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Kedves Olvasók!

Bonaventura, a középkor nagy ferences skolasztikusa a teológiát a 
tudományok foglalatának és csúcsának tartotta. A XEX. században 
leporolt és felpolírozott (neo)skolasztika a modem életérzés és a 
szaktudományok sűrű erdejében kereste a tudományos teológia 
alapjait. A magyar teológia művelői a kommunista hatalomátvétel 
következtében részben külföldre kényszerültek, részben minden 
tudományos munkához elégtelen körülmények között kellett ide
haza dolgozniuk. Az eredmény szánalmas: egykét úttörőt leszá
mítva sem a H Vatikáni Zsinat szempontjai nem jelentek meg a 
magyar teológiában, sem a teológiaoktatás reformjával nem kísér
leteznek. Közben a vallás (és teológia) iránti, egyáltalán nem csu
pán hitből és egyházi elkötelezettségből fakadó érdeklődés nagy. 
Néhány tucat neves nyugati teológus könyvének, magyar kiadása 
semmiképpen sem mentesít a magyar teológia művelésének köte
lezettségétől. Éhhez kiművelt tudósok kellenek és a tudománymű
veléshez méltó eszközök. Az ígéretes magyar teológusok nagy 
része külföldi egyetemeken birkózik a szent tudománnyal. Ha 
visszatérnek, remélhetőleg felszabadítják őket a teológia 
teljesértékű művelésére és nem kell két-három embemyi lelkipász
tori munkát is végezniük. A Kormány és a Vatikán közötti —  sokak 
által vitatott és pontos tartalmát tekintve kevesek által ismert — 
megállapodás az egyházi felsőoktatás anyagi stabilitását is biztosít
ja. Persze csak akkor, ha a Püspöki Kar az állami támogatást való
ban. a megegyezés szerint használja fel, amire egyelőre az érintett 
felek nem adtak és nem kaptak biztosítékot.

Lapzártakor zajlik a grazi „Megbékélés” találkozó. Ha már a katoli
kus-ortodox csúcs el is marad, azért a keresztények közvetlen 
közösségeinek bázisán az ökumené valóság. Graz elemzésére őszi 
számunkban visszatérünk.

A nyár hozzon pihenést és sok érdemi együttlétet minden 
kedves Olvasónknak!
1997. június

. A SZERKESZTŐK
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SÚLYPONT

Na g y  István

A szerző 1990-ben érettségizett M arosvásárhe
lyen. Ezután négy évig a feren ces ren d  tagja
ként teológiát tanult Esztergom ban és Szege
den. Egy évig a Juhász Gyula Tanárképző Főis
kola könyvtár-román szakos; jelenleg a Jó zsef 
Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudom á
nyi Kar nappali tagozatos hallgatója.

Teológia a magyar felsőoktatásban

“Ne higgye senki, hogy elég neki az olvasás ke
net nélkül, a spekuláció áhítat nélkül, a kuta
tás csodálkozás nélkül, a szem lélés ujjongás 
nélkül, a tevékenység jám borság nélkül, a tu
dom ány szeretet nélkül, a m egértés alázatosság 
nélkül, a tanulás isteni kegyelem  nélkül, a tü
kör az Istentől sugallt bölcsesség nélkül ”. 1

Szent Bonaventura

A magyar felsőoktatás átalakulása némi változást hozott a teo
lógiai oktatásban is. Mindaddig, míg a kilencvenes évek előtt 
csak az egyházak által fönntartott teológiai főiskolákon és 
akadémiákon folyt oktatás - ami elsősorban azok számára 
volt elérhető, akik a későbbiekben lelkipásztorként kívántak 
működni - ezután már lehetőség nyílt a világiak teológiai 
képzésére is. Volt ugyan kezdeményezés erre még a rend
szerváltás előtt, de mivel a hatóságok nem nézték jó  szemmel
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az ilyen kísérleteket, ezért csak nagyon korlátozott keretek 
között működhettek.

A továbbiakban megpróbálom bemutatni azt a színes és 
gazdag tényanyagot, amelyet egy felmérés segítségével gyűj
töttem össze a témában. Minden felsőoktatási intézménybe 
elküldtem a következő kérdéssort, ahol jelenleg teológiát ok
tatnak. Ez tehát magában foglalja a kisegyházakat, a történel
mi egyházakat és a Magyarországon működő és teológiai főis
kolát fönntartó szerzetesrendeket is. A magyar teológiai okta
tás részének tekinthető a szomszédos országokban élő ma
gyarság felsőoktatása is, de adatokat csak a kolozsvári és gyu
lafehérvári hittudományi főiskolákról sikerült gyűjteni.

A kérdések a következők voltak:
1. Kik és mikor határozták el a világiak teológiai oktatását 

az adott országban? Rendszerváltás előtti kezdeményezések, 
esetleges szankciók emiatt.

2. Mikortól van civil - világi - teológia oktatás az adott vá
rosban? Az intézmény Jogelődje, hány féléves a képzés, mit 
tanítanak?

3. Van-e együttműködés más egyetemekkel, főiskolákkal?
4. Akkreditáció - folytat-e tárgyalásokat?
5. A szemináriumok és szerzetesrendek teológiai képzése?
6. Elöljárók - igazgató, püspök - véleménye?
7. Távolabbi célok, egyéb elvárások?
8. Mennyi a hallgatók létszáma?

A kérdéseket a következő intézmények kapták meg:
A Tan Kapuja Buddhista Főiskola;
Baptista Teológiai Akadémia;
Ciszterci Rend Zirci Kongregációjának Szent Bemát Hittu

dományi Főiskolája;
Debreceni Református Hittudományi Egyetem;
Egri Hittudományi Főiskola;
Esztergomi Hittudományi Főiskola;
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskolája;
Ferences Hittudományi Főiskola;
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Görög Katolikus Hittudományi Főiskola;
Győri Hittudományi Főiskola;
Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola;
H. N. Adventista Egyház Lelkészképző Intézete;
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar; 
Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola;
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar;
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola;
Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola;
Sárospataki Református Teológiai Akadémia;
Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola;
Szegedi Hittudományi Főiskola;
Szent Gellért Hittudományi Főiskola;
Szent Pál Akadémia;
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola;
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola;
Wesley János Lelkészképző Főiskola;
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola.

A fölsorolt intézmények közül lapzártáig a következők 
küldték vissza válaszaikat:

Esztergomi Hittudományi Főiskola, Evangéliumi Pünkösdi 
Közösség Bibliai Főiskolája, Ferences Hittudományi Főiskola, 
Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola, Kölcsey Ferenc Refor
mátus Tanítóképző Főiskola, Pécsi Érseki Hittudományi Főis
kola, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Szegedi 
Hittudományi Főiskola, Szent Gellért Hittudományi Főiskola, 
Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola, Sola Scriptura Lel
készképző és Teológiai Főiskola, Veszprémi Érseki Hittudo
mányi Főiskola.

Kisegyházak
A kisegyházak közül a Sola Scriptura Lelkészképző és Teoló
giai Főiskoláról, valamint az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 
Bibliai Főiskolájáról érkezett válasz. Telegdi Jó z s e f  főigazga
tó azt javasolja, hogy "...hasznos lenne választ keresni a rra  a
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kérdésre, hogy egy-egy hivatalos m egbeszélésen túl hogyan 
alakulhatna ki jó  együttműködés a teológiák között...". A 
Közösségről és a Bibliai Főiskoláról pedig a következőket ír
ja:

"A pünkösdi-karizmatikus mozgalom - világviszonylatban - a 
kereszténység második legnagyobb csoportja, 372 milliós lét
számmal (1990-es adat). E mozgalom részét képezi a hazánk
ban a század elején szerveződött Evangéliumi Pünkösdi Kö
zösség. A Közösség küldetésének tekinti, hogy a gyülekezeti 
igehirdetés mellett különféle oktatási és kulturális tevékeny
séget is végezve szolgáljon a társadalomban.

A Közösség saját hitelvei szerint képzett felsőfokú teológiai 
ismerettel rendelkező lelkipásztor-szükséglete, valamint a 
pünkösdi teológiai felsőoktatás nemzetközi normáihoz való 
kapcsolódás, felzárkózás igénye fogalmazódott meg akkor, 
amikor élve alkotmányos jogával - a Debreceni Református 
Teológiai Akadémián és a budapesti Evangélikus Teológiai 
Akadémián végzett lelkészei aktív közreműködésére alapozva 
- a Közösség Országos Presbitériuma 1991-ben az Evangéliu
mi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskolája megalapítását hatá
rozta el.

A Főiskola feladata
Lelkészek és lelkészi munkatársak képzése (2Tim 2,2). Elmé
leti felkészítés, a Szentírás ismereteinek és megértésének 
munkálása, valamint a szolgálat (hivatás) eredményes végzé
seihez szükséges gyakorlati jártasság megszerzésének biztosí
tása.

Tananyag
A Főiskolai oktatási anyagának gerincét az ICI Univesity 
(Springfield, USA) tankönyvei képezik. Szükségképpen a tan
terv részét alkotják a hazai szakirodalom megfelelő tananya
gai is. A tantervi program igazodik a felsőoktatás modern kö
vetelményeihez, lehetővé teszi a kreditrendszerre történő át
térést. Minősített külföldi forrásanyagok alkalmazásával a
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nemzetközi normáknak is megfelelő követelményszintet ha
tároz meg. A képzés időtartama nappali tagozaton 4 év, leve
lező tagozaton 5 év. A nappali tagozat első évfolyamán min
den tanévben indul képzés, levelezőn háromévenként.

Belföldi kapcsolatok
Nyitottak más egyházak teológiai intézményeire, együttműkö
dést azonban még nem sikerült kialakítani.

Külföldi kapcsolatok
A Főiskola kapcsolatban áll több európai és Európán kívüli 
teológiai felsőoktatási intézménnyel (Continental 
Theological Seminary, Brüsszel; Regent University, Kalifor
nia; Soonshin University, Szöul, Korea); tagja az Európai 
Pünkösdi Teológiák Szövetségének (European Pentecostal 
Association, London). A Főiskola képzés-fejlesztés irányelvei
nek megfogalmazása során - tekintetbe veszi az Eurázsiái Ok
tató Szolgálat (EurAsia Education Service, Springfield, USA), 
ezen belül az Eurázsiái Akkreditációs Bizottság (EurAsia 
Accreditation Comission, AEC) ajánlásait is.

Akkreditáció
Eddig tájékozódó jellegű tárgyalásokat folytatódé hivatalos 
kapcsolatfelvételre még nem került sor. Az akkreditációs eljá
rásra az előkészületek folyamatban vannak.

Egyéb
Jelenleg folyik egy önálló főiskolai épület rekonstrukciója. 
Ősszel a felújított épületben szeretnék megkezdeni az új tan
évet.
Hitoktató szak indítását tervezik és szervezik. Kutatócsoport
juk a Zsidókhoz írt levél eredeti szövegének beható tanulmá
nyozását végzi, a későbbiek során a kutatásban szeretnének a 
Főiskolánkhoz nem tartozó érdeklődőkkel, szakemberekkel 
is együttműködni.
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A hallgatók létszáma: nappali 48 fő, levelező 23 fő (egy év
folyam), összesen 71 fő. A következő tanévtől a hallgatók lét
száma várhatóan 100 fő fölé emelkedik."

Református Egyház
Győri István dékán a következőket írja a Sárospataki Refor
mátus Teológiai Akadémiáról: "A theológiai képzés
Sárospatakon a 16. században alapított Kollégium keretében 
alakult ki. A nyugati protestáns egyházakkal folyamatosan tar
totta a kapcsolatot, így az új theológiai-filozófiai hatások ha
mar elérték Sárospatakot. A két világháború között a népfőis
kolái mozgalom, valamint a dialektikai-theológia hatása hatá
rozta meg a főiskola életét. Az Akadémiát 1951-ben állami 
nyomásra megszüntették.

1991-ben indult újra az oktatás.
Az oktatás célja alapvetően a református lelkészképzés. A 

képzés 10 félév, a tanterv a klasszikus elméleti theológiai 
diszciplínák oktatását ötvözi a lelkészi szolgálatra való gya
korlati felkészítéssel. Kifejezetten világi képzés külön nincs, 
de a végzett hallgatók egy része nem lelkészi hivatást vállal, 
hanem más egyházi munkakört tölt be (oktatás, könyvtár, 
stb.).

Az Akadémia szoros kapcsolatot tart fenn más egyházi fel
sőoktatási intézményekkel, tagja az Egyházi Egyetemek és Fő
iskolák Kollégiumának. A református intézményekkel a leg
szorosabb a kapcsolat (tanárcsere, diákcsere, jegyzetkiadás, 
stb.).

