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Magyar teológusok
útkeresése a
szocializmus
évtizedeiben
A II. Vatikáni zsinat után világegyházi szinten jelentkező teológiai
megújulás, amely a szent tudományok mindegyikében éreztette ha
tását, Magyarországon is kétségkívül megteremte a maga gyümöl
cseit. Az alábbiakban nagyon vázlatosan azt kívánom feltárni, hogy
a hazai teológiai útkeresés milyen kölcsönhatásban állt a konkrét
egyházpolitikai helyzettel, miként tükrözte vissza a pártállami dik
tatúra viszonyait, elvárásait és lehetőségeit. A vizsgált időszakban

publikáló magyar teológusok munkásságának értékelése nagy vo
nalakban már megtörtént,' ugyanakkor katolikus részről még hi
ányzik az olyan átfogó és kritikus elemzés, mint amilyen a reformá
tus és az evangélikus egyház "hivatalos" teológiai irányzatairól, va
gyis a szolgálat és a diakónia teológiájáról rendelkezésre áll.2 Már
pedig a hatvanas évek közepén újjászülető katolikus teológiai iro
dalom sem csupán a neves külföldi teológusok nézeteit ismételgette
- bár mindenekelőttKarl Rahner hatása vitán felül áll -, hiszen
legjelesebb képviselői a magyar egyház konkrét helyzetéből fakadó
kérdésekre kívántak teológiai válaszokat adni. Azt a "hivatalos" te
ológiai irányzatot, amit a kortársak egyszerűen csak "magyar teoló
gia" névvel illettek, a dogmatikus Gál Ferenc, a filozófus Nyíri Ta
más és a fundamentálteológus Szennay András neve fémjelezte,
ezért elsősorban az ő műveik állnak e vizsgálódás középpontjában.

A "magyar teológia" kibontakozásának politikai keretfeltételei

A sajátos "magyar teológia" kibontakozásának keretfeltételeit két,
időben nagyjából egybeeső változás teremtette meg: egyfelől a
kommunista egyházpolitika hazai módosulása, másfelől a katolikus
teológia világegyházi szinten bekövetkező megújulása. Az állami
egyházpolitika változását az 1958-as párthatározatok jelezték, ame
lyek a pártmunka irányelveit ahhoz abelátáshoz igazították, hogya
vallásos világnézet nem szűnik meg egyik napról a másikra.' Persze
az egyházpolitikára is igaz, ami a rendszer egészére, hogya straté
gia módosítása alapvetően a kontinuitás megőrzését szolgálta.
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Egyház és ideológiai
lag ellenséges állam

Balogh Margit találóan foglalta össze az irányváltás lényegét: "A la
bilis belpolitikai helyzet, a kormány nemzetközi elismertetése, az új
gazdaságpolitikai tervek remélt sikere érdekében a Rákosi-érára jel
lemző likvidáló szándékú egyházüldözést 1958 és 1964 között foko
zatosan felváltotta a 'nemzeti egységet' előtérbe helyező népfront
politika. Az új népfrontpolitika az egyházakat már nem kikapcsolni
akarta, hanem hasznossá tenni.:" A református és az evangélikus
egyházban közvetlen teológiai következményei lettek az egyházpo
litika változásának, hiszen némi előzmények után éppen 1958-tól,
Bartha Tibor és Káldi Zoltán püspökök tevékenysége nyomán bon
takozott ki az állammal való együttműködés rendszeres teológiai
megalapozása, a szolgálat és a diakónia teológiája. E teológiai
irányzatok jelentkezése rávilágít arra, hogya Kádár-rendszer a val
lásszabadság igazolása végett már nemcsak az egyházak politikai
lojalitását várta el, hanem jó szemmel nézte - ha nem egyenesen
igényelte - az együttműködés teológiai megalapozását is. A katoli
kus teológia vonatkozásában ekkor még csak a külső feltételek vál
toztak, hiszen míg a katolikus könyvkiadás 1949 után kizárólag hit
tankönyvek és imakönyvek megjelentetésére korlátozódott, 1958-tól
már évi 3-5 vallási tárgyú kötet is kijöhetett a nyomdából."

