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A teológia
nem múzeumi emlék

"Bölcsebb a tohonya a saját szemében,
mint hét más, aki bölcsen meg tudna felelni"

(Péld 26, 16)

A mai teológusok helyzete nem könnyű. A vallási élet fellazulását
sokan az ő számlájukra írják. Szerepük a hajdani bűnbakéhoz ha
sonlítható: ki kell őket kergetni a pusztába, fel kell őket áldozni 
és akkor minden rendben lesz. Kétségtelen, sokan megszokták,
hogy "kész tanítást", "tételeket" vegyenek tudomásul, hogy a "vál
toztathatatlanba" mintegy belemerevedjenek. Csak kevesen tudják
elfogadni, hogy egy-egy megszokott, végig még nem gondolt tételt
a tudományos kutatás, az előadások során, könyvekben mintegy
nagyító alá vegyenek, felülvizsgáljanak, kiegészítsenek.

Sajnálatos tény, hogy nem csekély számú hívő könnyedén túl
teszi magát az egyház hit- és erkölcsbeni tanításán, de felháboro
dik, ha egy már megszokott, .megtanult" tételt újrafogalmaznak,
ha azt értelmezik, továbbgondolják. Az ilyen továbbgondolás so
kak szemében egyenesen eretnek vagy legalábbis gyanús. Igaz,
régebben sem "ették meg" minden búzaszemét a hit éltető igaz
ságainak, amelyeket szószékről hallgattak, könyvekben olvastak,
de úgy illett, hogy bólogassanak, helyeseljenek - és így van ez
ma is. Régebben is akadtak szép számmal, akik csak mélán vagy
épp dacosan vettek sok mindent tudomásul - és ma is vannak
ilyenek. De ha az "eretnekek" más véleményen voltak, akkor fel
csaptak "hitvédőknek" - és teszik ezt ma is.

Amikor a ma embere, főként fiatalja valóban "rationabile ob
sequiumot", ésszerű hódolatot akar adni Isten szavának (mennyi
re megkövetelték ezt a tegnapi előadásmód, fogalmazás for
mulázásánál és elfogadásánál!), akkor ez a mai szinten lévő, a
szakmai felkészültségnek és a kor szellemi igényeinek eleget ten
ni kívánó ésszerű hódolat korunk számos "hitvédője" szemében
már lázadás, felforgatás, zavarkeltés - vagy legalábbis gyanús
megnyilatkozás. Pedig a ma hívő embere változatlanul igényli az
ésszerű hódolatot Isten előtt. S hogy elérhesse, magáénak vallhas
sa, ennek érdekében - mi sem természetesebb - küszködik, vi
tatkozik, újra átgondol, kérdésekre ügyel és maga is kérdez, vála-
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szokat vár, sőt ad, fogalmaz is... Éppúgy, amint ezt a történelmi
tegnap során tették. De ami akkor természetes, szükséges, sőt kö
telező feladat volt, az ma "újítási láz", életidegen, agyafúrt elmé
let.

Közismert, hogy keresztény őseink a nyilvános tereken beszél
ték és vitatták meg a hit akkor aktuális, "izgató" nagy kérdéseit.
Az is ismeretes, hogy ők maguk e gondolatcsere során nem fogal
maztak meg dogmákat, erre nem is törekedtek. Viszont épp e
nyilvános viták, széles körű beszélgetések formálták lassan a hívő

közmeggyőződést, sőt - a századok múlásával - a dogmafejlő

dést is. Időnként azután sor került bizonyos "hivatalos" megfo
galmazásokra. A "nyilvános teológia" - az adott kommunikációs
lehetőségek mellett - akkor sem volt vétek, még kevésbé ha
szontalan és rossz. Azt természetesen nem gondolhatta senki 
és ez érvényben van ma és lesz holnap is -, hogy ha valamihez
hozzászólt, és esetleg újszerűt mondott, akkor feltétlenül az igaz
ságot fogalmazta meg. Lehet, hogy törekvése többé-kevésbé sike
rült, hogy egy lépéssel jobban megközelítette az igazságot, de az
is lehet, hogy tévedett, sőt nagyot tévedett.

