság
tevő beszéd (1. Austin óta performatív, illokutív és perlokutív beszédnek neve
zik) különböztetí meg, ítéli meg és értékeli a teológiai beszédmódot.

SzentPál szava megnyugtathatja azokat, akik féltik a katolicizmus egységét, de
biztatja is az aktív teológusokat a felelősségteljes és önálló munkára: "Mindezt
egy és ugyanazon Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. .. mind
annyiunkat egy Lélek itatott át" (1 Kor 12, 11, 13.).
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