A katolikus teológia hazai újjáéledése 1964 után következett be,
nyilvánvaló összefüggésben a Szentszék és a Magyar Népköztár
saság között létrejött megegyezéssel, ami - bárhogy is ítéljük
meg az egyezményben elért eredményeket és az ehhez szükséges
kompromisszumokat - bizonyos távlatokat nyitott az egyházi
életben." Az egyezmény ténye azt a benyomást keltette, hogya
katolikus egyház legfőbb vezetése tudomásul vette: a szocialista
társadalmi rendszer rövid időn belül nem omlik össze, ami
mintegy párhuzamba állítható volt az 1958-as párthatározatok
ban kifejezésre juttatott azon belátással, hogy az "idealista világ
nézet" fennmaradásával hosszabb távon is számolni kell a társa
dalomban. Ezt a kettős felismerést, amely lehetőséget és egyúttal
feladatot adott a magyar teológia számára, Nyíri Tamás így
összegezte: "A marxista valláskutatás egyik fontos megállapítása,
hogy nemcsak világméretekben, hanem a szocialista társadalom
ban is a marxizmus és a vallás huzamos egymás mellett élésére
kell számítani, a katolikusok pedig rájöttek, hogy nem valamifé
le katolikus társadalomra kell törekedniük, hanem arra, hogya
szocialista társadalomban éljenek katolikusként. Mindennek elő

zetes föltétele, hogya teológia az eddigieknél sokkal reálisabban
írja le, illetve irányítsa a hívő élet elméletét és gyakorlatát.?"

Az 1964-es megállapodás azt is eredményezte, hogy az állam
és az egyház együttműködésénekhagyományos teológiai megala
pozása valamiként érvényessé válhatott az ideológiailag ellensé
ges államra is. Ez tükröződött Cserháti József egyháztani művé

ben, amely ugyan csak érintőlegesen foglalkozott e gyakorlatias
kérdéssel, a gondolatmenet végkövetkeztetése azonban a követke-
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BCserháti József: Az
egyház. Saját tanítása

tükrében. Budapest,
1964, 576-577.

ző két és fél évtized egyházkormányzati gyakorlatának (a "kis lé
pések politikájának") alaptételévé vált: "Isten jelölte ki az egyház
és az állam külön feladatkörét, de ezzel egymáshoz is rendelte
őket. Ezért a két valóságnak különállásuk ellenére természetjogi
alapon 'közük van egymáshoz'. Az egyház elvi szempontból
mindenkor állást foglalt az egyház és állam teljes elkülönítése el
len, és kívánatosnak tartja a rendezett egymás mellett élés és
együttműködés lehetőségeinek megteremtését... Az állam az egy
ház részéről mindenkor elvárhatja saját tekintélyének alátámaszta
sát, de az egyház is rászorul saját érdekében mindenkor az állam
mal való rendezett kapcsolatra.?" Érdemes felfigyelni a kifinomult
szóhasználatra, amely az állam-egyház viszonyt korántsem két
egyenrangú fél együttműködéseként írja le: az állam elvárhatja
saját tekintélyének alátámasztását, míg az egyház saját érdeké
ben rászorul az állammal való rendezett kapcsolatra.

Teológiai keretfeltételek a zsinat után

9Pacem in terris
159-160. In: Az Egyház

társadalmi tanítása.
Dokumentumok. (Szerk.

Tomka Miklós - Goják
János.) Budapest,

é. n. 191.

10Nyíri: A magyar teoló
gia harminc éve, i. m. 8.

l1Az .ecclesla ad extra"
témája a zsinaton: Storia

del Concilio Vaticano ll.
(Szerk. Giuseppe

Alberigo.) 5 k. Bologna,
1995-2001. IV.

293-415., V. 142-190,
394-436.

12GS 91-92. In: A ll. Va
tikáni Zsinat tanitása.

(Szerk. Cserháti József
- Fábián Árpád.) Buda

pest, 1975, 504-505.

A sajátos magyar teológiai útkeresés másik keretfeltételét a katoli
kus teológia általános megújulása, az új irányok kijelölése kínálta
a II. Vatikáni zsinat éveiben. Itt nemcsak az egyház és a mai világ
viszonyát tárgyaló Gaudium et spes zsinati konstitúcióra kell gon
dolni, hanem azon pápai megnyilatkozások sorára is, amelyek
ösztönzést jelentettek a magyar teológusoknak arra, hogy számot
merjenek vetni a szocialista társadalom kihívásaival. Első helyen
XXIII. János Pacem in terris kezdetű enciklikáját kell említeni, mint
amely különbséget tett a hitellenes tanok és az ezekből eredő gaz
dasági és társadalmi következtetések közőtt, és az egyház elvi ál
láspontjának fenntartása mellett lehetővé tette a gyakorlati párbe
szédet a más világnézetűekkel, egyelőre még csak igen óvatos
megfogalmazásban: "Megtörténhet, hogy azelőtt semmi hasznot
hajtót nem láttak a tárgyalások alkalmával valamely dologban,
most pedi~ gyümölcsözőnektartják, vagy a jövőben annak fog bi
zonyulni." Nyíri Tamás később úgy fogalmazott, hogy fIa pápa
szavait méltán tekinti a magyar teológia az egyház és az állam kö
zötti együttműködés elvi alapjának"." Persze a Gaudium et spes
volt az, amely ténylegesen nyitottabbá tette az egyházat a világ
felé (bár ma már úgy látjuk, hogy a benne megfogalmazott vára
kozások túlságosan is a golden sixties optimizmusát tükrözték)."
A zsinati dokumentum 92. pontja hasznosnak mondja a párbeszé
det még azokkal is, akik "ellenfelei az egyháznak és különféle mó
dokon támadják". De legalább ennyire ösztönzőleg hatott a zsinati
dokumentum 91. pontja, amely kifejezetten igényelte, hogy az ál
talános érvényű megállapításokat a helyi viszonyoknak megfelelő

