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TEKINTI:LY I:S SZABADSÁG A MAI TÁRSADALOMBAN I:S AZ EGYHÁZBAN

Acies bene ordinata - hányszor hallottuk alkalmazni az Énekek Énekének
ezt a kifejezését az egyház intézm ényére . különösen XII. Piusz pápa ural
kodásának évei alatt? Ma nemcsak az exegéta érezné magát kényelmetlenül
az Irás szövegének ilyen alka lmazása rnlatt, nemcsak az egyháztörténész
szeme előtt je lennéne k meg az egyház kevésbé di cső és rendezett korsza
kait j elző évszámok. hanem sok hivő katoli kus is irónikus megjegyzésnek
könyveln é el . ha valaki a katolikus egyház intézményét ma jól rendezett
hadsereggel hasonlítaná össze. Mi történt ezzel a csodálatraméltó. sokaktól
ir igyelt szervezettel. amelyn ek kristál ytiszta hierarchikus felépítése terrn é
szetfeletti elvekre és ind íté kokra támaszkodva bámulatos egységben tudta
összeta rtan i a l e gk ülönbözőbb szociáli s kategóriákat : kult úrákat , népeket.
korcsoportokat és társadalmi osztályokat? Van aki csöndes fájdalommal
túri . van aki elkesere dette n harcol ell ene. de mindenki lát ja a tényt : a te
kintély válságba jutott az egyházban.

A tekintélyválság gyöke rei

A magyar nyelvben kifejezett magyar gondolkorJásmód szerint okos ern
ber az. aki az okokra nyúl vis sza. ha problémákat meg akar érteni és helye 
sen reagálni rájuk . Az egyházi tekintélyválság okainak felkutatásában azon
ban mindenekelőtt néhány alapvető kérdés elméleti tisztázása látszik szük
ségesnek.

A tekintéllyel kapcsol atban az egyházban felmerü lt problémákat több
szempont ból lehet és kell tanulm ányozni. mint ahogy magának az egyháznak
a fogalmát sem lehet monofizita módon csak egy síko n szemlélni. Ebben a
rövid tanulmányban csak a szociológiai perspektí vát tár gyalj uk. Ez ugyan a
kérdésnek csak egy dimenzióját meríti ki. de a te ljes megértéshez szükség
szerűen hozzátart ozik . Ennek az állításnak e lső fel ét alig ha kell bizonyítani :
a hivő ember szemében az egyház nemcsak emberi. hanem isteni terrné 
szetú valós ág is . s magán a természetes sík on is ugyanolyan jogos t ört énel
mi. kulturális vagy jogi szempontból foglalkozni vele . mint társ adalmi vonat
kozásban. A tisztánlátás érde kében azonban ugyanolyan fontos a tétel másik
oldalát is tudatosítanunk. Az egyház . megtestesült valóság". emberi terrn é
szetét dogmatikai és tapasztalat i biztonság te szi vltathatat lanná, tagjai
nemcsak húsból és vérből való emberek (az . elsö szül etés" eredm énye
képpen). hanem meghatározott kultúráknak és társ adalmaknak tagjai is (a
szocializálódásí fol yamat . rnásodlk születése" következtében) . hivatása a
konkrét emberi társadalomra irányu l Lslqnurn elevatum" I . múködésének
módszertani szabályait a kötelező lelkip ásztori és misszionáriusi . aggiorna
mento" ls alapvetően befo lyásolja. Ugyanolyan hamis vo lna tehát például
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kijelenteni, hogy a liturgia kérdéseit puszt án szociológiai elvekkel meg
lehet oldani. mint azt a véleményt vallani. hogya liturgia pusztán természet
feletti valóság . amelynek sem eredetében. sem konkrét formáiban , sem a
résztvevők összetételében . sem lelkipásztori funkciójában szociológiai adott
ságokhoz és törvényszerüségekhez nincs köze.