Reális utópia

Ésszerűen nem igazolható az a bizalmatlanságról tanúskodó állítás,
mely szerint a teológia, illetőleg a teológusok kioktató mesterévé,
öncélú bírálójává kívánnak lenni az egyházi életnek, a lelkipásztori
gyakorlatnak. Számos munkaterületen a gyakorlati emberek olykor
úgy érzik: az elmélet, az új teóriák veszélyeztetik munkájukat.
Azon el lehetne gondolkozni, sőt lehetne róla vitatkozni, hogy ez
a "veszélyeztetés" nem inkább lelkiismeretvizsgálatra való felszó
lítás-e. Oly "számonkérés", melyre szükség is van: egyszerűen

azért, mert a tényleges élet realitását és a lehetséges jobbnak "utó
piáját", illetőleg feszültségét tudomásul kell vennünk. S erre a sa
játos "utópiára" egyházunkban nem is a teológia, hanem minden
teológiának zsinórmértéke és lelke, az Evangélium irányítja szün
telenül a figyelmet.

Arról sem szabadna elfeledkezni, hogy a teológusok általában
akkor szólalnak fel és nyúlnak bele - közvetve - az események
folyásába, ha a keresztény élet gyakorlatában nehézségek támad
nak, ha az akadozik, sőt olykor ellentmondásokba kerüL Olya
nokba, melyeket már saját erejéből, azaz a gyakorlatban végzett
"kísérletezésből" nem tud megoldani. Egyébként is: a "szak"-teo
lógustól, a teológiától a gyakorlat követeli, hogy az élet adta
problémákra válaszoljon. A teológiának, melyet napjainkban
gyakran ér a vád, hogy "megzavarja a híveket", hogy fölszámolja
az áthagyományozott szokásokat és normákat, a legfontosabb
kérdései épp azok, amelyeket az egészen konkrét lelkipásztori ta-
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pasztalat nyújt szamara. A gondolkodó hívő ember töpreng és
kérdez - a "szakembernek", a teológusnak válaszokat kell adnia;
például az ilyen "mai" kérdésekre: mit jelent az istenfiúság, isten
gyermekség, és hogyan fejthető ki a mai kifejezési lehetőségek

mellett a mai ember számára? Vagy: mi és hogyan értendő a ke
gyelem, üdvösség, mennyország, pokol, feltámadás, "régi" szavak
hallatára? Vagy: megfogalmazhatók-e a hitigazságok mai, közért
hetőbb nyelven is, azaz másként, mint ahogyan azokat a katekiz
musban "megtanulták"? Vagy: lehet-e úgy elkárhozni, hogy vala
ki saját lelkiismeretét követi? Vagy: az elvált újraházasodottak sa
ját lelkiismeretük szava szerint eldönhetik-e, hogy a szentségek
hez járulnak? A kérdéseket még szaporíthatnánk. Egyet azonban
látnunk kell: ezek és a hasonló, olykor "húsba-vérbe vágó" kér
dések nem csak a jelenkori teológia problémái (már rég ismert
kérdések ezek!). Azért váltak újra azokká, mivel a mai hívők (a
gondolkodó keresztények) kérdéseiként jelentkeznek. A teológia,
a teológusok ma is azt teszik, amit régen is tenniük kellett: a ki
nyilatoztatott tanításra ügyelve, újra és újra átgondolják a keresz
tény hit és élet alapvető problémáit, és kőzérthetőbb, helyes vála
szokat igyekeznek adni a mában feléjük érkező kérdésekre. A ma
kérdéseire - mai megfogalmazásban, megvilágításban adott vála
szokat. Ezeket a kérdéseket nem a teológusok "találják ki", mivel
az érdekelt és érdeklődő hívek már előbb megfogalmazták, feltet
ték azokat. Kétségtelen: néhány alapvető kérdésre lehet lakoni
kus, rövid "régi" választ is adni - például a Hitvallásban foglalt
kijelentéseket elismételni. De az sem kétséges, hogy korunk leg
jobbjai feladatuknak tartják, hogy .modernebbül", mai nyelven
hozzák emberközelbe a Krédó misztériummal teli világát is.