en fejlesszék tovább, ami az egész egyházban a katolikus teológia
pluralizálódásához vezetett." VI. Pál pontifikátusa alatt aztán a te
ológia feladatai közül előtérbe került az evilági témák felé fordu-

751



13Mindhárom dokumen
tum megtalálható: Az

Egyház társadalmi taní
tása, i. m.

14A Vatikán "keleti politi
kájának" kezdeteiről:

Hansjakob Stehle:
Geheimdiplomatie im

Vatikan. Die Papste und
die Kommunisten. Zü
rich, 1993, 269-308.;

Andrea Riccardi:
1/ Vaticano e Mosca.

1940-1990. Bari,
1993,265-321.

A Vatikán keleti
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donyi Máté: AMagyar
Katolikus Egyház önér
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idején. Vigilia 69 (2004)
25-32. 28-29.

lás, a jelen problémáira adandó válaszok keresése, ami megnyilvá
nult a Popolorum progressio kezdetű enciklikában, illetve az 1971-es
püspöki szinódusnak a társadalmi igazságosságról szóló záródo
kumentumában. Az enciklika a keleti tömbben már csak azért is
kedvező fogadtatásra talált, mivel a kapitalizmus kritikáját adta,
ugyanakkor agyonhallgatták a pápa Octogesima adveniens kezdetű
apostoli levelét, amelyben - talán éppen az előző enciklika egyol
dalúságának kiküszöbölése érdekében - hangsúlyosan szerepelt
a marxizmus elemzése, s amely szerint a marxizmus-leninizmus
szükségszerűen totalitárius rendszerhez vezet.l"

Ahogy a katolikus teológiának ez a világszerte tapasztalható
megújulása a magyar egyházban hatott, természetesen nem volt
független a Vatikánnak attól a törekvésétől, hogy újból kapcsola
tokat építsen ki a keleti tömb országaival." Az Ostpolitiknak is
nevezett diplomáciai aktivitás hátterében azonban nem annyira
a zsinati egyházkép állt, mint inkább a Szentszéknek az a gya
korlata, amely akár az egyházellenes kormányokkal kötött kom
promisszumok árán is javítani igyekezett a hívek helyzetén. E
törekvés alaptételét már Ereole Consalvi államtitkár megfogal
mazta a napóleoni konkordátummal kapcsolatban, s ugyanaz a
gondolatmenet köszön vissza majd' kétszáz évvel késöbb hivata
li utódjának, Agostino Casarolinak a memoárjában." A vatikáni
bürokrácia vélhetőleg a keleti tömb katolikusait tartotta szem
előtt akkor, amikor a zsinaton nem engedte elítélni a kommuniz
must - ha az elintézési mód nem is volt éppen elegáns, hiszen
a zsinati atyák egy jelentős részének az elítélést szorgalmazó pe
tícióját egyszerűen elsüllyesztették egyasztalfiókban. Minden
esetre a magyar teológiai útkeresés keretfeltételeinek számbavé
telekor a vatikáni diplomácia erőfeszítéseivel is számolnunk kell.

A "magyar teológia" sajátos vonásai és irányzatai

16AIszeghy Zoltán: Beve
zetés a teológiába. (Teo

lógiai Kiskönyvtár 1/1.)
Róma, 1975, 92. 94.