Az intézménynek a Felsőoktatási törvény szerinti első 
akkreditációja most van folyamatban. Az intézmény terve a 
kutatási és az oktatási munka színvonalának emelése, a többi 
theológiai intézménnyel való együttműködés erősítése. Célja
ink között szerepel hitoktató-tanító szak indítása."

Dr. Csorba Péter főiskolai lelkész a Kölcsey Ferenc Refor
mátus Tanítóképző Főiskoláról írt rövid összefoglalót: "A Mű
velődésügyi és Közoktatási Minisztérium 1991-ben adott le-
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hetőséget a tanítóképző főiskolákon hitoktató-képzésre. Az 
akkor még Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskola az 1992-es 
tanévben kezdte meg a tanító-hitoktató szakon teológiai tár
gyak oktatását. A Debreceni Református Teológiai Akadémia 
professzorai látták el először a hitoktató, majd kántor és 
kommunikátor szakon ezeknek a tárgyaknak az oktatását.

A teológiai Akadémia, ma Református Hittudományi Egye
tem, a Református Kollégium intézményeként 1538-tól mű
ködik és azóta képez lelkész-tanítókat. Intézményünkben a 
teológiai tárgyak oktatását és a külső óraadók munkájának 
szervezését a Hittudományi Egyetemről, a Teológiai egység 
biztosítja.

1996-ban lezárult akkreditáció a hitoktató szakon folyó 
munkát "erősnek" minősítette és diplomák folyamatos kiadá
sát javasolta. Kántor és kommunikátor szakokon addig még 
nem volt végzett évfolyam. A Tiszántúli Református Egyház- 
kerület, mint az intézmény fenntartója, minden segítséget 
megad, hogy a kívánt minőségben történjék a teológiai tár
gyak oktatása. Az intézmény a teológiai egységet Teológiai 
tanszékké szeretné szervezni.

Teológia tárgyakat tanuló nappali tagozatos hallgatók lét
száma: hitoktató: 42; kántor: 11; kommunikátor: 99. Össze
sen 152."

Római Katolikus Egyház
A katolikus hittudományi főiskolák közül Esztergomból, Pécs
ről és Szegedről érkeztek válaszok, valamint 
Gyulafehérvárról. Ezen hittudományi főiskolák mindegyike 
részt vesz a világiak teológiai oktatásában is.

Dr. M arton Jó zsef teológiai tanár az erdélyi viszonyokról 
tájékoztatott: "Az erdélyi egyházmegyében a világiak teológiai 
képzése -  mégha szerény körülmények között és kis létszám
ban -  folytonosnak mondható a 89'-es fordulat előtt is. Teo
lógiai oktatást kezdtek el Sepsiszentgyörgyön 1988-ban Csató 
Béla és Csíszér Albert vezetésével, egészen titkos formában.
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Hivatalos formában 1990. március 3-án Bálint Lajos segéd
püspök vezetésével egy kis bizottság (Hajdú Gyula, Jakubinyi 
György, Marton József teológiai tanárok, Csató Béla és 
Csíszér Albert plébánosok) kidolgozták a budapesti levelező 
tagozat mintájára a világiak teológiai képzését. Tekintettel ar
ra, hogy az érdekeltek Gyulafehérvártól távol laktak, ezért 
központokban szerveztük meg teológiai tanárok vezetésével 
ugyan, de helyi "asszisztens" tanárok irányításával az oktatást. 
Az indítványozó segédpüspök, mint megyéspüspök (kinevez
ve f. év. március 14.) átvette az egyházmegye vezetését, s 
szorgalmazta, hogy ősztől a következő központokkal elindul
jon a világiak teológiai oktatása: Marosvásárhely, Kolozsvár, 
Déva, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely, 
Sepsiszentgyörgy (a fölsoroltak a Gyulafehérvári egyházme
gyéhez tartoznak); valamint Szatmáron, Nagyváradon, s 
1991-ben Temesvárott. Nagyváradon és Temesvárott kétnyel
vű - román-magyar - oktatás folyik.

Kezdetben - a budapesti mintát követve - a képzés három 
éves volt, de már az elsőévesek is öt évet végeztek, miközben 
a képzés időtartama módosult. A következő tantárgyakat ok
tatjuk: Szentírástudomány (biblikum 4 szem., exegézis 4 
szem.), filozófiatörténet (2 szem.), filozófia (antropológia, 
teodicea, kozmológia egy-egy szem.), egyháztörténelem (3 
szem.), teológia spirituális (1 szem.), liturgika (2 szemszter), 
teológia fundamentális (4 szem.), teológia morális (4 szem.), 
latin (2 szem.), pszichológia (2 szem.), pedagógia (2 szem.), 
katekétika (2 szem.), házasságjog (2 szem.), teológia 
pastoralis (3 szem.), patrológia (1 szem.), szociológia (1 
szem.), dogmatika (4 szem.), egyházzene (1 szem.), művelő
déstörténet (2 szem.). Mindegyik tárgy anyagát nyomtatott 
formában megkapják a hallgatók, az előadások ezért konzul
tációs jellegűek. Vizsga, illetve kolloqium van mindegyik 
tárgyból.

E működő Hittanárképző Tagozatokat 1991-ben a 
Kulturügyosztályi Államtitkárság is jóváhagyta, s a 
Tanügyminisztérium is tudomást vett róla. Sajnos, a sok ki-
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rendeltség miatt (aminek fő célja az volt, hogy minél több fel
nőtt bekapcsolódhasson az oktatásba, és minél kevesebbe 
kerüljön) az 1995-ben megtörtént ellenőrzés után nem tör
tént meg az akkreditálása.

Egyházunk előtt - e körülménytől függetlenül - érvényesnek 
mondható. Pillanatnyilag a gyulafehérvári és másik három er
délyi egyházmegyében működő civil hitoktatók (kb. 240), e 
képzés alapján tevékenykednek. A kezdeményezés minden
képpen hasznos volt! Tekintettel az akkreditálás hiányára, 
1996 őszén a kolozsvári Babe§-Bolyai Egyetem keretén belül 
beindított hittanárképző szak, az ún. "Levelező Tagozat" egy 
átalakulás előtt áll. Továbbra is a világiak teológiai képzését 
fogja szolgálni, nem annyira "iskolás" keretek között.

Kolozsvárott, szintén a négy egyházmegye részére, az álla
mi egyetem fakultásaként indult a kettős profilú: hittanár-tör- 
ténelem (1996/97-es tanévben 10, 1997/98-ban 15 hellyel), 
és hittanár-bölcsész (magyar, német, angol, francia szak); 
1996/97-es évben 10, 1997/98-as tanévben 20 hellyel. E szak
párokat 1996 májusában az egyetem rektora (Andrei Marga) 
és a gyulafehérvári érsek között létrejött egyesség alapján 
hozták létre. A teológiai képzés valójában az érsek hatásköré
be tartozik, amennyiben ő nevezi ki a tanárokat és ő gyakorol 
felügyeletet a képzés minősége fölött is; a másik szakpár tel
jes egészében az egyetem keretei között zajlik.

A kolozsvári fakultásunk az akkreditációs bizottság ellenőr
zése után megkapta a nyilvános működési engedélyt. A teoló
gia tanári kara most kezd kiépülni. Ezen tanárok fizetését az 
állam biztosítja és a szakpár hallgatói is állami ösztöndíjban 
részesülnek.

A levelező tagozat végzős létszáma 1994/95: 340; 1995/96: 
207; 1996/97: 166; 1997/98 (előreláthatólag): 120. Azért 
hoztam csak a végzősök számát, mert megtévesztő a nagy le
morzsolódás. Csak 1990-ben a gyulafehérvári egyházmegyé
ben 800-an kezdték el tanulmányaikat."

A veszprém i hittudományi főiskola a kérdéseimre a követ
kezőket válaszolta: "Az intézményt 1991-ben alapította újra
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dr. Szendi József megyéspüspök. A teológia jogelődje, amit 
1952-ben államosítottak, a Veszprémi Papnevelő Intézet volt.

Az alapításkor az egyetemmel közös szakokat indítottak. A 
főiskola 1991-től 1994-ig szerződéses alapon helyileg is az 
egyetemen működött. 1994 őszén megnyílt a szeminárium, 
ekkor a főiskola is saját épületbe költözött. 1995 júniusától a 
főiskola és a szeminárium közös rektora dr. Varga István, a 
tanulmányi igazgató dr. Kuminetz Géza.

Jelenleg 222 hallgatóval működik az intézmény, akik a kö
vetkező szakpárokon tanulnak. Hittanári (108 fő), hittanári
szociális munkás (54 fő), hittnári-egyházzeni (19 fő), szociális 
munkás (5 fő), hittanári- másik szak a Veszprémi Egyetemen: 
angol, német, kémia, számítástechnika (36 fő).

A szakok akkreditálása folyamatban van. A beadványokat el
készítették, ősszel várják  ̂látogató bizottságot."

"Az is fontos, hogy minél több világi hívő szerezzen kellő 
képzettséget a szent tudományokban, sőt hogy számosán kö

zülük hivatásszerűen is szenteljék magukat ezeknek a tudo

mányoknak, és azokat előbbre is vigyék. A hittudósok azon
ban csak akkor teljesíthetik feladatukat, ha minden hívőnek, 

egyházinak és világinak biztosítva van a kutatás, a gondolko

dás és a szerény, de bátor véleménynyilvánítás jogos szabad

sága mindabban, amiben szakértő."

"Gaudium Et Spes" - Lelkipásztori konstitúció az egyház és a 

mai világ viszonyáról - 62. A kultúra és a civilizáció 

összehangolása a keresztény tanítással
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Szerzetesrendek
A Szent Gellért Hittudományi Főiskola igazgatója dr. Sulyok 
Elem ér a Bencés Rend főiskolájáról a következőket írta:

"A pannonhalmi apátságban a teológiai és bölcseleti képzés 
- kisebb-nagyobb megszakításokkal - közel ezer éves múltra 
tekint vissza. A Szent Gellért Hittudományi Főiskola jogelőd
jének fejlesztése Kruesz Krizosztom főapát nevéhez fűződik, 
1884-ben a főiskolák hivatalos jegyzékében szerepel.

A képzés jelenleg 12 féléves, a szokásos filozófiai és teoló
giai tárgyakat tanítjuk - kiegészítve a rendi sajátosságokkal 
(Szent Benedek Regulája, Konstitúciók, Rendtörténet, Zsoltá
rok). Itt Pannonhalmán csak bencés szerzeteseket képzőnk.

Kihelyezett tagozatunkon (SOPHIA) Budapesten 
szerzetesnőket képzünk, akik hitoktatói, ill. lelkipásztori 
munkatársi képesítést kapnak.

Levelező tagozatunkon Rév-Komáromban világiak számára 
tartunk hitoktatói képzést - elősegítve ezzel 1990 óta a Szlo
vákiában élő magyarok anyanyelvi hitoktatását.

A SAPIENT1A Szerzetesi Hittudományi Főiskolai Szövetség 
megalakításával az akkreditációt segítjük elő. A tárgyalások 
folyamatban vannak.

A bencés főiskolai oktatás és nevelés nagy gondot kíván 
fordítani a noviciátusban megkezdett program (keresztény 
hit, szentségi élet, szentírásolvasás, liturgia, gregorián ének) 
elmélyítésére. Számítva arra, hogy a filozófiai és teológiai ta
nulmányok során tágul a növendékek szellemi horizontja, és 
a fejlődés során egyre jobban építenek személyi értékeikre, 
meggyőződésükre, fel akarja tárni előttük a Krisztus-követés 
biblikus és teológiai alapjait, valamint a fogalmak mély értel
mét. Szükségesnek tartja a "studia monastica" művelését, 
mégpedig a liturgia és ökumené szellemében. Mindeközben 
arról sem szeretne elfeledkezni, hogy növendékei mint az 
egyház leendő apostolai és a szülők segítői - nevelő feladatra 
is vállalkoznak. Ez a hivatás megkívánja az értelem és az érzü
let sajátos adottságait és a készséget az állandó megújulásra.
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Az elöljárók, igazgató, főapát (a kis létszám miatt) szemé
lyes kapcsolatban van valamennyi növendékkel.

Közveden cél: A SAPIENTTA Szerzetesi Hittudományi Főis
kola szervezetének a felállítása, hogy a szerzeteseket képző 
főiskolák (bencések, ciszterci, piarista, ferences, stb...) szoro
sabban együttműködhessenek.

A hallgatók létszáma: nappali: 40 ; levelező: 30"
Dr. Máté Károly Teodóz ofm  főigazgató a Ferences Hittu

dományi Főiskoláról tájékoztatott: "A Ferences Hittudományi 
Főiskolára (FHF) a Ferences Rend tagjai járnak. A képzés 6 
éves, három helyen folyik (Szeged, Szécsény, Budapest-Pasa- 
rét).