Ebből a tényből szorosan köve tkezik az e l ső általános válasz a kérdésre:
honnan származik a te kinté ly kr ízise az egyh ázban? Nyilv ánvaló . hogy (az
előbb i ek érte lmében) a problémák gyökerei az egyházon kívülre . a t ársada
lom és kultú ra változ ásaira nyúln ak viss za. Ez az összefüggés olyan mélyre
megy. hogy még magát a tekintél y fogalmát ls érinti: a fogalom pontosabb
meghatározása és tartalma kul túrkörök és kor szakok szerint válto zó, és az
egyes emberben a szoci ali záció fol yamatán keresztül válik tudatossá. Ariszto
telész szeri nt a törvénynek nincs hatalma engedelmességre kényszeríteni 
a szok ás hatalmán kívül. Am iko r felnőttekké vá ltunk. amikor elér tük azt az
áll apotot. amel yben először vagyunk képesek a tekintély fogalmáról és tar 
talmáról érdemben gondol kozni. már a konkrét szoc iali záció eredményei
vagyunk (egy meghatározott kultúrába nőttünk bel e. annak nyelvét. gondol 
kodásmódját . társadalm i .játé kszabályait " vettük át) : csak sajátos kultúránk
alapján és szemszögébő l vagyunk képesek mellette vagy ellene állást fog
lalni. - M it je lent a mai ember számára a tekintély. milyen társ adalm i
tényezők és tendenciák befolyásolják felfogását és beállítottságát ezen a
tér en: ez a döntő kérd ésfeltevés az egyházi tek intély válságára nézve is .
Idézzünk fel néhány lényeges tényezőt . amely a tekintél y fogalmának válto
zásában szerepet játszik . Ebben a fenom enológiai elemzé sben természet 
szerüleg úgy kell felfognunk a tekintél yt. mint ahogy az ma általánosan el
fogadott. hét köznapi értelemben szerepe l. A fogalom megkülönböztetett
vizsgálatának már az elemzés alapján kell tö rté nnie és a megoldás irán yaira
mutatnia .

A mai társadalomra és kultúrára mélyen jellemző a demokratikus ideál
győzelme . Legyen szabad ennek a ténynek (pontosabban ennek a folyamat
nak) egyik je lleg zetes elemét kiragadni . amely valószínüleg az utóbbi évek
forradalmi nyugtalanságaiban is döntő szerepet játszott. A demokratikus
rendszerb en lassan már otthonosan mozgó ember kezdi tudatosítani magá
ban. hogya te kinté ly viselője tőle függ. hogya demok rat ikus . választ ö"
bizonyos értelemben fölötte áll annak . akinek alá van rendelve . Az elöljáró
vagy felett es tekintélyének kezdeté t és végét az alattvaló határozza meg.
Ezért mind kevésbé érti meg. miért kell ezt a tőle függő . ideiglenes tekin
télyt" egyáltalán tekinté lynek el fogadnia. Banális példával kife jezve : ha én
mint választó a társad alom egyik tagját a közlekedési rend érdekében ideig
lenes jell eggel megbíztam a közlekedési rendőr hívatal ával . rendelkezései 
nek ugyan alávet em magamat. de őt magát semmiképpen sem fogom a
fogalom rég i értelméb en . tekintélynek" el ismern i. - Szükségtelen fejte
getn i. mil yen hatásai vannak ennek az új rendszern ek és gyakorlatnak a
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tekin tély fogalmára. A tendencia súlyos voltá t mutatja a nyugati demokrat í
kus rendszerekben elharapódzott elégedetlenség , amely elsősorban a köz
vetlen (ebb) demokrácia bevezetését kív ánja.

"Tekintély sem nem keletkezhet, sem nem állandósulhat anélkül, hogy
a rendelkező és az engedelmeskedő között ne keletkezne és ne állandó
sulna valamiféle távolság" (Melver) . A "távolság" fogalmát valóban aligha
lehet kihagyni a tekintély fogalmából , bármilyen síkon is elemezzük. - Már
pedig a történelmi fejlődés, legalább is a társadalmi élet néhány lényege s
síkján, a távolságcsökkenés irányába halad. A középkor társadalmi szerkeze
tének piramisformája mind inkább gömbformába megy át . Hasonló távols ág
csökkenést észlelünk például a nő i emancipáció s folyamat nyomán, az
üzemi és üzemekfeletti társas megoldásokban, vagy a politikai életben.
Magában az egyházban is hasonló folyamatok észle l hetők . Nem jelen t-e,
legalábbis a tudat síkján . t ávols áqcsökken ést" a püspöki kollégium szerepé
nek hangsúlyozása a pápai hivatal mellett, vagy a "hívek kírályi papságának" ,
a laikusok szerepének újra értékelése a klérus és a hívek vis zonyában?