Mik voltak mármost a zsinat utáni "magyar teológia" legfőbb jel
legzetességei? Elsősorban azt kell tisztáznunk, hogy mitől is vált sa
játosan magyarrá ez a teológiai útkeresés. Erre a legtömörebb és
legvilágosabb választ - a Gaudium et spes 91. pontjának adaptálása
val- a Rómában élő jezsuita teológus, Alszeghy Zoltán adta meg,
aki véleményét nyilván úgy formulázta, hogy az a hazai olvasókö
zönséghez is eljuthasson: "A magyar teológia abban áll, hogya ma
gyar egyház a maga sajátos gondolkozásmódján iparkodik a hittit
kok értelmébe behatolni, és saját helyzetét iparkodik a hit fényében
megérteni és megítélni. .. Jellemző a magyar teológiára annak a kér
désnek a hangsúlyozása, milyen követelményeket támaszt a mai
magyarországi lelkipásztori helyzet és a magyar társadalomban
uralkodó világnézet a hit korszerű tolmácsolása szempontjából."16

Szembetűnő jellegzetesség, hogy amikor a korabeli és a mai
elemzők a korszak magyar teológiai munkálkodásáról írnak, ak-
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A középutas álláspont
érvényesülése

19Koncz Lajos: A mai
magyar teológia. Vigilia

46 (1981) 769-775.

A "szélsőségektől való
idegenkedés"

lehetséges okai

2°Alszeghy: Bevezetés
a teológiába, i. m. 94.

kor kizárólag azt az "akadémikus" teológiát veszik figyelembe,
ami azért is így nevezhető, mert legjelesebb művelői a Hittudo
mányi Akadémia professzorai voltak. De legalább utalnunk kell
arra, hogy még két irányzat hivatkozott hangsúlyosan a zsinatra.
Egyrészt a békepapi mozgalom, amely kísérletet - bár szögez
zük le: nem túl színvonalas kísérletet - tett a zsinati tanítás
alapján egy sajátos békepapi teológia kidolgozására. l? És ugyan
csak a zsinati határozatokra támaszkodott Bulányi György is a
maga teológiai rendszerének kidolgozásakor." Bár Bulányi pá
tert a vezető hittudósok részéről folyamatosan az a vád érte,
hogy nem "céhbeli", nem ért a teológiához, azt kár lenne elvitat
ni, hogy külföldön egyedül erre a magyar teológiai produktumra
figyeltek fel, igaz, részben azért, mert a "bulányizmus" a nyolcva
nas években - a pártállami egyházpolitika szándékainak megfe
lelően - válságot idézett elő a magyar egyházban. Egyébként e
zsinat-értelmezések összehasonlítása nem válik az "akadémikus"
teológia kárára, mert bár rávilágít korlátaira, mindazonáltal arra
is, hogy nem vált a kollaboráció puszta ideológiájává.

Az is figyelemreméltó sajátosság, hogy Magyarországon alig
jelentkezett a zsinat utáni teológiát világegyházi szinten jellemző

progresszív-konzervatív feszültség. Bár a korabeli elemzések
megkísérelték ilyen módon osztályozni a publikáló magyar teo
lógusokat, végül ezek is arra a következtetésre jutottak, hogy
Magyarországon egy középutas álláspont érvényesült. Így példá
ul Koncz Lajos - nevek említése nélkül - megkülönböztetett
egy progresszív, egy konzervatív és egy "kettő közt nivelláló,
szintézisre törekvő, 'centrista' irányzatot", de rögtön hozzátette,
hogy "ennek az utóbbinak a mértéktartása a jellemző és uralko
dó általában a magyar nyelvű teologrzálásban"." A kortárs meg
figyelők többnyire azzal magyarázták ezt, hogya magyar "nép
léleknek" és hagyományoknak ez a mérsékelt, kiegyensúlyozott
álláspont felel meg a leginkább, amint ezt a külső szemlélő,

Alszeghy Zoltán megfogalmazta: "A magyar teológia sajátos
önállósága már abban is megnyilvánul, hogya szerzők a ma
gyar temperamentumnak megfelelő módon nézik a külföld nem
egyszer lázasan hánykolódó tépelődését. Jellemző a magyarosan
kiegyensúlyozott ítélet, a szélsőségektől való idegenkedés, az
arany középút kedvelése, amit Olaszországban a politikai életből

kölcsönzött kifejezéssel 'centrizmusnak' neveznének... Régi ma
gyar 'vezérek' fontolgató útkeresése, öreg magyar parasztembe
rek nyugodt tárgyilagossága ütemezte ezeket az itéleteket.T'" De
hasonló következtetésre jutott a helyzetet belülről ismerő Gál Fe
renc is: "Közben nyugaton kialakult a múlt bírálatának, a 'kon
tesztálásnak' a stílusa, amely új megoldások keresése helyett a
múltat és az egyházi tekintélyt bírálta. Ennek a hullámai elértek
hozzánk is, de nem lett belőlük több, mint néhány szociológiai
teológiai cikk, amelyek formájukban erősen hasonlítottak a mar-
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"Konzervatív",
"pragmatikus" és