Négy szerzetesrend - ferences, piarista, ciszterci, bencés - 
szövetséget kötött, és két év múlva felállít egy SAPIENTIA nevű 
főiskolát, melynek az engedélyezését most kérték az illetéke
sek. A közös szerzetesi főiskolát a növendékek a tanulmányi 
idő utolsó három'évében látogatják. Székhelye Budapest lesz."

"A szerzetesrendek korszerű megújítása leginkább a rendta

gok képzésétől és nevelésétől függ. Ezért még a nem-klerikus 

szerzeteseket és a szerzetesnőket se vonják be mindjárt az 

újoncidő után az apostoli munkába. Tartson még kellő ideig, 

megfelelő rendházakban, lelkiségi és apostoli, tudományos, 

illetve szakmai képzésük, és szerezzék meg a megfelelő képe

sítéseket."

"Perfectae Caritatis" - Határozat a szerzetesi élet korszerű 

megújításáról -18 .  A rendi nevelés

E néhány levél teljes közzétételével kívántam érzékeltetni azokat 
a tendenciákat, amelyek a jelenlegi magyar teológiai' felsőokta
tásban kibontakozóban vannak. Teljes képet nem kaphatunk e
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közlésekből, de néhány megállapítást mégis tehetünk. Az egyhá
zak a rendszerváltás után azonnal elkezdték a világiak teológiai 
oktatását; komoly igény mutatkozik az égyetemekkel való együtt
működésre; az akkreditációk folyamatban vannak.

Az alábbiakban egy táblázat segítségével bemutatom azokat 
az egyetemeket és főiskolákat - a meghirdetett teológiai sza
kokkal valamint a betölthető létszámokkal - melyek 1997/98 
tanévre felvételt, részvételt hirdettek.

Az intézmény neve Választható szak Képzési idő 
(félév)

Tagozat Lét
szám

Tan Kapuja Budd
hista Főiskola

teológia
(Dharma-tanító)

8 N1 50

Baptista Teológiai teológus-lelkész 10 N 10
Akadémia misszió 8 N 20

misszió 8 L2 20

Ciszterci Rend Zirci 
Kongregációjának 
Szent Bernát Hittu
dományi Főiskolája

teológus-lelkész 12 N 25

Debreceni Reformá- teológus-lelkész 10 N 40
tus Hittudományi hittanári . 4 N 50
Egyetem hitoktatói 6 N 15
Egri Hittudományi teológus-lelkész 12 N 20
Főiskola hittanári 8 N 40
Esztergomi Hittu- teológus-lelkész 12 N 25
dományi Főiskola hitoktatói 8 N 15
Evangélikus Teoló- teológus-lelkész 12 N 25
giai Akadémia hittanári 10 N 6

hitoktatói 8 L 12
Evangéliumi Pün- teológus-lelkész 8 N 21
kösdi Közösség Bib
liai Főiskolája

teológus-lelkész 10 N 30

Ferences Hittudo
mányi Főiskola

teológus-lelkész 12 N 15

Görög Katolikus pap 12 N 25

* Nappali tagozat 

 ̂ Levelező tagozat
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Hittudományi Főis- teológus 12 N 5
kóla hittanári 8 N 30

hittanári 10 L 25
Győri Hittudományi teológus-lelkész 12 - N
Főiskola hitoktatói 8 - N

hitoktatói 8 80 L
H. N. Adventista 
Egyház Lelkészkép
ző Intézete

teológus-lelkész 7 N 10

Károli Gáspár Refor- teológus-lelkész 10 N 30
mátus Egyetem Hit- vallástanár 10 N 10
tudományi Kar vallástanár 4 L 20
Kölcsey Ferenc Re
formátus Tanító
képző Főiskola

hitoktató 8 N 50

Országos teológus-rabbi 10-12 N 3
Rabbiképző Intézet hittanári 8 N 30

zsidó közösségi mun
kás

8 N 40

Pápai Református 
Teológiai

Akadémia^
Pázmány Péter Ka- teológus 10 N 40
tolikus Egyetem hittanári 10 N 60
Hittudományi Kar hittanári 8 L 120

teológus"* 4-6 N 30

Pécsi Püspöki Hittu- teológus-lelkész 12 N 40
dományi Főiskola hittanári 10 N 40
Piarista Hittudomá
nyi és Tanárképző 
Főiskola

teológia 12 N 25

Sárospataki Refor- teológus-lelkész 10 N 30
mátus Teológiai hitoktatói 6 L 20

-* Az intézmény újbóli megnyitásáig a nappali tagozatos hallgatók a Károli 
Gáspár Református Egyetem Teológiai Karán Budapesten folytatják 
tanulmányaikat.

"* Legalább 5 éves nappali tagozatos képzés után szerzett főiskolai teológusi 
vagy hittanári oklevéllel (legalább "jó" eredménnyel) lehet jelentkezni. A 
képzés végén egyetemi szintű teológusi oklevél (bakkalaureátus) 
szerezhető.
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Akadémia
Sola Scriptura Lel
készképző és Teoló
giai Főiskola

bibliaoktató 6 L 120

Szegedi Hittudomá- pap 12 N 20
nyi Főiskola katolikus hittanári 

(főiskolai szintű)
8 N 50

katolikus hitoktatói 8 L 50
teológus 10 N .5
katolikus hittanári 
(egyetemi szintű)

10 N -u.a.

Szent Gellért Hittu- teológus-lelkész 12 N 64
dományi Főiskola hitoktató 8 L 30
Szent Pál Akadémia teológus 8 N 35

teológus 10 L 150
Veszprémi Érseki teológus-lelkész 10 N 50
Hittudományi hittanári 10 N 50
Főiskola hittanári-musica sacra 

(énektan ár-kántor) 
h ittanári-általános

10 N 12

szociális munkás 10/8 N 40
Vitéz János Római 
Katolikus Tanító
képző Főiskola

hitoktató 8 N 50

Wesley János Lel
készképző Főiskola

lelkész és hitoktató 10/8 L 10

Zsámbéki Katolikus
Tanítóképző
Főiskola*

hitoktató 8 N

A fönti számok azt bizonyítják, hogy jelenleg Magyarországon 
számos lehetőség kínálkozik a teológia tanulására. Mindez 
azonban több kérdést is fölvet! Vajon az adott intézmények 
rendelkeznek-e olyan tanári karokkal, amelyek a kor követel
ményeinek megfelelően, a tudományos igény szem előtt 
tartásával képesek a teológia oktatására, a teológia tudomány 
művelésére? A sok teológiai fakultásnak az adott egyházon

 ̂ Az I. évfolyam II. félévétől, a tanulmányi eredménytől függően lehet 
jelentkezni a katolikus hittanári szakra meghirdetett 50 fős keretből.
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belül nem kellene-e kialakítani egy vagy két olyan szakmai 
centrumot, ahol az adott tanári karok hatékonyabban végez
hetnék munkájukat? E tekintetben a magyarországi szerzetes- 
rendek elhatározása akár példaszerű is lehetne.

"A zsinat nagyon ajánlja a katolikus egyetemek és karok fej

lesztését, megfelelő területi elosztásban. Ezek az intézmé

nyek azonban ne számukkal, hanem a tudományok ápolásá

val tűnjenek ki. A tehetséges növendékeket szívesen vegyék 
föl akkor is, ha szegényebb sorsúak, főleg azokat, akik az új 
nemzetekből jöttek."

"Gravissimum Educationis Momentum" - 
Nyilatkozat a keresztény nevelésről - 

10. Katolikus egyetemek'"
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JÓZEF TISCHNER

A tomista kereszténység alkonya

Nem véletlen, hogy a jelenkori katolicizmusban egymással 
szembesülő vitás nézetek gyújtópontjában a tomizmussal 
közvetett vagy közvetlen kapcsolatban lévő kérdések állnak. 
Idézzünk fel közülük néhányat! így például "Isten halálának" 
modem filozófiája kifejezetten Isten természetéről és a világ
hoz való viszonyának természetéről alkotott tomista filozófiai 
koncepció reakciójaként jelenik meg. A vita arról, hogy léte
zik-e természetjog s melyek határai, összefügg az etika alapja
ira vonatkozó tomista elmélet kritikájával. Az olyan kérdések, 
mint a tekintély, valamint az engedélmesség határai a vallási 
közösségekben, a tomista antropológia bizonyos megoldásai
ban gyökereznek. Az újkori természettudomány -  Koperni
kusz és Galilei korától Darwinig -  ostromolja a természet 
tomista vízióját, vitatottá téve az ebből kinőtt tomista teológi
át is. A mítoszok és az alapvető keresztény vallási textusok 
természetére vonatkozó mai nézetek szemben állnak a Szent
írásnak azzal az egyoldalú realista értelmezésével, amelyet 
mindenek előtt a tomista "realizmus" erőszakolt rá a katoli
cizmusra. Az újkori fizika és fenomenológia (főként a 
heideggeri) megingatták a szubsztancia tomista fogalmát, 
amely az Eucharisztia egy meghatározott értelmezésének 
alapja.

Mindez azt jelenti, hogy a katolicizmus, amely a "hit igazo
lásának" doktrínáját nemegyszer a tomizmusból merített fo
galmakkal kötötte össze, ma belső válságba került. E válság 
különleges jellegű: a mai kereszténység, mindenekelőtt pe
dig a mai katolicizmus, a múltban nem tapasztalt radikaliz
mussal és következetességgel feszegeti a leírására alkalmazott 
tomista fogalmi apparátust, a hívő keresztény konkrét vallási 
tapasztalata pedig a tomizmus által számításba vett és helyes
nek tartott vallási tapasztalat kereteit. A válság a keresztény-
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ség egy bizonyos történeti változata, alapjainak és lényegé
nek egyik, a tomista filozófiához szorosan kötődő értelmezési 
módja körül éleződött ki. A mai katolicizmus szinte vala
mennyi neuralgikus kérdése mögött a tomista kereszténység 
bomlása húzódik meg.

Mit értek a "tomista kereszténység" fogalmán?
Nem könnyű rögtön "első nekifutásra" teljes képet adni a je 
lenségről, amiről itt szó van. Ezért csak a legfontosabbakról 
szóljunk.

A tomista filozófia, mint ismeretes, a keresztény kinyilat
koztatásban foglaltak és az arisztotelészi racionális filozófia 
alapvető elemeinek jnély szintézisét alkotta. Ahhoz, hogy ez a 
szintézis sikerülhessen, nemcsak az arisztotelészi filozófia, 
hanem a keresztény vallás bizonyos újraértelmezésére is 
szükség volt. Ha két színt összekeverünk, mindkettő megvál
tozik. E szintézis eredményképpen jelent meg az európai kul
túra történetében a keresztény filozófiának és teológiának a 
tomizmus néven ismert sajátos válfaja. Mindkettőt azonban 
árnyékként kellett kísérnie és ténylegesen kísérte is a keresz
ténység értelmezésének egy sajátos változata. Épp ezt a válto
zatát nevezem itt "tomista kereszténységnek".

A tomizmus arra törekedett, hogy a kinyilatkoztatott hitté
teleket a maga filozófiai bizonyítási és értelmezési konstruk
cióinak segítségével pozitív módon "megalapozza" és pozitív 
módon "megmagyarázza", megvilágítsa. A korabeli logikai 
szabályoknak megfelelően alkotott, a bevett filozófia által el
ismert evidenciákon alapuló érvek, az elfogadott módszerta
ni szabályok szerint megalkotott hipotézisek mind vagy köz
vetlenül a kinyilatkoztatott hittételek igazságának "igazolásá- 
ra", vagy arra irányultak, hogy a kor embere számára "érthe
tővé" tegyék őket. A filozófia nyelve a kinyilatkoztatás nyelvé
nek alapzatává vált, s vele több-kevésbé egységes egészet al
kotott. A filozófia hatására a keresztény tanításban a hittéte
lek sajátos, kisebb vagy nagyobb "fontosságuknak" megfelelő 
átrendezésére került sor, a szemantikai hangsúlyok a keresz-
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tény hitbeli tanítás ilyen vagy olyan aspektusaira helyeződtek 
át.

A tomista kereszténység e szintézisből született, és annak 
előrehaladásával együtt terebélyesedett. Az átalakulás megje
lent a hívők jogi, liturgiái és aszketikai gyakorlatában is. Az 
evangéliumi embereszmény összefonódott az ember, mint 
időben létező s változó tulajdonságokkal (erkölcsi erények
kel) rendelkező szubsztancia tomista víziójával, és ilyenként 
fordították le az élet nyelvére az aszketikai kézikönyvekben.