Az egyedi fejlődés vil ágában nemc sak a tek int ély gyakor lása, hanem
maga a tek intély is viszonylagos : változik a gyermek fe lnőttéválása során.
Hasonló felnőttéválás élményét éli meg a mai ember koll ekt ív vagy társa
dalm i értelemben. Hol az a határ, ahol a teki ntély rneqsz űnlk , i lle tve más
formába megy át? Abszolút vagy rel atív fog alom-e a fe l nőttség fogalma,
mint a tekintély szükségességének határá? E l képzelhető-e egy . fe lnött tár
sadalom" , ahol a tagok érett, nagykorú viselkedése a tekintélyt feleslegessé
teszi , legal ább abban az ért elemben, hogy az éret lenség, elmara dott ság
hiányosságait ellensúlyozza? - A kisark itott kérdésekre világos a nemleges
válasz : a szélső értékek az irreáli s utóp iák vil ágába tart oznak. Mégis egy
értelmú a tendencia , amely a felv il ágosult, jólértesült , hatalmas technikai
eszközökkel rendelkező emberre il yen szempontbó l jellemző, és amelynek
megfelelője az egyházban, rövid képletre egyszerúsítve: tendencia a legali z
musból a személyes lelki ismer et i dönté sek felé . Ennek a gazdag kérdés
kötegne k egy parányi részét nemr égen éles fénybe állította az úgynevezett
. Def reqqer-üqy" . A paradox kérdés lényegében igy hangzott : Lehet-e valakit
az egyházban tek intéllyel felruházni, aki a háborúban személyes lelk iisme
retének szavát a katon ai felsőbbség tekinté lyével szemben nem a végső

következményekig követte?
Jellegzetesen modern jelenség és a tekintély kr ízisének egyik jelentős

forrása a . ktazárnlthat ös áqban" elért haladás és a . kiszárnithatösé q" to
vábbfejlődésébe vetett bizalom . A techn ikai lehetősége k és a szakosított
tudományok fejlődése mind tágabb te ret nyit objekt ív , te ljesen megbízható
tény -íté letek megalkotására. Ezzel a fejlódéssel fordított arányban csökken
az a terület, ahol a tények ismer etének hiányában a tekintél y döntésére
volt szükség. Ennek az . örs éqv áltá s nak" a tapasztalata, ahol tehát a tekin
tély szerepét a kutat ás, elemzés és számítás veszi át, bizalmatlanságot
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ébreszt a mai emberben minden döntés iránt. amely a döntés tárgyi okainak
közlése nélkül tö rté nik . Más szóval a tek inté ly mindinkább a szükséges
rossz értelmét kapja : pótmegoldás azokra az esetekre, amelyekben tárgyi
és megbizható eredményeket m é g nem sikerült kidolgozni. A többi esetben,
ahol empir ikus eredmények válaszolják meg a felmerült kérdéseket . a tek in
tély alárendelt végrehajtó szervvé degradálódik : egyetlen fe ladata a kisz árni
tott racionális megoldás közzététele és kivitelezése. - Ezzel a fej lódéssel
párhuzamosan megfigyelhetó a szakbizottságok szerepének növekedése . Az
egyetemeken például a tanulmányi bizottság dönt a tanu lmányi kérdése kben.
a fakultás-tanács az adminisztratív ügyekben, stb. A szakbizottságokat össze
kell hívni . döntéseiket ki kell hirdetni : hol a lényeges különbség egy . rector
rnaqnlflcus" és egy pedellus funkciója között? - IOs nem kís ért-e hasonló
gondolkodásmód. amikor a püspököt fe lelótlennek tartanánk. ha teológiai
szakmai kérdésekben (pl. liturgia. paszto rális) nem a teológus szakbizottság
véleményét követné , ha anyagi kérdésekben nem a pénzügyi szakemberekre
hallgatna?