"radikális" irányzatok?

xi valláskritikához. A hívő nép azonban nem a negatívumot ke
reste, hanem a hit pozitív kifejtését. A papok pedig érezték,
hogy Krisztus mindig több volt, mint a szociális igazságosság
képviselöje.ri' Markánsan elkülönülő hazai "iskolákról" és a
szűkebb szakmai nyilvánosságon túl is ható teológiai ellentétek
ről ugyan nem beszélhetünk, de a Szennay András által szer
kesztett Teológia című folyóirat többször is helyet adott egy-egy
- elsősorban a gyakorlati teológia körébe tartozó - kérdés
megvitatásának, vagy kényesebb témák felvetésének. Vihart ka
vart például Nyíri Tamásnak egy 1972-ben megjelent cikke,
amely igen kritikusan tárgyalta a magyar papság szellemi-lelki
állapotát." Az irányzatok kérdéséhez érdekes adalékkal szolgál
az Állami Egyházügyi Hivatal levéltári anyaga. Egy 1970-ben
keletkezett befolyásolási terv ugyanis nem hagy kétséget afelől,

hogya középutas zsinat-értelmezés dominanciája legalább annyi
ra az ÁEH "döntésének" volt köszönhető, mint a fent említett té
nyezőknek: "A magyar teológiai irányzat további fejlődésénél

mérlegelni kell: Számunkra előnyös-e, ha a nemzetközi római
katolikus irányzatok közül a legmodernebb irányzatot követik?
Kívánunk-e pezsgő katolikus szellemi életet?.. Megítélésünk
szerint a jelenlegi ún. középutas teológiai irányzat követése
hasznos számunkra, de ez feltétlenül finomított formában. Érté
kelésünk alapján a Gál-Szennay irányzat elfogadható... "23

A kérdéskör marxista elemzője, Lukács József a nyolcvanas
évek vége felé, némileg eltérő szempontok alapján kategorizálta
- neveket is említve - a magyar teológusokat. Szerinte létezett
egy konzervatív "attitűd" , amely szerint "az egyházak gyakorla
tának és elméletének külső, formai felfrissítésével áthidalható az
egyház és a modern világ között támadt szakadék. Az alapvető

keresztény értékek inkább megőrzésre és nem megújításra szorul
nak, s a világgal való párbeszédnek nincs az elmélet területén kű

lönösebb értelme." Ezt a véleményt az elemző szerint a hatvanas
években Gál Ferenc képviselte a legmarkánsabban. A második
irányzatot Lukács pragmatikusnak nevezte, amelynek alapelve az,
hogy "minden olyan esetben, amikor a régi felfogás tarthatatlan
nak bizonyul, óvatos és mértéktartó újításokra van szükség". Ezt a
felfogást szerinte Előd István dogmatika tankönyve és a püspök
kari körlevelek képviselték. Végül a harmadik irányzat követői lIa
keresztény hitfelfogás radikális újragondolásának igényét olvassák
ki a zsinati intenciókból, és a jövő egyháza számára igyekeznek
- a legmodernebb bölcseleti eszközök, az antropológia, a törté
netfilozófia, a személyiségeimélet segítségével - átfogó progra
mot fogalmazni. Ők azok, akik a leginkább igénylik a világgal,
benne a marxizmussal is a párbeszédet és a polémiát, tevékeny
ségük hátterében pedig a szekularizált világ viszonyaira való fel
készülés igénye és szándéka áll." A marxista elemző szemében
ezt az irányzatot Nyíri Tamás, Szennay András, Turay Alfréd és
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Tomka Ferenc neve fémjelez te. Ugyanakkor mutatja az ilyen tí
pusú besorolás nehézségét, hogy maga Lukács is jelezte, Gál Fe
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28Nyiri: A magyar teoló
gia harminc éve,

i. m. 12.