Időközben azonban a filozófia és a tudomány történetében 
a tomizmus lassú, de állandósuló felbomlása következett be. 
Ezzel párhuzamosan fejlődésnek indult a kereszténység kez
deteinek és a kinyilatkoztatás alapvető forrásainak kutatása. 
Mind mélyrehatóbb és visszafordíthatadanabb antinómia je 
lenik meg a tomizmus tételei és a kereszténység némely alap
eleme között.

A tomizmus és a kereszténység közötti ellentét ma több sí
kon megfigyelhető, de talán legjellegzetesebben a tomista 
spekulatív teológia terén. Itt hatotta át egymást a 
legmesszebbmenően a filozófia és a keresztény vallás. Tétele
ik -  többé-kevésbé békés összhangban -  nem csupán megfér
nek egymással, de oly mértékben át is itatják egymást, hogy 
viszonylag egységes teológiai következtetésekre vezetnek. E 
teológia példáján megfigyelhetjük, mit jelentett a gyakorlat
ban a tudomány és a kinyilatkoztatás szintézisének tomista 
eszméje. A tomista spekulatív teológia formális struktúrája 
nemcsak a teológus, de a filozófus számára is hálás elemzési 
téma. Egykor a hit és a tudomány elmélyült párbeszédéből 
született, s ez a párbeszéd mindkét fél számára sikeresnek bi
zonyult. E siker történelmi visszhangja napjainkig elhallik. 
Nem lenne értelme, ha ma folytatni akarnánk ezt a párbeszé
det anélkül, hogy mélyen elgondolkodnánk a régi spekulatív 
teológia fényeiről és árnyairól.

A félreértések elkerülése végett hangsúlyozni kívánom, 
hogy nem szeretném túllépni a jelenség szigorú leírásának 
kereteit, amely a vallás, a filozófia és tudomány bennünket
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körülvevő világának részét alkotja. Sajnos nem mindig sike
rül ehhez az elsődleges szándékomhoz hűnek maradnom. 
Mindaz, amit itt leírtam, végső soron vitatható, különösen a 
jelen helyzetben és kritikai megállapításaim nagyfokú vázla
tossága miatt.

Spekulatív teológia
A tomista spekulatív teológia alapvető ellentmondása a ke
resztény kinyilatkoztatás sajátos "logikájában" és a tomista 
spekulatív teológia sajátos "logikájában" gyökerezik.

a ) A spekulatív teológia logikája
A spekulatív teológia ítéletek többé-kevésbé sikerült 
axiomatizált rendszere, amelynek élén kinyilatkoztatott ítéle
tek (kijelentések) állnak: ezek a rendszer axiómái.

A rendszer axiómái, mint már említettem, a kinyilatkozta
tásból származnak. Kinyilatkoztatott kijelentésnek minősül a 
spekulatív teológia számára minden olyan teoretikus kijelen
tés (ítélet), amely a kinyilatkoztatásnak az egyház által elis
mert forrásaiban található, és -  egészen általánosan megfo
galmazva -  az "üdvösség" emberi problematikáját (Isten és az 
ember, Isten és a világ viszonyát) érinti. Sok nehézséget 
okoz, még egy tomista számára is, valamely kinyilatkoztatott 
kijelentés jelentésének megállapítása, és az a még nagyobb 
horderejű kérdés, hogy az adott kijelentés jogosan került-e a 
kinyilatkoztatás forrásai közé? Kritikus helyzetben azonban 
eligazítást nyújt a tanító egyház tekintélye, amelyre hivatkoz
ni lehet. Jóval nehezebb volt megfelelő rendszer-modellt ta
lálni a kinyilatkoztatott igazságok számára. Honnan meríthe
tő tudomány-modell a teológia számára?

A válasz nem okoz nehézséget, ha csak egy pillantást ve
tünk is a tomista traktátusok általános felépítésére. Minthogy 
az Abszolútum mindennek metafizikai alapja, az 
Abszolútumról szóló tanítás lesz a többi teológiai értekezés 
logikai alapja, különösen azoké, amelyekben a Megtestesült 
Istenről és az emberről esik szó.
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A spekulatív teológia formális tudományos vázának forrása 
a metafizika formális váza. Az "első filozófia" formáját inspirá
ló eszme -  a következtetések univerzális dedukciója valamely 
alaptételből vagy meghatározó fontosságú intuícióból ins
pirálta a spekulatív teológia formáját is.

b) A kinyilatkoztatás logikája
Mi a kinyilatkoztatott igazság "lényege" a "kinyilatkoztatás lo
gikájának" szempontjából? Milyen lenne a kinyilatkoztatásnak 
az a formális váza, amelyet saját logikája határoz meg?

Fordítsuk figyelmünket arra, ami nyilvánvaló: a kereszté
nyek szemében a kinyilatkoztatott (szent) könyvek sohasem 
voltak egyenértékűek. A középpontban az Evangélium áll, de 
az is csak annyiban, amennyiben Jézus alakját és tanítását tár
ja elénk.

Ez az alaphelyzet éles megvilágításba helyezi a bennünket 
foglalkoztató problémát. Elmondható, hogy a keresztény em
ber hite szempontjából kinyilatkoztatott igazságnak az a kije
lentés minősül, amelyet Jézus kifejezetten vagy nem kifejezet
ten, közvetlenül vagy közvetve megerősített. A kereszténység 
számára végső fokon a Jézus tanításához való hűség volt a 
döntő.

Ha most a kinyilatkoztatás egészére úgy tekintetnénk, mint 
egységes logikai rendszerre, akkor alapvető részének nem az 
Egy Istenről szóló tanítás bizonyulna, mint a tomista spekula
tív teológiában, hanem a Jézusról szóló tanítás, valamint az, 
amiben ő hitt és másokat is hinni tanított.

Ebből következik, hogy az ellentmondás a keresztény kinyi
latkoztatás belső logikája és a tomista spekulatív teológia bel
ső logikája között abból ered, hogy egy és ugyanazon tudo
mányteremtő szintézisben két elvileg különböző logikai 
struktúra kapcsolódott össze: a metafizika logikája, amelynek 
kötelező formális sémája a "princípiumoktól a konklúziókig", 
és axiológia logikája, ahol az érvényes séma "minőségelvű": 
ki és mit jelentett ki és erősített meg? A kettő összekapcsolá
sa az axiológiai séma messzemenő lerombolásával járt. Ez ki-
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fejeződik többek között abban, hogy a két 'logika" milyen he
lyet juttat a krisztológiának. Jézus, a kinyilatkoztatás 
axiológiai fundamentuma, a spekulatív tomista teológia szá
mára csak egyike a teológia "konklúzióinak".

c) Következmények
A tomista teológia alapvető részeiben deduktív. Jellegzetes 
vonása, hogy a teológiai szillogizmusokban nemcsak kinyilat
koztatott igazságoknak van helyük, hanem az ún. nyilvánvaló 
észigazságoknak is, tehát olyan kijelentéseknek (ítéleteknek), 
amelyek igazságértékéről a kinyilatkoztatás semmit sem 
mond, mindazonáltal a "természetes ész" számára nem kétsé
gesek. Nem nehéz megsejteni, hogy itt a tomista "természetes 
eszéről" van szó, minthogy a nyilvánvalóság fogalma és a 
"nyilvánvaló igazságok" egyaránt a tomista filozófiából szár
maznak. A kinyilatkoztatott és az "észen alapuló" premisszák
ból folyó következtetéseket -  noha az utóbbiak nem rendel
keznek a kinyilatkoztatott igazságokat megillető "teológiai bi
zonyossággal" -  a teológia saját oszthatatlan tulajdonának te
kinti.

Milyen következménnyel járt, hogy a teológiát ilyen mélyet 
átitatta a filozófia?

Két következményre kívánok rámutatni. Az egyik a teológi
ával ily szorosan összefonódott filozófia általános jelentésé
nek megváltoztatása, a másik egy bizonyos sajátos nézőpont 
preferálása a kinyilatkoztatás alapvető értelmének megállapí
tásában.

I. Amikor filozófiai fogalmakat és tételeket teológiai jellegű 
következtetéseket értelmező, magyarázó vagy bizonyító pre
misszaként alkalmazunk, akkor azok pusztán ezáltal teológiai 
jelleget öltenek. Röviden: a teológia terrénumán belül a filo
zófia szubtilis jelentésváltozáson megy át, amelyet itt 
"teologizálódásnak" neveznék. Miben áll ez a jelenség?

Nemegyszer előfordul, hogy a teológiai szillogizmusban 
vagy valamely általánosabb teológiai teóriában megjelenő 
adott filozófiai tétel vagy egész filozófiai koncepció inspirálja
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a hit gyakorlatát, akár a szentségi, akár a liturgikus gyakorla
tot. Anélkül, hogy a szigorúan véve kinyilatkoztatott tan része 
lenne, a filozófiai tétel a mindennapi vallási élet alkotórészé
vé válik. Ez gyökeresen megváltoztatja eddigi jellegét. Ettől 
kezdve többé-kevésbé érinthetetlenné válik a kritika számára; 
szent, vallási, éppenséggel teológiai tétel lesz.

E teologizálódás legszembeszökőbb példájává vált újabban 
az Eucharisztia tomista koncepciója. Az a, főként a tomizmus 
által vallott, felfogás, hogy az eucharisztikus átváltozás 
szubsztanciális átváltozás, szükségképpen annak a tézisnek 
"teologizálásához" vezetett, hogy a bennünket körülvevő világ 
valamely részében szubsztanciális szerkezetű (a kenyér 
"szubsztancia", a bor "szubsztancia"). A "teologizálás" művét 
az Eucharisztia kultuszához kapcsolódó számos liturgiái és 
jogi előírás tette teljessé az egyházban, amelyek végső elmé
leti megalapozásukat egy szélsőséges szubsztancializmusban 
találták. Ily módon a tomista szubsztancializmus átment a ka
tolikus hit mindennapi, szigorúan vett vallási gyakorlatába. A 
szubsztancialista anyag-elméletek felett kritikát gyakoroltak 
az újkori természettudomány egyes irányzatai. A tárgyak 
szubsztancialista koncepcióját, az érzékszervi észlelés feno
menológiai ihletésű teóriái vetették kritika alá (a tárgyak tár- 
gyiassága kimerül bizonyos emberi szükségletekre vönatkoz- 
tatott puszta "eszközi" létükben).

Másik példaként említhetjük a hatékony kegyelemnek az 
emberre gyakorolt hatásáról alkotott tomista koncepciót. Azt 
mondják, hogy a kegyelem képes úgy hatni az emberre, hogy 
az ember, amikor erre a hatásra reagál, egyáltalán nincs is tu
datában annak, hogy a kegyelem befolyása alatt áll. Az ember 
válaszreakciója itt valódi következménynek, a kegyelem mű
ködése pedig oknak minősül. Az emberi tudat e két állítás
ban feltételezett modellje meglepő formai analógiát mutat 
azzal a modellel, amelyet róla nem is olyan régen a pszichoa
nalízis adott. Itt és ott is elfogadott, hogy az emberben van 
valami "tudattalan". Mindkét esetben tételezik, hogy az em be
ri tudatban és tudattalanban elvileg ugyanazok az oksági tör-
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vények uralkodnak, mint a bennünket körülvevő világban. 
Végül mind a kettő elismeri, hogy az ember, mégha öntudat
lanul is, reagál a rá ható okokra, ezzel nem veti le sajátosan 
emberi élet- és cselekvési módját. A "teologizálás" művét a li
turgia fejezte be. A létesítő okság a most időbeliségében, és 
az itt térbeliségében realizálódik. Innét azok az előírások, 
amelyek megkövetelik az ember itt és most jelenlétét a ke
gyelem forrásánál, mint a kegyelem eredményes működésé
nek f e l t é t e l é t .  Innét az ember "objektív" belső világá
ban (tudattalanjában avagy tudatalattijában) lezajló történé
sek horderejének a pszichoanalízis valamennyi irányzatára 
jellemző, és a tomizmustól sem idegen hangsúlyozása, s an
nak lebecsülése, ami a szándékok és a cselekvések, egyszóval 
a tulajdonképpeni tudat világában történik.

A tudat és a létesítő okság ily módon teologizált tanát újab
ban éles bírálat éri a filozófia és a pszichológia részéről. A 
mai tudományban nem támadhatatlan többé sem az emberi 
tudatnak a kegyelmi működés teológiája által elfogadott álta
lános modellje, sem a sajátosan emberi cselekvés modellje, 
sem pedig a tudaton belüli folyamatok oksági kapcsolatának 
modellje. Ellenkezőleg, igen kétségessé vált tételek és model
lek ezek, amelyektől a jelenkori filozófiai és pszichológiai 
irányzatok óriási többsége messze eltávolodott.