A szakosodás más szempontokból is kikezdi a tekintély fogalmát. A spe
cializálódás valóban annyit jelent. mint . mindig többet tudni mindig kevesebb 
r öl" - ha nem is fogadj uk el a tendencia végsó pontj ának tr éfás meghatáro
zását: . mindent tudni - sernmlr ől" . A szakember fogalmának alaku lása nyil 
vánvaló szerepet ját szik a tekintély plurali sta felfogásában, hiszen éppen
csak egy bizonyos területen tud többet mint én, tekintélyének meghatározott
területre korlátoz ödása teh át magától értetódó. - A szakosodás következ
ménye az a legkevésbé sem örvendetes tény . hogy a mai társadalom embere
mindig több információt kap. de ezeket mind ig kevésbé képes felfogn i.
feldolgozni és ellenórizni. A közlés technikai lehetóségei ma valóban el
árasztják az újságot olvasó . rádiót hall gató . tel evíziót nézó közönséget állí tá
sokkal , ezek azonban soks zor egymásnak ellentmondók (pl. tények értel
mezésében) . csak szakképzettek számára é r t hető k igazán, vagy pedig [el
szavak és hamis vádak felröpíté sével inkább a közhangulat megdolgozását
célozzák. Nem meglepó teh át , hogy a mai ember sokkal szkeptikusabban.
gyanakvóbban fogad minden inf ormációt, de ugyanakkor igényli. hogy rnln
denről tájékoztassák. IOs jog gal. hiszen minduntalan figyelmeztet ik demokra
tikus kötelességeire és fel elősségelre . Nem neki kell-e választásával, szava
zatával eldöntenie háború és béke. élet és halál kérdéseit képviselőinek , a
törvényhozó tes tületnek közvetítésével - és milyen informáci ók alapján? 
Kézenfekvó, hogy ezek a problémák az egyházban sajátos te rmés zeténél
fogva nemcsak hogy jele n vannak. hanem különös súlyt is kapnak.

A mai ipari társadalmat gyakran nevezik teljesítményre beáll ított társad a
lomnak (Lelstungsgesell schaft ) . Valóban. a tel jes ítmény elve mind jelentősebb

a mai ember megí télésében, ésped ig a személyi elv hátrányára. Talcott Par
sons híressé vált szerep-elemzése alapján: a . KI vagy te?" kérdés helyéb e
mindinkább az eredményességre vonatkozó . Mit és mennyit tellesltesz?"
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kérdés kerü l. Ezzel pedig szükségszerüen összefügg egy új tek int ély-foga
lom is. hiszen az értékelési alap változásár61 van szó. - Nem egy vallás 
szociológus éppen ebben a változásban látja a papi hivatással kapcsolat
ban felmerült prob lémák egyik leglényegesebb forrását. Annyi kétségtelen.
hogy egy teljesítményekre. főleg anyagi teljesítményekre alapozott meq ít é
lés az egyház hivatásos képviselőinek tekintélyét alapjaiban rázk6dtatná meg.

A felvázol t tendenciák sorát még soká folytathatnánk . Mindezeket külön
bözőképpen lehet megítélni. Lehet pozitív értékeiket klb ányásznl , lehet súlyo s
negaHvumalkat pellengérre állítan i. Itt csak mint a jelenségekből kielemez
hetö ténye k szerepe inek. az egyházi tekín télyválság forrásainak megj elölés e
ként . Talán olyan elemeket is tartalmaznak. amelyek a tekintély különféle
faj tái nak megkü lönböztetéséhez segítenek. ez pedig a megoldás e lső lépése
lehet.