A magyar egyház sajátos helyzetéből következett a magyar teoló
gusok számára az a feladat, hogy reflektáljanak a marxista vallás
kritikára. Persze a pártállami diktatúra viszonyai között a marxiz
mus keresztény szempontú kiértékelésére, pláne bírálatára nem
nyílt mód, viszont a Kádár-korszak "népfrontos" légkörében a hi
vatalos szervek támogatták a keresztény-marxista párbeszédet.f
De tegyük hozzá, a Szentszék is - a nagytekintélyű König bíboros
által vezetett Nemhívők Titkársága révén - a maga korában
nagyra értékelte és bátorította ezt a dialógust. Az 1965-ben felállí
tott Titkárságnak ugyanis VI. Pál pápa intenciója alapján nem a hi
tetlenek felé irányuló apostolkodás volt a célja, hanem a "tanok és
megvalósítások minél hatékonyabb megismerése", ide értve a
kommunista rezsimek államilag propagált ateizmusát is, továbbá
olyan párbeszéd kezdeményezése, amely bizonyos együttműkö

déshez vezethet." A nyitás a marxizmus felé mindenekelőtt abban
jelentkezett, hogyatémával foglalkozó szerzők azokat a két világ
nézet közötti érintkezési pontokat hangsúlyozták, amelyek a kato
likus teológia belső megújulása számára ösztönzést adhattak:
"Elvi síkon áthidalhatatlan ellentét marad az istenhit és az ateiz
mus között. Gyakorlati téren viszont nem lehet tagadni, hogy a
marxizmus középpontjában az ember és az ember által kialakított
világ áll, a maga sajátos humanizmusával és értékrendjével.v'" A
vezető magyar teológusok becsületére legyen mondva, hogy nem
csak arról írtak, mennyiben profitálhat a katolikus teológia a mar
xizmussal való találkozásból, hanem - szemben a békepapok fel
tétlenül lojális megnyilatkozásaival- rámutattak a dialógus szük
ségszerű korlátaira is, mint egészen határozott szavakkal Nyíri Ta
más: "Éppen ezért nekünk itt, Magyarországon különösképpen az
a dolgunk, hogya marxi kritikát beleépítsük gondolkodásunkba,
cselekvéseinkben számoljunk vele, mert csak ekkor tudunk eleget
tenni a válaszadásnak. A keresztény teológia tehát nem szolgáltat
hatja ki a hívő embert ennek a valláskritikának, hanem rá kell mu
tatnia ennek immanens ellentmondásaira. Főként azért, mert ez a
valláskritika a vallás ellen folytatott ideológiai harcban nyilvánul
meg. Ezt a harcot a nagyon jól szervezett propaganda-apparátus
eszközeivel vívják a kulturális élet egész területén. Az Egyház le
hetőségei ebben a vitában viszonylagosan kísebbek.r "

Annak ellenére, hogya párbeszéd terén a magyar egyház lát
ványos sikereket tudott felmutatni, melyek csúcspontját a Pápai
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Gergely Egyetem és az MTA Filozófiai Intézete által szervezett
közős konferencia jelentette 1986-ban, a későbbi értékelések in
kább az erőfeszítések hiábavalóságát hangsúlyozták. Gál Ferenc
1988-ban egyenesen haszontalannak ítélte a filozófiai téren folyó
keresztény-marxista párbeszédet: "Továbbá a marxista ideológi
ával való vita sem érdekelte soha a hívő közösséget. Az megma
radt néhány filozófus foglalkozásának.v" Szennay András pedig,
aki katolikus részről e törekvések első elméleti megalapozója
volt, olyan kényszernek mondta - igaz, csak post festam, a rend
szerváltást követően - a világnézeti párbeszédet, amely elől

nem lehetett kitérni: "A hatvanas évek során néhány magyar te
ológus kénytelen volt a marxista valláskritikával foglalkozni. A
hazai keresztény-marxista dialógus körülbelül 1965-től 1988-ig
folyt. Sajnos ez a dialógus, bár olykor komoly és neves külfőldi

szakemberek is részt vehettek rajta, propagandisztikus célt szol
gált. A totális állam ezzel is igazolni kívánta lojalitását a vallá
sok íránt.":" Mai szemmel nézve különős vonása az elemzett te
ológiai munkáknak, hogy szinte mindegyikben található olyan
kitétel, amely a marxizmus pozitív értékelését nyújtja. Ez az a
korabeli művekben - legyenek azok társadalom- vagy termé
szettudományi témájúak - kötelező "vörös farok", amelynek
beiktatásától a teológusok sem mentesülhettek. Szennay és Nyíri
műveiben azonban szinte csak egy-egy, "hommage il Marx" jel
legű betétet találunk, ráadásul ezek is igen ügyesen valamelyik
nagytekintélyű nyugat-európai teológus (Chenu, Rahner, Küng)
véleményét idézik csupán."

A zsinati tanítás elmélyítésének lehetőségei és korlátai

Gyakorlatias
irányultság

32Gál: A magyar
katolikus papság,

i. m. 103.