A válság okait, amelybe ma a katolikus teológia jutott, a te
ológiának és a filozófiánk ebben a kölcsönös átitatódásában 
kell keresnünk, amikoris a filozófia gyökerei a teológia alap
vető koncepciójába nyúlnak le. A teológia "nyilvánvaló" pre
misszáinak többségét a tudomány radikális kritikának vetette 
alá és revideálta. Láthatóvá vált az e premisszákra támaszko
dó jogi és liturgikus gyakorlat jelentésének üressége. Sokan 
kerültek olyan helyzetbe, hogy időről időre a katolicizmus el
hagyását érezték az egyetlen megoldásnak.

Sokatmondó paradoxonról van szó.
A tomizmus azt állította magáról, hogy a filozófia a teológia 

szolgálóleánya: philosophia ancilla theologiae. A filozófiai ta
nok teologizálásának folyamata azonban a szerepek jellegze-
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tes felcserélődéséhez vezetett. A történelem egy adott pilla
natában a teológia vált a filozófia szolgálóleányává. Ha ugyan
is szolgálaton annak megvédelmezését is értjük, amit szolgá
lunk, akkor meg kell állapítanunk, hogy számos konfliktus al
kalmával épp a teológia nyújtott védelmet a vele szövetkezett 
filozófiának. Tanúsítja ezt nem egy tétel a tiltott könyvek 
jegyzékében. Komolyan elgondolkodtató, hogy lapjain olyan 
filozófiai irányzatok képviselőinek nevét találtuk, akik nem 
annyira a kereszténységgel, mint inkább éppen a tomista rea
lizmussal álltak szemben (mint például Descartes, 
Malebranche, sőt Bergson).

II. Térjünk most át a fentebb említett második kérdésre, 
egy bizonyos sajátos nézőpont preferálására a kinyilatkozta
tás alapvető értemét illetően.

Az a meggyőződés’volt ez, hogy a filozófiai, különösen pe
dig a metafizikai ítéletek és a kinyilatkoztatási forrásokban 
megjelenő ítéletek (kijelentések) alapvető értelme között 
nincs elvi különbség. A kinyilatkoztatás, akárcsak a filozófiai 
értekezés, a realista konvenció vonalán mozog: mindig és 
közvedenül a reális létre, valóságos eseményekre vonatkozik. 
A kinyilatkoztatott tartalmak privilegizált "székhelye" a "A est 
A" típusú teoretikus állító ítélet. Az ilyen ítélet ugyanis kielé
gíti a szükséges formális követelményeket ahhoz, hogy a teo
lógiai okfejtés premisszájává váljék. Következetesen ennek az 
intuíciónak a nyomán haladva, el kellett fogadni, hogy a teo
lógia feltehet, és fel is kell hogy tegyen, a kinyilatkoztatásnak 
olyan kérdéseket, amelyekre teoretikus és kategorikus válasz 
adható. Az esetek többségében ezek "esszenciális" kérdések 
lesznek: mi micsoda, mi az alapja, mire szolgál -  a tudomá
nyos megismerés Arisztotelésztől örökölt eszméjéből termé
szetesen folyó kérdések.

A következmény a kereszténység forrás-szövegeinek követ
kezetesen metafizikai szellemű megközelítése volt. Ez abban 
nyilvánult meg, hogy a kinyilatkoztatott szövegek értelmezé
se során erőfeszítéseket tettek arra, hogy belőlük egyfajta má
sodik metafizikát -  azaz a jelenségvilágon kívüli,

28



12 (1997) 2 SÚLYPONT Egyházfórum

magábanvaló létről szóló tudományt -  hozzanak felszínre, 
amely az elsőtől csak ismeretelméleti alapjainak sajátszerűsé
gében különböznék. Az előbbinek alapját a "természetes ész", 
az utóbbiét a hit lett volna hívatva szolgáltatni.

Például az "Én vagyok, aki vagyok" kijelentést elemezve, be
lőle azt a kinyilatkoztatott tételt olvasták ki, hogy Isten lénye
géhez tartozik a létezése.

Még feltűnőbben mutatkozott ez meg a teológiai antropo
lógiában. Elfogadásra talált az a felfogás, hogy minden ún. 
"természetes" erénynek van egy természetfölötti megfelelője, 
amely a tudomány és a tudat számára teljesen hozzáférhetet
len. A valóságosan létező "természetes" emberre ráépült a 
"természetfölötti" ember -  egy, az elejétől a végéig hipoteti
kus konstrukció.

Miközben a tomista spekulatív teológia arra törekedett, 
hogy a kinyilatkoztatásból kifejtsen egy, a metafizikával ana
lóg, tudományt, mellőzte a kinyilatkoztatás egész 
"axiológiáját", azaz -  nem egészen pontosan szólva -  az ér
tékelméletet. A kinyilatkoztatás az őskereszténység számára 
egyáltalán nem valamilyen új metafizikát jelentett, hanem 
mindenekelőtt az értékek és a -  főként etikai -  értékek kö
zötti kapcsolat egy új vízióját. Az Evangéliumban leírt tettek a 
kereszténység valóságos axiológiai katekizmusát alkották. A. 
katekizmus itt nem kategorikus ítéletekből álló elméletként 
funkcionál, és ezért nem volt felhasználható premissza- 
ként/ítéletként a spekulatív teológiai következtetések számá
ra. A mindenekelőtt dedukciókra beállítódott figyelem köré
ből úgy esik ki az axiológia, ahogyan ujjaink közül a víz folyik 
ki. Ez nem maradt következmények nélkül annak általános 
megértésére, hogy minek kell a kereszténység lényegét alkot
nia. Ahelyett, hogy vallásnak, és mindenekelőtt vallásnak, te
kintették volna, kezdtek csak vallásos ideológiát látni benne.

És itt egy másik konfliktus gyökerére bukkanunk, amely -  a 
modem tudományos irányzatokkal keletkezett mellett -  a ka
tolicizmus jelenkori válságos helyzetét jellemzi. A katoliciz
mus és az újkori természettudomány konfliktusáról van szó,
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amelynek eredete a kinyilatkoztatás "metafizikai" értelmének 
következetes tomista preferálására nyúlik vissza (minden bi
zonnyal van ilyen értelme a kinyilatkoztatásnak, de ez felet
tébb általános). A konfliktus forrása a szentírási textusok ér
telmezési módja. Csak az a mély meggyőződés, hogy a Szent
írás következetesen realista mű - s e  tekintetben hasonlít egy 
metafizikai és tomista műhöz -  vezethetett a tragikus vitára 
Kopernikusz és Galilei teóriájával, majd később az 
evolucionizmussal és másokkal.

Tehát miután érzékeltük, milyen mélyen benyomult a ke
reszténységbe a filozófia egy történetileg adott változata, és 
hogy ennek milyen messzemenő következményei lettek, álta
lános jellegű következtetésünk magától adódik: nem a vallás, 
hanem éppen a vele összefonódott konkrét filozófia vált az 
esetek többségében olyan szituációk alapjává, amelyeket ma 
válsághelyzetnek nevezünk. A válság nem a kereszténység vál
sága. A kereszténység egy bizonyos történelmi értelmezési 
változatának válsága.

A szintézis kérdése
A keresztény filozófia, mint szintetizáló filozófia, eszméje a 
századok folyamán elszakadt tomista gyökereitől, és egyfajta 
kötelező normává vált az e g é s z  keresztény filozófiára 
nézve. Sokfelől halljuk, hogy mivel a tomista szintézisnek vé
ge, ma új szintézisre kell kísérletet tenni, amelyben a jelenko
ri tudomány és filozófia fogalmai hozzá hasonlóan "megvilá
gítanák" a kinyilatkoztatás világát. A szintézis anyaga részben 
megváltozna, formája maga azonban változatlan maradna. E 
szintézisen munkálkodás, úgymond, kötelessége a mai ke
resztény tudósnak és filozófusnak.

Megvalósítható-e ma a keresztény filozófia mint mindenek
előtt magyarázó filozófia koncepciója? Védhető-e a kritikával 
szemben? Vagy talán a tomista szintézis felbomlása aníiyira 
előrehaladott, hogy magát a szintézis eszméjét is elérte ez a 
sors?
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Véleményem szerint minden arra mutat, hogy e bomlás 
messzemenő és mélyreható volt. A tudományosság ma érvé
nyes modelljének perspektívájában a filozófia, mint szinteti
záló tudomány, nemcsak vonzerejéből veszített, de tudomá
nyosan értelmezhető jelentését is elveszítette. A tomista típu
sú univerzális szintézis tisztán teoretikus okokból megvalósít
hatatlan, de még következetes végiggondolása-elképzelése 
sem lehetséges. A dolgok mélységes félreértéséről tanúsko
dik az a törekvés, amely a keresztény filozófia alapvető fela
datává a tomista szintézis megismétlését kívánja tenni. Mi 
több e filozófiát a modem tudományos élet peremére szorí
taná, a jövő kereszténységét pedig mindazoknak a keserű ta
pasztalatoknak megismétlődésével fenyegetné -  ma némileg 
megváltozott társaságban - ,  amelyeken a XIV. század óta át
ment.

E fejezet elején emlékeztettem arra, hogy észrevételeim ki
zárólag a magyarázó szintézis lehetőségére vagy lehetetlensé
gére vonatkoznak majd. Többek között e szintézisre bukkan
tunk a monista spekulatív teológia alapjainak vizsgálatakor. 
Most szeretnék valamivel tovább menni, hogy röviden érint
sem más fajta szintézisek, különösen az "összehasonlító szin
tézis" lehetőségének kérdését.

Az általános tudományos szintézis problémája felettébb bo
nyolult. Egykor a filozófia alapvető feladata volt a tudomány 
eredményeinek egyetemes szintézise. Még korábban magá
nak a filozófiának lényegét látták abban, hogy pillantásával 
képes a világmindenség egészét egyetlen, szintetizáló néző
pontból átfogni. Később a nézetek radikálisan megváltoztak. 
Még a pozitivizmus is lemondott ilyen ambícióiról, noha a fi
lozófia létfeltételét éppen az egyetemes szintézisben látta. 
Hasonlóképpen történt ez a pozitivizmus határain kívül is. Az 
egyetemes (univerzális) szintézis helyébe különböző 
"mikroszintézisek" léptek, amelyek a valóság többé-kevésbé 
alapvető területeit fogják át (nyelv, tiszta tudat, a bennünket 
közvetlenül körülvevő világ, általános tárgyelmélet stb.). A 
szintézis eszméje rendkívül többértelművé vált. Mindezen
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többértelműségek kiküszöbölése után kitűnt, hogy az egyete
mes szintézis feltételei egyszerűen teljesíthetetlenek. Nincs 
tehát abban semmi különös, hogy a modem filozófia legtöbb 
irányzata -  ahelyett, hogy energiáját eleve kétes értékű konst
rukciók megalkotására vesztegetné - ,  a bennünket környező 
valóság egyes régióinak pozitív elemzését választotta, csupán 
arra törekedve, hogy ezek a "regionális elméletek" koheren
sek legyenek.

Mindezen keresés-kutatás közepette azonban előjön az a 
kérdés, mi a viszonya egyik teóriának a másihoz? Természete
sen nem ez a modem tudomány legfőbb problémája, mind
azonáltal reális probléma. Megoldása általában úgy történik, 
hogy összehasonlítják egyik és másik doktrína kijelentései
nek értelmét. Az összehasonlítással megállapítható azonossá
guk, egyenértékűségük, kisebb-nagyobb összhangjuk, valami
lyen párhuzamosságuk, néha ellentétességük és egymást köl
csönösen kizáró voltuk. Ezt az összehasonlítást nevezik -  ta
lán szükségből -  "szintetizáló tevékenységnek". Nyilvánvaló, 
hogy az így felfogott "szintézis" a keresztény teológia és filo
zófia alkotórésze és az is marad. Hibát csak akkor követnénk 
el, ha a módszer egyik részét a keresztény tudós egész tudo
mányos tevékenységére kötelező alapkövetelménnyé ten
nénk meg.

A tomista logika és a kinyilatkoztatás belső logikája közötti 
ellentmondás -  a keresztény filozófia alapeszméjének mint 
szintetizáló tudománynak prizmáján át tekintve -  a kinyilat
koztatás kezelésének két l e h e t s é g e s  módját, valamint 
a tudomány két, rájuk támaszkodó -  a kinyilatkoztatással te
matikusán összefüggő -  felfogását tárta fel előttünk. A kinyi
latkoztatás tanulmányozásának első módja azt célozza, amire 
annak idején a tomista teológia is irányult. Jelszava: a kinyi
latkoztatás t u d o m á n y o s s á  t é t e l e ,  ami annyit je 
lent, hogy a kinyilatkoztatást szigorú tudománnyá kell for
málni, amely formális felépítésében hasonló a tudomány szá
munkra ma érvényes modelljéhez. A másik arra irányul, hogy 
a kinyilatkoztatást különleges vallási és kulturális jelenségnek
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fogjuk fel, s a tágan vett leíró kutatások tárgyává tegyük. Je l
szava: a kinyilatkoztatás k i f e j t é s e ,  ami annyit jelent, 
hogy tartalmát az "ideografikus" tudományokban ma érvé
nyes tudományos szigor és objektivitás szabályaival összhang
ban kell feltárni.