A tekintély három faj táj a

Ha a tekinté ly fogalmának sokféle megfog almazásáb61 a lényegi elemeket
ö sszeqyűj tj ü k , a következő meghatározást kapjuk : A tekintély személyek vagy
dolgok tulajdonsága. amely mint valamilyen fajtájú felsőbbség az elfogadás
igényét alapozza meg. - Az előző fejezetben felso rakozta tott elemek segít
ségével a felsőbbség fogalmának három fajt áját különböztethetjük meg. és
így a tekíntély három egymással összefüggő. de alapvetően különböző

fajtájához juthatunk:
1. Az első fajtát általában személyi vagy dolog i tek intélyn ek nevezík

(ami a lényeget . jól kifejezi . a kifejezés behelyettesít ését a tekintély meg
határozásába azonban nehézkessé teszi) . Szorosan összefügg a jellegzetes
kérdésfö lvetéssel : . Ki vagy te?" Forrása a már előre meglevő felsőbbség :

er ö-értéktöbblet, tud ás-ért ékt öbblet. sz ármaz ás- ért éktöbblet . megí té lés-érték
többlet stb. Az érte lmes ember egyedül értelmes válasza ennek a felsőbb

ségnek elfogadása. önmagának alárendel ése - ez az alárendelés azonban a
teki ntély első fajtájának nem konstltutlv elemé: okát önmagában hordj a.
nem függ attól, hogy más elismeri-e.

2. A második fajtát teljesítményi tekintélynek nevezhetjük. A megfelelő

kérdés így hangzik: . Mit és mennyit teljesitesz?" Eredet ében még föltételez
valamifé le e lő re meg levő felsőbbséget (képesség-értéktöbbletet) , közvetlen
oka azonban már nem ez. hanem valam i funkció betölt ése , híszen értelmet len.
funkciót be nem töltő tevékenységet nem nevezünk teljes itménynek.

3. A harmad ik fajtát funkcioná lis tekintélynek lehetne nevezni. a követ
kező kérdés értelmében: . Mihez vagy szükséges?" Létjog osultsága tehát
valamilyen szükségességből származi k: ez a fajtá jú tek int ély éppen ahhoz
szükséges, hogya társas élet valamelyik részletterülete j61 funkcionáljon .
A funkcionál is tekinté ly hordozója önmagában semm ifél e e l őre meglevő

felsőbbséggel nem rendelkezik. semmifé le értéktöbblete nincs. Helyzete
azért " fe l sőbb" , mert azok, akik erre a funkci6ra kiválasztották. önként .a lá"
rendelik magukat .
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Úgy t ű nik. hogya történelmi fej lődés fo lyamán (nagy távlatokban és alap
vető tendenciákban gondolkozva) a tekintély első fajtája bizonyos mértékig
tért veszt, a második . és legújabban a harmadik fajtája mind lényeg esebb
szerepet játszik a társadalom életében.

A dolog természetéből adódólag nem lehet elméleti leg megszabni azt a
határt, ahol ez a le- és felmenő tendencia nyugvópontra ér . Ez a határ min
den valószínúség szerint elméletileg és gyakorlatilag az uralkodó viszonyok
és felfogások függvénye.

A tekintély három fajtája természetesen nem zárja ki egymást a gyakor
latban. Ellenkezőleg : szociológiai szempontból mindháromnak opt imális mér
tékú együttes jelenléte tekinthető (funkcionális an) ideáli snak.

Tekintély az egyház intézményében

A tekintély védelmére tulajdonképpen kár sok szót vesztegetni. Egyrészt
az emberi egyenlőtlenség megváltoztathatatlan törvénye bizonyítja a tekintély
szükségét minden ember i társadalomban : bármennyire is csökken a távol ság
különböző rétegek és szociális kategóriák között, az egyik embernek mindig
több fiz ikai ereje. szellemi képessége . stb . lesz. mint a másiknak. Másrészt
az emberi együttlét feltétlenül szükségessé teszi bizonyos funkciók szabályo
zott betöltését: bárm ilyen ideálisan érett és informált társadalomban is
szükség lesz Irány ításra , követ kezésképpen alárendelésre is . Ezek alól a
szoclológiai törvényszerúségek alól sem mentes az egyház mint közösség és
mint intézmény: benne ls van és szükséges a tekintély.