Egészen szembeszőkö jellegzetessége a "magyar teológiának" a
gyakorlatias irányultság, ami - mint már utaltunk rá - illeszke
dett a katolikus teológia zsinat utáni általános megújulásának fő

csapásirányához. Emellett igazat kell adnunk Gál Ferencnek, aki
többször idézett értékelésében - miután haszontalannak ítélte a
filozófiai téren zajló keresztény-marxista párbeszédet - rávilágí
tott arra, hogyapártállami egyházpolitika által súlyosan korláto
zott magyar egyházi életnek a teológusok a gyakorlati kérdések új
szellemű megválaszolásával tehették a legnagyobb szolgálatot:
"Az egyház számára az volt a járható és eredményes módszer, ha
a hitét pozitívan kifejti, megalapozza és kedvet csinál annak köve
tésére. Ezt is lehetett kellő teológiai nívón elvégezni, s a világegy
ház teológiájában kiérett tételeket is át lehetett ültetni magyar
nyelvre. Ezért szükséges volt, hogya magyar nyelvű teológiának
lelkipásztori és meditációs színezete legyen.,,32 A vizsgált művek
tematikájában úgy jelent meg ez a gyakorlatias irányultság, hogya
teológiai érdeklődés középpontjába a hívő (és nem hívő) ember
hétköznapi problémái kerültek, a munkától és pihenéstől kezdve a
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218-229. 221.

reklám és technika jelenségein át a családi élet kérdéseiig. Persze
fel kellett dolgozni olyan, a kommunista propagandában hangsú
lyosan szereplő témákat is, mint amilyen az atomháború vagy a
fajüldözés elítélése. A gyakorlati kérdések felé fordulásnak azon
ban megvoltak a maga határai, hiszen a rendszer számára kényes
témákról, mint amilyen leginkább a vallásszabadság volt, csak elvi
szinten nyilatkozhattak a szerzők, s csak annyi konkrétum kerül
hetett szóba, hogya katolikus tradíciójú országokban milyen ne
hézségekkel járhat az államegyházi státusz elvesztése." Ugyan
csak a teológiai útkeresés határait mutatja, hogy az aktuálisnak
ítélt kérdések mélyreható boncolgatása ellenére a magyar teológu
sok lemondtak egy átfogó társadalmi program, egy keresztény
szellemű szociálpolitika felvázolásáról, aminek megvalósítására a
"létező szocializmus" viszonyai között persze nem is nyílt volna
lehetőség. Ahogy azonban Nyíri Tamás ezt a hiányt a Gaudíum et
spes alapján igazolta, inkább tűnik a kényszerhelyzet megideologi
zálásának, semmint a zsinati tanítás hiteles interpretációjának: "A
42. pont szerint az egyház küldetését kifejezetten vallási térre kor
látozza, és ugyanolyan kifejezetten tanítja, hogy az egyház nem
politikai, társadalmi vagy gazdasági feladatok ellátására való, ami
természetesen nem zárja ki az egyház karitatív tevékenységét.r "

Annak következtében, hogya magyar teológusok a nagyobb
horderejű társadalmi problémák megoldását az állam hatáskörébe
utalták, műveikben ritkán került szóba az egyháznak a Rerum
novarum óta organikusan kifejlődött szociális tanítása, amely arra
az előfeltevésre épült, hogy az egyházi tanítóhivatal a társadalmi
kérdésekben is illetékes. A pápai tanítás kifejezetten hiányos re
cepciója ellenére viszont pozitívumként tűnik fel, hogy szemben a
protestáns teológiákkal és a békepapi ideológiával, a vizsgált
könyvek a szociális igazságosságot nem azonosították a szocialis
ta rendszer által véghezvitt társadalmi átalakulással. A politikai
korlátozások miatt ugyancsak hiányos maradt a szekularizáció ki
értékelése, bár azt nem lehet mondani, hogya magyar teológusok
ne igyekeztek volna szembenézni magával a jelenséggel." Azonban
nem tehettek említést arról, hogy Magyarországon a szekularizáció
korántsem a Nyugat-Európára jellemző "spontán folyamat" volt,
hanem nagyrészt az erőszakos állami beavatkozás következménye.
Cserháti József egy inkább politikai, mintsem teológiai írásában
egyenesen elutasította ezt a nézetet: "Nincs igaza annak a nyugat
ról többször elhangzott véleménynek, hogy Magyarországon a sze
kularizáció azért következett be, mert az összeomlás után kűlső,

főleg politikai tényezők idézték elő vagy siettették a folyamatot.
Magyarországon is több mint száz éves a nagyobb szekularizációs
mozgás, amely az egyes társadalmi osztályoknál más és más for
mában nyilvánult meg és haladt előre.,,36 Mivel a szekularizáció
elemzésének téves volt a kiindulópontja, a szerzők nem is tudtak
minden vonatkozásban számot vetni az elvilágiasodás következ-

757



37Nyíri: A keresztény
ember küldetése a
világban, i. m. 39.