Nem feladatom, hogy előírjam itt a választást a teológus
nak. Nem kívánok túlmenni az intellektuális szituáció leírásá
nak keretein, amelybe napjainkban a katolikus tudomány ke
rült. Úgy tűnik azonban számomra, hogy a zsákutca, amelybe 
a modem időkben a kereszténység jutott, valamint az ide ve
zető okok kellő mélységű, beható elemzésének elmaradása a 
tomista filozófia talaján állók részéről a világra és a keresz
ténységre vonatkozó pozitív kutatásokra és e téren valódi új 
eredmények elérésére lehetőséget nyújtó tomista metodoló 
gia hiánya -  nos, mindez kielégítő egyértelműséggel megha
tározza ezt a választást.

(ford.: Forintos György)

33



12 (1997) 2 SÚLYPONT Egyházfórum

Máté-Tóth András

A teo ló g ia  h ivatása

A XIX. századot a tudomány századának is nevezik. Joggal, hi
szen számos mai vezető vagy divatos tudomány ebben a szá
zadban indult: pszichológia, szociológia, vallástudomány, 
stb. A teológia ugyan sokkal korábbi keletű, a X3X. sz-ban 
mégis olyan fordulatokon ment át, ami szinte átváltoztatta. 
Mindenekelőtt meg akart felelni a (szak) tudományosság múlt 
századi követelményeinek. Szakokra bomlott: biblikus, törté
neti, szisztematikus, gyakorlati tudományokra. Újra kellett 
gondolnia a többi tudomány és az immár nem-keresztény 
vagy legalábbis nem egyházi alapú eszmék közötti tereit, leg
alitását és üzenetét. E szakosodás és azonosságának újrafo
galmazása voltaképpen ugyanannak a kihívásnak kétféle 
megválaszolása volt. A szakosodással a teológia meg akart fe
lelni a kor tudományeszményének, önazonosításával pedig 
szembe akart helyezkedni a kor modem eszméivel. E kettős 
válasz a teológusokat megosztotta és belevezetett az ún. 
modernista krízisbe. A teológia ebből a korszakból részben 
vesztesen került ki. Olyan mértékben hangsúlyozta a társa
dalmi és eszmei pozícióit elveszítő egyházhoz való hűségét, 
hogy még tudományossága is odaveszett az egyházi struktú
rák és pozíciók gyors enyészetében. Ennek a folyamatnak 
csúcsa és lezárója az I. vatikáni zsinat (1869-70) a kinyilatkoz
tatásról és a pápai tévedhetetlenségről szóló antimodernista 
tanításaival. Ugyanakkor ebben a korszakban -  mintegy a 
frontvonalak mögött -  a teológia tudománya új utakat kere
sett, és immár a XX. sz-hoz úgy érkezett el, hogy haladó tu
dományos műhelyeiben készen állott az az eszmei apparátus, 
amely a modem idők kérdéseihez modem nyelven és mo
dem  eszközökkel szólhatott.

Ma egy újabb század végén jár a tudomány, benne a teoló
gia is. A tudományok immár visszavonták a világ talányának
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megoldására vonatkozó ígéreteiket, és fejet hajtanak azok 
előtt a problémák előtt, melyek a XX. sz. végi embernek köz
ponti kérdései, és melyekre a XIX. sz. büszke tudomány
eszméje immár nem válaszolhatott. A tudományosság kritéri
uma mint az emberiség kulcskérdéseinek megoldási kódja a 
történelemé lett. Az élő és élettelen természettudományok, 
az embertudományokkal karöltve egyre inkább egy saját 
köreiken kívül eső -  akár posztmodemnek is nevezhető -  
perdöntő szempont igényéhez érkeztek. Nem kell lerombol
niuk a hétköznapi életet és gondolkodást mélyen meghatáro
zó eredményeiket. Nem kell kikapcsolni a rádiót, leszállni a 
vasútról, befejezni a nemesítéseket és szemétbe dobni a jár
ványellenes gyógyszereket. A kérdés azonban az a XX. század
ban, hogy merre is megy az a szerelvény, amely a többnyire 
egészséges és politikailag művelt gazdagokat szállítja, s 
amelynek hátsó kocsijaiból új járványoktól hulló sötétbőrűek 
tekingetnek ki a réseken.

Európa, a tudományosság és humanitás büszke kontinense 
a szaktudományok kincseivel a történelem legszömyűbb szá
zadát asszisztálta végig. Tökélyre vitte a nagy cserét, amit a la
tin-amerikaiak keserű tréfával így fogalmaznak: a fehér ember 
azt mondta csukjuk be a szemünket. Mire kinyitottuk, a mi 
kezünkben volt a az ő Bibliájuk, az ő kezében pedig a mi 
földjeink. A tudományos haladás eredményeit fel lehetett 
használni az egész Európán kívüli világ leigázására -  moder
nizálására. Most pedig Európa legjobb tanítványaival, Ameri
kával és Japánnal együtt fogja a saját eredményeinek. Min
dent tudunk, csak a túlélést nem tudjuk.

Ebben a világkulturális és világgazdasági csapdában a vallá
sokra olyasmi kihívás vár, mint a történelem számos nagy for
dulópontján. A fundamentumokat kell megkeresni az ember
hez méltó élethez az ember egyetlen bolygóján. Talán az ala
pokig leásva kell a vallásoknak ismét rátalálnia az ihletőn ren
dező igére, amely a tudományok és életstratégiák mögött 
mint életigenlő értelem megfordíthatja a mai dekadencia krí
zisét. Johann Baptist Metz, az új politikai teológia atyja meg-
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fogalmazása szerint az Istent az egyházak keretei közül ki kell 
szabadítani és újra emberiség szélességű témává kell tenni. 
Istent, a teremtőt, a gondviselőt, a reményt adót.

A teológia (bármely vallásé is legyen) arra hivatott és abban 
érdekelt, hogy a jelen világhelyzet kihívásai közepette a vallá
si mezőben rendszerezve megfogalmazza a vallásban rejlő 
élet-üzenetet. Ehhez tartalmi és szerkezeti feltételeknek kell 
megfelelnie. Új teológiára van szükség a szónak abban az ér
telmében, hogy az új helyzet új válaszokat követel és nem ab
ban az értelemben, hogy a korábbi teológia értéktelenné vál
na. Ebben a rövid tanulmányban arra vállalkozhatom csupán, 
hogy hazánk teológia-ínséges korszakában a teológiai élet 
pezsdülését kívánóknak néhány (tudomány) történeti szem
pontra felhívjam figyelmét.6

A teológia virágkorai
Mintegy 60 évvel ezelőtt Schütz Antal magyar teológus írt egy 
tanulmányt: ,A hittudomány jelen fázisa és föladatai” cím
mel7, melyben egy nagy ívű teológiatörténeti áttekintés után 
új utakat jelölt meg a teológia számára.

Schütz szerint a teológiatörténetnek három virágkora volt: 
a patrisztika (a niceai és a calcedoni zsinat közötti időszak — 
325-451), a skolasztika (XIII. sz.) és a trentói zsinatot követő 
század (1560-1660). E korszakokat azért nevezi „hegyeknek”, 
mert bennük megmutatkozott a teológia tartalmi teljessége, 
sajátos jellegének és stílusának biztonsága valamint a kor
szakalkotó művek sokaságát létrehozó életerő. Mindezek kö-

 ̂A teológia előtt álló új kihívásokra és a teológia „paradigmaváltásaira” már 
idehaza is megkezdődött a lassú reflexió. V.ö. A Dogmatika kézikönyvének 
hézagpótló és tüntetéssel (!) fűszerezett kiadását; Őrsy László, Fila Béla és 
jelen cikk szerzőjének előadásait az idei Pax Romana kongresszuson 
Pannonhalmán. (Fila előadásának gondolatmeneté megjelent a Vigília 
1997/4. számában.) Néhány további, magyar nyelven nemrégiben megjelent 
műre az utalásokban felhívom a figyelmet.

 ̂Először a Teológia c. folyóirat 1936. évfolyamában jelent meg. Itt az Őrség 
c. gyűjteményes kötet szerint idézzük. (Budapest 1936, 128-174.)
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vetkezménye „a közvetlen és távolabbi környezettel való ter
mékeny és termékenyítő kölcsönhatás”.8 Tartalmi teljességé
ben a teológia a hívők számára igazolta, a „pogányokkal” 
szemben pedig megvédte a hitigazságokat. Bevilágított a tit
kok homályába és meggyújtotta azt a fényt, „mellyel a hittit
kok világítanak bele az emberi tudás és cselekvés területébe”. 
Sajátos megközelítési módjában tökéletes egyensúlyt tartott 
abban az „ellipszises erőtérben”, melynek egyik gyújtópontja 
a kinyilatkoztatott isteni lényeg, másik pedig az elme metafi
zikai ereje. Ebbe az erőtérbe a középponti igazságokat állítot
ta és nem veszett el részletkérdésekben. A teológia vitalitása 
ezekben a „hegy-korszakokban” megmutatkozott a gondola
tok szédítő gazdagságában és a nagyszerű szerzők sokaságá
ban egyaránt. „Szinte a földből sarjadnak folyton új gondola
tok, új szempontok és megoldások; s ami indítás vagy fölhí
vás jön belülről, ami kihívás jön kívülről, itt mindjárt és min
dig emberére akad.”9 A teológia identitásának biztonsága és 
termékeny ereje következtében eleven volt ezekben a korsza
kokban a kölcsönhatás az egyházi tanítóhivatallal és a világi 
szellemi élettel egyaránt. A tanítóhivatalt megbecsülték a 
szerzők és maguk is élvezték annak megbecsülését.10 „Lehe- 
tetíen is, hogy az Egyház a hittudományban is meg ne becsül
je azt a Logost, ki a katolikumnak forrása, sajátos tartalma, 
jellege és ereje. A virágkorokban azonban ez az elvi megbe
csülés külön bensőséget, melegséget, szinte személyes jelle
get ölt és így új serkentő és termékenyítő erőket szabadít fel 
a teológusokban.” n A világi tudományoktól pedig a teológia 
átvette a skolasztikában az arisztotelészi dialektikát, a 
Tridentinum után pedig pl. a történeti módszert.

8 Id. mű 129-130.

9 Id. mű 135.

10 A Katolikus Egyház Katekizmusa (1993) -  továbbiakban KEK -  erről a 
kölcsönhatásról azt írja, hogy az egyház pásztorainak tanító hivatal 
támaszkodik a teológusok és a lelki szerzők műveire. (2033- pont)

11 Id. mű 139.
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Arra a kérdésre, hogy mi teremtette ezeket a virágzó kor
szakokat, Schütz hármas feleletet ad. Elmélyült az egyházi 
élet, hiszen a hittudomány is az eleven hitből él. Az eleven 
egyházi élet „megteremti azt a magasabb hőfokú légkört, 
mely nélkül a finomabb organizmusok nem tudnak virágba 
borulni”. Másodszor nagy elmék születtek a történelem titok
zatos méhében: „sastekintetük átfogja a hitnek, hitéletnek és 
hívő gondolkodásnak egész területét, szellemük fölemelke
dik azokba a magaslatokba, hol a hittitkok forrásoznak, s 
azokba a mélységekbe, hol frigyre lépnek az emberi elmével; 
lelkűkben duzzad az átélt nagy föladatok eleven ereje, elmé
jükben találkozóra gyűlnek és egységért vívódnak múlt és jö
vő, harmóniába törekszenek ég és föld” -  írja a szellemi nagy
ságok előtt hódoló pátosszal. Mindazonáltal a trentói zsina
tot követően „bekövetkezett a szellemek oszlása” és a kifejlő
dő világi tudományok sok kiváló elmét elszippantottak a teo
lógiától. Végül a harmadik -  ma kifejezetten modemül hang
zó -  felhajtó erő a kedvező történeti konstelláció: „mikor a 
nagy történeti törések új konstellációba hozzák a szociális és 
szellemi rétegeződést, mikor nagy események új világot hív
nak létre, és nagy szellemi beáramlások új szeme-pólusok fe- 
szülési terébe állítják az elméket”.12

Miután Schütz e kritériumokat felállította, elemzi az 
1660-tól kezdődő korszakot és megállapítja, hogy az új fel
lendülés az I. vatikáni zsinattal és az azt követő egyházi ébre
déssel kezdődött. Ekkor magára talált az egyház tanítóhivata
la és megerősödve meg tudta védeni a kinyilatkoztatott Igaz
ságokat a külső támadásoktól és a belső eretnekségektől. 
Ezek legutóbbika a modernizmus, melynek elítélésével a 
Lamentabili dekrétum (1907) „gyorsan és aránylag kevés ál
dozattal teremtett rendet”. Az I. világháború megakasztotta a 
teológia fejlődését, de ezt követően az egyházi élet „az egész 
vonalon, intenzív és extenzív értelemben emelkedőben van”. 
Ami ahhoz hiányzik, hogy igazán virágkorrá fejlődjék, az első-

12 Id. mű 140-143.
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sorban egy kiemelkedő nagy tudós hiánya, aki képes lenne 
megírni ennek a kornak Summa theologica-ját.