Az igazi kérdés nem is ezen a síkon jelentkezik. Egyháznak és profán
társadalomnak egyaránt, ha nem is egyféleképpen, meg kell ta lálnia a mal
idő k helyes útját a minden korban trag ikusan embertelen két véglet : a totali 
tarizmus és az anarchia között. A kérdés tehát józanul csak így tehető fel :
m i I y e n tekintélyre van szükség ma az egyházban? Erre a kérdésre nyil 
vánvalóan ismét több szempontból lehet és kell választ keresni - itt a
célkltúzésnek megfe lelóen a szociológiai szempontok hozzáadásáról lehet szó.

Mindenekelőtt azonban egy döntésre van szükség, amely éppen nem szo
ciológiai , hanem . módszertani" vagy . pedagógiai" jellegú, és amelyben ki-ki
saját vérmérséklete . nevelése és legjobb meggyőződése szerint más és más
irányba hajl ik . Legalábbis elméletileg valószínúleg meghatározható volna
adott esetben az a tekintély-minimum, amelyet az egyház nem adhat fel
lényegének feladása nélkül. De elgondolható egy maximális megoldás is ,
ahol az egyház minden olyan elemet ki akar építeni és meg akar tartan i ,
amely a tekintélyelvet megvalósulásában er ősitl . illetve előbástyaként

körülveszi és védi (gondoljunk például a megfelelő stílusra, a távolságo k
növelésére. az info rmác iók és megokolások kizárására, stb .) . A két elméleti
leg meghatározható szélső pont közül melyik felé kell ma az egyháznak
közelednie. hogy hivatását a mai világban optimálisan meg tudja valósítan i?
- Az el ső irány felé nincs szükség különösebb elemzésekre és megfontolá-
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sokra, csak a történelmi példákból kell a megfelelőket kiválasztani és a jelen
helyzetre alkalmazva felújítani. - Amennyiben azonban a tekintély kérdés é
ben ls helyesnek látszik egy bizonyos .agglornamento· . hasznos lehet a kö
vetkezőkben megfogalmazott igények vagy lehetőségek megfontolása, meg
vitatása. megvalósítása.

1. Jó volna az egyházon belül is eljutni a tekintély elvének őszintébben

és realistábban pluralista felfogásához. Természetesen jelen van és szük
séges a tekintély mindhárom fajtája az egyházban is. De ahol a három nem
szerepel együttesen (és az optimum ezen a téren emberileg lehetetlen), ott
lényeges megkülönböztetésekre van szükség. A funkcionális tekintélyt soha
sem szabadna személyi tek intélyként beállítani , sőt még a teljesítményi
tekintélyt sem , legalább is nem abban az értelemben, hogy a teljesítmény
alanya valamiféle személy i kultusz tárgyává legyen. Ezzel szemben törekedni
kellene arra , hogy a személyi tekintélynek, vagyis az adott értéktöbbletnek a
teljesítmény minden lehetősége nyitva álljon , és ahol mód van rá, a megfe
l elő funkclót is Igazi tekintéllyel betölthesse.

2. Ahol a tekintély elve fennáll III. nélkülözhetetlenül szükséges, ott is al
kalom nyílik az alkalmazkodásra, éspedig a stilusban és hangnemben , hogy
a tekintély ne autoritativ formában jelentkezzék. - Egy nagyüzem tulajdonosa
írja a gyáraiban megvalósított stilusról : . Intézkedtem, hogy üzemünkben
mindenki , aki a másiknak utasítást ad, hozzáfúzze: miért van arra szükség.
Abban a pillanatban, amint ez megtörténik, a másik már nem úgy tekinti
magát, mint parancsfelvevő, hanem mint ember, aki megokolásra érdemes."
- Ilyen vagy hasonló stílusváltozások az egyház keretén belül is kétség 
telenül párhuzamot alkotnának a mai tendenciákhoz.