Politikailag korlátozott
teológia

3BSzennay: A közelmúlt
hazai teológiája,

i. m. 174.

39Lukács: Vallás és val
lásosság, i. m. 68.

A teológiai útkeresés
pozitívumai

4°Bogárdi Szabó: Egy
házvezetés és teológia,

i. m. 27-28.; Vajta:
A diakóniai teológia,

i. m. 45-51.

4111yen szellemben mu
tatja be a katolikus teo

lógiát: Szennay: Teológia
és élet, i. m. 16-19.

ményeivel. Ebből viszont az az egyoldalúság származott, hogy a
magyar teológusok a szekularizációnak inkább az egyházra nézve
kedvező hatásait emelték ki, mint például Nyíri Tamás, aki egy
hosszabb gondolatmenet végén leszögezte: "szükséges az egyház
kisebbségi, diaspora helyzete a mai vílágban"."

Összefoglalóan úgy jellemezhetjük a "magyar teológiát", hogy
az olyan politikailag korlátozott teológia volt, amelyet az "egy
házpolitikai dogmák" tiszteletben tartása jellemzett. Erre világított
rá Szennay András már a rendszerváltás után: "Az 'ahogy lehet'
és 'amit lehet' sok mindent meghatározott.v'" Így az a paradox
helyzet állt elő, hogy míg a vizsgált munkákban az egyházi élettel
szemben viszonylag erős kritika fogalmazódott meg - különösen
a zsinatot követő első években -, addig a társadalmi valósággal
kapcsolatban ez a kritikus szemlélet jóval gyengébben, a politika
felé pedig egyáltalán nem érvényesült. De tegyük ehhez hozzá: az
akadémikus teológia ügyesen kikerülte, hogy túlmenjen a lojalitás
egy bizonyos határán, s mivel tartózkodott a túlságosan direkt
politikai következtetések Ievonásától, éppenséggel apolitikusnak
bizonyult (maga a politika szó alig szerepel a müvekbenl), szem
ben a protestáns törekvésekkel. Ezt a marxista Lukács József szó
vá is tette: "Ha a katolikus teológia hazai fejlődését általában
vesszük szemügyre, ki kell emelnünk, hogy rendszerében a közé
letiség, a közvetlen politikum témái nem játszanak meghatározó
szerepet. Ez a vonás azonban nem a szocializmus közegében élő

egyházi elméletalkotás sajátja: a katolikus hittudomány bizonyos
értelemben mindig is kisebb elméleti jelentőséget tulajdonított e
kérdésnek, mint a korára aktívabban figyelő protestantizmus.r "

S végül emeljük ki ennek a teológiai útkeresésnek a határozot
tan megmutatkozó pozitívumait. Első helyen a dogmatikai kor
rektséget, ami annak fényében nagy érték, hogy a protestáns tö
rekvéseket joggal illeti a teológiai egyoldalúság vádja (zárójelbe
tett krisztológia, Krisztus "diakónus" voltának túlhangsúlyozá
sa).40 Megemlítendő, hogya magyar teológia élt a II. Vatikáni zsi
nat által felkínált lehetőséggel, és párbeszédbe bocsátkozott a "vi
lággal", ami ebben az esetben a szocializmus társadalmi valóságát
jelentette. Mivel a vizsgált teológiai munkák fókuszában a nagy
emberi sorskérdések álltak, nem lebecsülendő hozzájárulás volt a
kereszténység küldetésének betöltéséhez, hogy úgy sikerült bemu
tatni az egyházat, mint amelynek vannak válaszai az átlagember
gyakorlati életvezetési problémáira. Amennyiben pedig a zsinat
utáni katolikus teológia úgy jelent meg e könyvekben, mint véle
ménypluralizmus, vagyis a szerzők úgy tudták bemutatni a teoló
gia egységét, mint amit kifejezetten gazdagít és erősít a megközelí
tések sokszínűsége, a sorok között még az indirekt rendszerkritika
is tetten érhető." Mondani sem kell, hogya diktatórikus politikai
viszonyok között ez végső soron a szabadság üzenetét hordozta,
és egy intellektuálisan nyitott vallási közösség képét sugallta.
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