Az élet arról tanúskodik - ha valaki kicsit is körültekintve jár
kel, ha nem csak hall, de meg is hall sok mindent -, hogy so
kaknak töprengései, esetleg formába öntött kérdései válasz után
kiáltanak. Valódi feleletek és nem ügyetlen kompromisszumok
vagy merev ismétlések után. Keresztény mivoltunknak, keresz
tény lelkiségünk kibontakoztatásának próbatétele lehet, hogy
merjük-e a valódi, mert az élet adta problémákat észrevenni,
megfogalmazni, és van-e, lesz-e bátorságunk, hogy állhatatosan
kitartsunk, amíg a megfelelő - Krisztus akaratához igazodó és
Isten legértékesebb teremtményét, az embert tiszteletben tartó 
válaszokat megtaláljuk. Tudjuk, hogy a hittitkok világába nem
vagyunk képesek behatolni. Ugyanakkor azonban az egész teoló
gia története arról tanúskodik, hogy már földi életünkben egyre
inkább meg kívánjuk közelíteni az élet realitásával összefonódó
misztériumok világát.
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Zavarkeltés vagy megalapozott hit

Gyakran elhangzó vád: a mai modem teológia "megzavarja a hí
veket". Szólamok - mint ez is -, közhelyszerűkifejezések (példá
ul túlontúl progresszív, maradi, konzervatív, az új nézetek bizony
talanságot keltenek, már nem katolikus stb.) minden időben akad
tak egyházunk életében is. Könnyen és gyakran lehet őket szájra
venni, lehet velük olykor "dobálózni". Altalában a kényelmes, a
problémákat átgondolni lusta emberek élnek az ilyenekkel. Olya
nok, akik részben vagy egészen abbahágyták az önképzést, műve
lődést, tanulást Gó pap holtig tanul!), és e szólamok hangoztatásá
val tiltakoznak az általuk rosszul ismert (legfeljebb csak mások kri
tikája nyomán hallott) vélemények, az újszerű megfogalmazás el
len. Nem kétséges, hogy könnyű a tömegek, a félmúveltek előtt a
legmegfontoltabb, legátgondoltabb véleményt is egy-egy szólam
segítségével "elintézni". S mivel sokan vannak, akik csak keveset
olvasnak, akik talán jól megtanulták a régit, de nem ismerik kellő

képp az újat (például a II. Vatikáni zsinat tanítását), azért könnyű
"tábort" gyűjteni a szólamok, közhelyek hangoztatóinak. Ellenérv
re, ellenvélemény, szakvélemény kifejtésére így már nincs is szük
ség.

A teológia, a teológusok sem megzavarni, sem nyugtalanságot
kelteni nem akarnak. Ha valakit mégis ilyen törekvés vezetne, azt
könnyen és hamar épp a "szakmabeliek" leplezik le. Viszont a
teológusok feladata, hogy úgy reagáljanak a már meglévő nyug
talanságra - melyet a gyermeki fokon megfogalmazott katekiz
mus-válaszok nem képesek eloszlatni -, hogy valóban nagyobb
biztonságot és bizonyosságot segítsenek a hívek gondolatvilágá
ban, lelkében kialakítani; hogy a keresztények hite megalapozott
hit, ésszerű Isten előtti hódolat legyen. A következetesen és min
dig csak Krisztust hirdető Szent Pálnak az új helyzeteket felisme
rő nyitottsága és bátorsága miért oly idegen ma annyi keresztény,
annyi pap számára?!
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