A teológia előtti feladatok sorjázásában Schütz abból indul 
ki, „hogy a mai gondolkodóknak mások s nehézségei, mint 
voltak nagyatyáinknak”. Ezért a dogmatikának (amely szinte 
a teológia szíve-közepe) újra meg kell írnia a Loci 
theologici-t, azt az alapművet, amelyre építhet a többi teoló
giai munka. Sürget a történeti elv következetesebb és egyete
mesebb alkalmazása. Nem elégséges, hogy a legjobb tan
könyvek is (itt nem magyarnyelvű könyvekre gondol) mellő
zik ezt a szempontot. Bár Schütz kissé protestánsellenes éllel 
fogalmaz, mindazonáltal témák tekintetében a következőket 
látja (1934-ben!) a teológia előtt álló feladatoknak: egyete
mes papság, valláserkölcsi magatartás érzelmi mozzanatai, az 
egyház görög-patrisztikai, misztikái eszméjének katolikus 
gondolata.13

Mai olvasók számára kissé furcsa, hogy a kapitalista terme
léshez hasonlítva a nagy szerző kifogásolja az egyéni gondo
latok és tervek sokféleségét és hiányolja, hogy a „tervgazda
ság gondolata, a tudományos üzemben még meg sem jelent 
a látóhatáron”. Ez teremthetne összefogott rendet és fegyel
met a munkában.

A legmegszívlelendőbb gondolatmenetnek a mai teológia 
hivatására nézve azt tarthatjuk, hogy Schütz a porfán tudo
mányok tudományelméleti és módszertani iskolájába szeret
né beíratni a teológiát. Kora tudományelméleti mozgalmáról 
azt tartja, hogy „egészen új szempontokat tud folyósítani a 
hittudomány magáraeszmélése számára”. Több figyelmet ér
demel a pszichológiai, szellemtörténeti, szociológiai mód
szer. Finom érzékkel mutat rá, hogy a XIX. sz. tudományide
álja válság küszöbén áll és „abban a veszedelemben forog, 
hogy hatalmi alakulatok függvényévé lesz mint bolsevista, hit
lerista, részben fasiszta tudomány. Ebből alighanem több ér
tés fakad majd a hittudomány tekintélyelvi jellege számá'

^  Id. mű 167.
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ra”.14 „Elutasíthatatlan követelés, hogy a hittudomány immár 
tüzetes és rendszeres vizsgálat alá vegye a maga tudományel
méleti pozícióit.”15 A teológiának nem enciklopédista felüle
tességet kell nyújtania, hanem neki mint teológusnak van 
mondanivalója, neki mint teológusnak kell a kérdező világ 
elé állnia.16

Fejtegetésének végén Schütz új pünkösdöt kíván a teológi
ának. Korát sokszorosan meghaladva a Lélek kiáradása révén 
sok nyelven beszélő apostolok képére utalva így ír: „nem 
elég egy nyelv, egy nép, egy psziché. Hanem ahány van, mind 
föl van híva, hogy a maga sajátos talentumait kamatoztassa...” 
A népek és a népjellegek álljanak a hittudomány szolgálatá
ban, ami a magyar hittudománynak azért is külön kihívás, hi
szen „eddig kevés alkotóerővel vett részt a hittudomány nagy 
történeti művén”. Ma azonban szabad többet merni -  hang
zik el a tanulmány végén, ami akár mai teológusok számára is 
szolgálhat mottó gyanánt.

Új kihívások
A teológia számára a XX. sz. olyan történelmi törésvonalakat 
teremtett és olyan teológusóriásokat adott, hogy a schützi fel
tételek szerint minden adott a teológia új virágkora számára. 
Ennek a századnak nagy kérdése az „Isten halott” tézis után 
az „ember halott” tézis. Az egyházak és a társadalmak átjutot
tak a globalitás korszakába, ahol immár nem a nemezetek, fe
lekezetek és népek közötti különbségek és elhatárolódások a

14 id. mű 171.

15 Tudományelmélet és hittudomány. Theologia 3 (1936) 370.

16 Schütz számos tudományelméleti munkát írt, melyekben az arisztoteleszi 
szent tamási alapokra épített újskolasztikus filozófiát állítja szembe a 
metafizika alkonyával. (V.ö. többek között u.ő., Bölcselet elemei. Budapest 
1927; sőt már az Értelmi ismereteink eredete c. 1902-ben megjelent 
tanulmányában is. Ld. u.ő., Az Ige szolgálatában.' Budapest 1928. 1-8; 
valamint tudományelméleti írásokat szemlézve a Tudományelmélet és 
hittudomány c. áttekintésében in Theologia 3 (1936) 366-371.
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döntők, hanem a sokféleség megengedése mellett az egység 
megőrzése. A vallások az ökumenizmus és a vallásközi párbe
széd korát élik, amelynek tétje immár nem a különböző vallá
si és egyházi hagyományok igazságtartalma közötti vita el
döntése, hanem a vallásokban és egyházi hagyományokban 
meglévő humán-potenciál közös kibontása és felszínre eme
lése. A vallásközi párbeszéd a kiközösítéstől a dialógusig tar
tó első nagy lépése után immár megteszi a dialógustól az 
együttműködésig menő második lépést. Ennek a folyamatnak 
ellenlábasa az egyházi abszolutizmus, amely elvileg vonja 
meg a jogot a másik egyház ill. a másik vallás igazságától; a 
szinkretista totalitarizmus, amely arra alapoz, hogy a keresz
ténység majd magába szívja az összes vallási értéket és így (is
mét) az egyedüli üdvözítő hivatásában tetszeleghet valamint 
a szkeptikus relativizmus, amely érdektelen a vallások párbe
széde iránt és implicite a maradék idő élvezetére összponto
sít.^

Jürgen Moltmann tübigeni protestáns teológus szerint a je
lenkori teológia előtt az a kihívás áll18, hogy legyen a remény 
és a szabadság teológiája. Míg a nagy a középkor teológusai a 
szeretetet, a reformátorok teológiája a hitet állította közép
pontba. Az új kor teológiájának a reményre kell koncentrálnia 
és ezt a reményt az eszkathológia felől kell megalapoznia. ,A 
passzív várakozásnak át kell fordulnia teremtő reménykedésbe, 
amely ma elővételezi a holnapot.” Ezt a reményt úgy kell képvi
selnie e mai teológiának, hogy közben nem oldódik fel a XIX. 
századtól eredeztetett haladás-hitben és nem csadakozik a jö-

1  ̂ A teológiaoktatásban az ökumenikus dimenzióját emeli ki a II. vatikáni 
zsinat: „A hittudomány ágait, de az egyéb tantárgyakat is, különösen a 
történeti jellegűeket tanítsák az ökumenikus szempont szerint is, hogy 
minél pontosabban feleljenek meg a valóságnak. Nagyon fontos, hogy a 
jövő lelkipásztorai és papjai olyan teológiai anyagot sajátítsanak el, amely 
már egészen így van kidolgozva, nem pedig hitvitázó modorban, főleg 
amikor különvált testvéreinknek a katolikus egyházhoz való viszonyáról van 
szó.” (10)

8 U.ő. Was ist heute Theologie? Freiburg 1988. (QD 114)
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vőtől való apokaliptikus félelem prófétáihoz. A modem teoló
giának ugyanakkor a szabadság teológiájának kell lennie. A 
modem kor szabadságeszméjét nem megtagadnia, hanem 
meghaladnia kell annak mentén, hogy az egész ember teljes 
szabadságának szószólójává válik. A bibliai szabadság üzeneté
nek tematizálásával a kereszténység valóban a „szabadság vallá
sa lehet” (Hegel). A teológiának a következő szabadságterülete
ket kell üdvözölnie és kreatívan elfogadnia: a vallásszabadságot 
(amit a katolikus egyház a II. vatikáni zsinaton a dokumentu
mok szintjén meg is tett), a hitvallás szabadságát, hiszen a mo
dem ember saját fülével hall és elsősorban nem valamely egy
ház vagy vallási közösség által áthagyományozott hitekbe ka
paszkodik. A lelkiismereti szabadságot, mert a felnőtt ember 
saját életéért felelős és senki a lelkiismeretében született dön
téstől fel nem mentheti, s azt el nem veheti tőle. A közösségi 
szabadságot, mert a nagy intézményekben élő egyházak ott 
élednek fel, ahol a hívők a saját közösségeik alakításának való
di, teljes értékű munkásai lehetnek. Végül pedig a teológia sza
badságát. A teológia nem csak a specialisták ügye, hanem min
den gondolkodó keresztényé. A teológia ugyan felelős azért a 
közösségért, amelyben művelik, de a közösség iránti felelős
ségre hivatkozva nem korlátozható agyon tudományos kutatá
sának és kommunikációjának szabadsága. ,A teológia szabad
sága az egyházért és a világért vállalt felelősségben előfeltétele 
annak, hogy korunk problematikáját önállóan közelíthesse 
meg és saját erejéből szolgáltasson adalékokat a megoldások
hoz.”19

Moltmann professzor „szabadságait” kiegészíthetjük egy 
hazai szabadságfeltétellel. Anyagi függetlenséggel -  a teológia 
tudományos művelésének ugyanúgy vannak anyagi feltételei, 
mint a természettudományokénak. Ha a teológia koldussze
génysége miatt leegyszerűsített világot kell lásson, akkor a 
fundamentalizmusnak nem képes ellenállni. Rendkívüli sze
mélyiségektől eltekintve csak anyagi biztonsággal rendelkező

19 Id. Moltmann mű 31-33-
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műhelyek, tudósok képesek az árnyalt gondolkodásra és élő 
eszmecserére. Ha a főiskolákon és egyetemeken tanító teoló
gusoknak - ún. pasztorális okoknak nevezett klerikalizmus 
miatt - pl. egyházközséget kell vezetnie, akkor tudományában 
és oktatásában intézményesen foszttatik meg a szellemi inspi
ráció esélyeitől, s dilettánsként dilettantizmust hagyományoz 
a rábízottakra. A teológiai folyóiratok fenntartása, a nemzet
közi konferenciákon való részvétel biztosítása, a magán és 
közkönyvtárak folyamatos fejlesztése, az alapkönyvek ma
gyarnyelvű megjelentetésének támogató finanszírozása, a fia
tal teológusok számára kiírt ösztöndíjak és azok reálértéké
nek fenntartása olyan pontok, melyeket az egyházvezetés kö
teles lehetővé tenni. Ha lelkészei és teológusai helyett épüle
tekbe fekteti pénzét, azzal arról tanúskodik, hogy reményét 
nem az élő kövekből meríti.

A remény és a szabadság teológiája egy olyan korban dol
gozik, amelyben az ökológiai krízis az egész bolygó és az 
egész emberiség túlélését teszi bizonytanná. Nem arról van 
szó, hogy az immanens reményt abszolutizáljuk, hanem ar
ról, hogy a teremtett értékeknek újra visszaadjuk a méltósá
gát és újra megalapozzuk azt a kultúrát, amelyet az „élet tisz
telete” (A.Schweitzer) fémjelez. Az ökológiai krízis kialakulá
sa nem független attól a felsőbbrendűségi tudattól, amelyet a 
kereszténység alapján álló teológia is táplált. Olyan fokon és 
módon hangsúlyozta a kegyelmet és az örök életet, hogy en
nek érvényesülése érdekében hátatfordított a teremtett világ
nak és azt hajlandó volt a transcendens cél elérése eszközé
nek tekinteni. A bibliai tanítás azonban nem a föld leigázásá
ról, hanem megóvásáról beszél. (Tér 1,28) A teremtett termé
szet méltóságának tudata a természet kizsákmányolásával és 
tönkretételével szembeni ellenállás kulturális alapja lehet, 
amelyet a teológia a mai szellemi közeg számára alátámaszt
hat. Ez a szemlélet az egyházatyák sajátja is, akik szerint a te
ológia a Szentháromság belső életét fejti ki, az ökonómia pe
dig mindazt jelenti, amiben Isten élete megnyilvánul, így a te
remtést is. Az üdvrend és a teológia közötti összefüggés köl-
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csönös: az üdvrenden keresztül lett kinyilatkoztatva a teoló
gia és a teológia az, ami megvilágítja az egész üdvrendet.20

Ez az aspektus rávilágít a teológián belül is érvényes igazságkritéri
um eltolódására az elméletből a gyakorlati irányába. Az ortodoxiát 
(igazhitűséget) megelőzi jelentőségében az ortopraxis (a helyes cse
lekvés). A teológiai (és más tudományos) kijelentések igazságtartal
ma nem kizárólag elméleti kérdés. Már Immánuel Kant dogmatiz- 
musnak és babonának bélyegzett minden olyan vallási hagyományt, 
ami nem termi meg a tettek gyümölcsét.21 A teológiai kijelentések 
igazságkritériumának gyakoríatLságát az új politikai teológia szinte 
kezdettől összefüggésbe hozta a misztikus tapasztalat felértékelésé
vel. A teológia elliptikus erőterének két gyújtópontja kiegészül a gya
korlat harmadik pontjával, amely az isteni kinyilatkoztatásban elmé
lyült misztika és a reményt adó szellemi kifejtés mellé társul.