3. Atmenet a régiből az újba soha nem megy ugrásszerúleg és nem való
sítható meg egy csapásra (hacsak nem forradalmi úton, de akkor roppant
áldozatok árán) . Ez a tétel érvényes a tekintélyelvével és gyakorlatával
kapcsolatban is . Az egyházban sem oldja meg a kérdéseket egy . reforrn
püspök" , vagy egy . retorrnplébános" . vagy egy .reforrntörv ény". Mentalitá
sok és hosszan begyakorolt magatartások változása csak ott lehetséges,
ahol ebben az irányban intenzív nevelés történik, ahol az új begyakorlására
mód nyil ik. Az egyházban uralkodó tekintélyfelfogás ls csak úgy változhat.
ha az egyház minden tagjának igazi lehetősége nyillk valóságos felelósségek
v állal ására. mint ahogy ehhez a profán társ adalm i életben már többé-kevésbé
hozzászokott. Enélkül az egyházban és a profán társadalomban betöltött sze
repe k öz őrt meghasonl ás állapotába kerül , mint az anekdota szavaival élve
a londoni ember , ha ott a baloldali közlekedést jobboldalira állitják át - de
csak az autóbuszok számára.

4. Az első pillantásra úgy tű nhet. mintha a kritika minden formában és
minden körülmények között ellensége lenne a tekintélynek. Közelebbről

szemlélve, és a vázolt megkülönböztetések szellemében azonban más követ 
keztetésre jutunk. Igaz ugyan. hogy minden kritika értelmetlen és ellentmondó
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a globálisan felfogott tekintéllyel szemben, a tekinté ly pluralista felfogásá
ban azonban kifejezetten lényeges szerepet játszik. A kritika igazi fe ladata
éppen abban állna, hogya helyesen felfogott pluralista tekintélyt bíztosttsa.
éspedig azáltal. hogy azonnal jelentkezik,amint a saját területén jogos tekin
tély illetékessége határait átlépI. Minthogy a konkrét életben ezek a határok
soha nem szerepelnek éles logikai elhatároltságban, a kritika mindig sz ük
ségesnek látszik. éspedig magának a tekintélynek az érdekében. Ebből az
összefüggésből következik egyébként az a sokszor elfelejtett tétel is, hogy
a tekintély hibáinak takargatása magát a tekintélyt gyöngiti. Ezzel szemben
a kritizálható és a kritikát elfogadó tekintély hibák ellenére is bizalomra ér
demes marad. Tekintély és kritika tehát nem egymásnak ellentmondó, hanem
egymást klegészitő fogalmak. Ezért tún ik Bernhard Haring megfogalmazása
nemcsak szellemesnek, hanem tartalmilag döntően fontosnak is: .A krltlk á
nak helyet kell adnunk az erények sorában. hogy az ép ítő kritika önkritikával
párosulva alaposan elkülönüljön a romboló. ellenséges krit ikától. A kritika
domeszt ikálásának ezt a foly amatát a hal ász-vadász-kult úráb ól a szántóvetők

és pásztorok kultúrájába való átmenethez lehetne hasonlítani. Azok az elöl 
járók, akik manapság minden kritikával szemben elutasító magatartást tanúsí
tanak és azt hiszik, hogy állandóan vadászatra kell kivonuln iok a kri t ikusok
ellen, mintegy a totemvadászok kultúrájához térnek vissza: - A tekintély
megvédése és k üls ő jelekkel való hangsúlyozása tekinthető ugyan a dolog
természetéből folyó dolognak. De ezek a jelek a gyanakvás forrásaivá válnak ,
ha a mögöttük álló tek intély nem tud ja igazolni fel sőbbségét azáltal , hogy
nyí ltan kiáll a kritíka elébe .

Ez a néhány megjegyzés csak támpon tokat és gondola tokat akart fel
kínálni a személyes reflexiónak. Hiszen a felvetett kérdés összetett volta
rnlatt ilye n rövid formában kimer ítő tárgyalás lehetetlen. Mindnyájan tudjuk ,
mi lyen súlyos , menny ire központi probléma egyházunkban ma a tekintély
krizlse. A személyes felelősség a helyes megoldás ti sztázásában és meg
valósitásában elodázhatatlan. Am a tekintély kérdésében senki sem egyedüli
tekintély a megtestesült Igazságon kiv ül. aki mind a tek intély elfogadására,
mind pedig a tek intély kritikájára példát adott nekünk, és halálll előestéjén

az igazi felsőbbséget. a végső személy i ért éktöb bletet egymás seg ítő szol
gálatában jelölte meg.
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