Hangsúlyok
A magyarországi viszonyok között a teológia szinte kizárólag a 
hittudományi főiskolákon él. Ott található az a személyi bázis, 
amely a teológia oktatásában és tanulásában érdekelt. A teoló
giát oktató néhány tucat tanár és néhány ezer hallgató között 
történhet valami ezzel a tudománnyal. A szükséges történések
nek két iránya van, melyet semmiképpen sem szabad össze
mosni: a teológia-oktatás és a tudományos teológia-művelés. 
Tapasztalataink szerint legtöbb helyen még az oktatás személyi 
és tartalmi feltételei sincsenek meg. A teológia magyarországi 
hivatásáról gondolkodva érdemes figyelembe venni a tanítóhi
vatal néhány frissebb megnyilatkozását a teológia oktatásáról 
és annak a papképzésben elfoglalt helyéről.

20 V.ö. KEK 236.
21 A „Der Streit der Fakultäten” c. írást (1798) Idézi Moltmann id. mű 100.
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Teológiaoktatás
II. János Pál pápának korunk papképzéséről szóló 
posztszinodális apostoli irata22 a papnövendékek tudomá
nyos képzéséről szólva megkülönbözteti a „tudományos-in
tellektuális” felkészülést és ennek „pasztorális megokolását”. 
Korunk kiemelkedően magas színvonalú tudományos teológiai 
képzettséget kíván a papoktól. Képeseknek kell lenniük arra, 
hogy a vallási közömbösség és a vallással szemben terjesztett 
bizalmadanság valamint a tudományok és a technika fejlődése 
által kiváltott problémák közepette intellektuálisan megalapoz
hassák a keresztény reményt és megvédhessék a hitet. Az egy
házon belüli pluralizmus pedig a kritikus megkülönböztetés 
különleges adottságát követeli, amelynek alapja a komoly intel
lektuális felkészültség. A tudományos képzés a növendékek 
emberi, keresztény és lelki (önnevelésének „egyáltalán nem 
valami külsődleges vagy mellékes alkotóeleme”, hiszen ennek 
révén mélyülnek el Isten Igéjének ismeretében és készülnek fel 
az emberek közötfi szolgálatra. (51)

Azzal kapcsolatosan, hogy a sokhelyütt szemináriumi stúdi
umokat akadémiai intézményekre helyezik át a dokumentum 
tovább elemzi a teológiai elméleti és gyakorlati irányultsága 
közötti mély összefüggést. ,A gyakorlati jelleg nem jelent ke
vésbé doktrinális vagy a tudományosságtól megfosztott teoló
giát; ellenkezőleg arra képesíti a leendő papot, hogy az evan
gélium üzenetét kora kulturális lehetőségeivel hirdesse és a 
lelkipásztori tevékenységét autentikus teológiai látásmóddal 
alkossa meg.” (55)23

22 Pastores dabo vobis (1992. március 25.) A zárójelben szereplő számok a 
dokumentum pontjait jelentik.

23 A II. vatikáni zsinat óta az egyház minden cselekményével és külön is 
mindennemű képzéssel kapcsolatban az egyházi dokumentumok egyik 
kulcsszava lett a kultúra és az inkulturáció. Az evangélium kultúraformáló 
ereje és a kultúra hatása az evangélium jobb megértésében elszakíthatatlan 
kölcsönösséget jelent, amely szemlélet messze túlhaladja az egyház ill. a 
teológia kulturális különállásának modelljeit és elméleteit.
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A teológiai képzés két irányba folyik, melyek szorosan 
összefüggenek; egymás elleni kijátszásuk vagy egymással szembeni 
aránytalanságuk az evangelizádót teszi kétségessé: Isten igéje és az 
ember körülményei felé. Az első irány arra készteti a teológiát, 
hogy ügyeljen a hit és az ész alapvető viszonyára, a másik pedig ar
ra, hogy tekintettel legyen azokra a „viszonyokra, melyek inkább a 
mai társadalmi és kulturális helyzetből adódnak”. (54)

E kihívások, melyek egyaránt érintik a teológia tudományos 
és gyakorlati vonatkozásait késztették a rendkívüli szinódus 
atyáit arra, hogy hosszú előkészületek után alapvetően átdol
gozzák és továbbfejlesszék a szemináriumi oktatás filozófiai és 
kiemelten a teológiai tantárgyak követelményrendszerét. Teljes 
tekintélyük latba vetésével sürgették, hogy az új tanulmányi 
rendet minden szemináriumi képzésben bevezessék. (56)24

Megérintett szívvel
A teológia tudományáról Paul Tillich, a század nagy protestáns teoló
gusa az állította, hogy annak nem érdemes teológiát művelni, aki nem 
adja oda a szívét: a tudományos munkának és annak a közegnek 
amelyben alkot ,A teológus viszonyulása egzisztenciális. Egész létével, 
végességével és aggodalmával, önellentmondásaival és kétségeivel, a 
benne és a társadalmi szituációban ható gyógyító erővel, egyszóval 
mindennel részt vesz A teológiai állásfoglalások komolysága ezeken a 
létezéselemeken mérhető le.”25 ,A rendszeres teológus tapasztalatát 
azok a források formálják, amelyeket a tapasztalat közvetít. És az egyik 
legkonkrétabb és legkézenfekvőbb formáló forrás a teológus egyháza 
és egyházának kollektív tapasztalata. Ez a rendszeres teológus munka
helye. Még akkor is ez a munkahelye, ha minden erejével tiltakozik el
lene. A tiltakozás a közösségvállalás egyik formája.”26

2  ̂ Külön tényfeltárást és elemzést igényelne, hogy a magyar (katolikus) 
teológia-oktatásban mennyire sikerült megfelelni a szinódus és a pápa 
követelményeinek. Ez a feladat meghaladja jelen írás kereteit és szerzőjének 
illetékességét is.

25 U.ő. Rendszeres teológia. Budapest 1996. 38.

26 A lábjegyzetben id. mű 55.

46



12 (1 9 9 7 ) 2 SÚLYPONT Egyházfórum

Hasonló alapállással jelöli ki a tanulmány elején hosszan idé
zett Schütz Antal is a teológiai megújulás központi magvát. 
Dogmatikus lévén a dogmatikát tartja a teológia szívének. Ez 
a szív nemcsak abban az értelemben jelent központot, hogy a 
teológia többi ágának lüktető közepe, tehát az erkölcsteoló
giának, a biblikusteológiának stb., hanem abban az értelem
ben is, hogy kiemeli a "a dogma életértékét". Schütz számára 
a dogmatika nem valamiféle száraz tudomány, hanem 
Anselmre, Bonaventúrára, Tamásra és másokra hivatkozva 
képviseli az értelem teológiája mellett a szív teológiáját is. A 
mai tudományos közegben, de alighanem az egyházi közeg
ben is hajlandóság mutatkozik arra, hogy az ész és a szív egy
sége helyett az ész és a szív vetélkedését tekintsék alaphely
zetnek. A szívre, az élményre koncentráló tudományos meg
ismerés azonban a XX. század nagy találmánya. Ezek szerint a 
valóság feltárható intuitív eszközökkel is, sőt a pusztán értel
mi megismerés a valóságot eltorzítja. A XIX. században az 
emóció és élmény mentén történő megismerést még az egy
házi tanítói hivatal modernizmusnak, elítélendő elhajlásnak 
bélyegezte. Schütz azonban előremutat: bár az észt tagadó 
szív munkáját nem tartja elégségesnek a teológiában, ugyan
akkor a szívet tagadó racionalizmust tévedésnek bélyegzi. A 
teológia művelésében éppen azért, mert sajátos tárgya maga 
Isten — aki a hívők számára minden élet forrása és fenntartó
ja — a teológus miközben a tudományos munka szabálysze
rűségeit követi nem engedheti meg magának azt a módszer
tani hiányt, hogy tudományának ne adja oda a szívét is. A te
ológus ezzel nem valamiféle hangulatra van kötelezve, ha
nem ihletettségre, Istentől megérintett szívre.27

27 U.ő. Dogmatika I. köt 257kk.
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Összeállította: Dévény István
„Beleívódott a köztudatba az a meggyőződés, hogy a keresztények 
félve és rettegve várták a Krisztus születése utáni első ezredfordulót. 
Az a nézet járja róluk, hogy az első millenniumot egyúttal utolsónak 
-  az isteni ítélet és a világvég dátumának -  tartották.” így kezdi Lu
kas Vischer „Ezredfordulók” című írását, amely a következő könyv
ben jelent meg:

(D ie Teologie a u f dem  Weg in das dritte Jahrtausend. Festscbrift 
fú r  Jü rgen  M oltm ann zum  70. Geburtstag. Szerk.: Carmen Krieg... 
Gütersloh: Kasier/Gütersloher Verlagshaus, 1996. 388. p.)

Hogyan menetel a teológia a harmadik évezred felé: ez a tanul
mánykötet témája. Európai és amerikai teológusok serege (27) fo
gott össze, hogy három nagy fejezetben eligazodást keressen, s rá
mutasson az ezredforduló „kihívásaira”, „perspektíváira” és kiemel
ten fontosnak tartott „témáira”

Lukas Vischer említett írását a szerkesztők az első részbe sorolták. 
Az evangélikus teológus megállapítja, hogy az első ezredforduló vi
lágvég-félelme jóval későbbi -  kifejezetten 19. századi -  belemagya- 
rázás eredménye. A tények nem igazolják. Jellemző, hogy III. Ottó 
császár nagy reform terveit éppen a kérdéses esztendőben, Kr. u. 
1000-ben fogalmazta meg. Az évek számlálása sem idegződött még 
be úgy, ahogy ma a „szilveszterezők” gondolják. Az első kronologi
kus évszámláló (Dionysius Exiguus 532-ben) hatása még sokáig 
mérsékelt. Egyházi és uralkodói dokumentumokban még a l l .  szá
zadban is ismerős a puszta hasonlító módszer: „Y uralkodásának x- 
dik esztendejében...” Az első „időszámításos” nagy ünnep nem év
ezred-, hanem évszázadforduló: VIII. Bonifác pápa 1300-at „szent 
évnek” jelölte ki -  s jöttek a zarándokok Rómába.

Mindezt azért érdemes megemlíteni, mert tanulságként leszűrhe
tő: a második ezredforduló sem jelent eleve üdvtörténeti, 
„eszkatologikus” időhatárt. A „profán” történelmet viszont nem le
het kerek évszámokhoz idomítani. Ez a tény megkérdőjelezi az „ez-
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redfordulós”könyvek jelentőségét, a teológiában is. Egyetlen érté
kük, hogy -  esetleg -  elősegítik az őszinte önvizsgálatot.

A huszonhét tanulmányból kettőt emelek ki. Az egyik világproblé
mákkal szembesít bennünket: K onrad Raiser a jelen két nagy gond
ját helyezi a teológia mérlegére.

(1.) Az antropocentrikus szem léletm ódot életcentrikussá kell 
tenni. -  Az elmúlt évszázadok mutatják: az ember azt hitte (görög fi
lozófia -  keresztény teológia -  felvilágosult gondolkodásmód nyo
mán) hogy a természet feletti uralma korládan. Ebből az elképzelés
ből a modem technika segítségével kizsákmányolás lett. Ennek 
eredménye: már nem csupán határokba ütközünk, hanem a termé
szet kapitulálását is látnunk kell. Megsemmisül az élet, ha tönkre
mennek az élet feltételei. A víz, a levegő, a növényzet már nem tud 
megfelelően regenerálódni, a klimatikus viszonyok döntő (s negatív 
irányú) változáson esnek át. Mindez jelzi, hogy a háttérben álló 
egész „uralmi ideológia” hamis. A teljes élővilág felé elkötelezettsé
get hirdető erkölcsteológia -  és ennek hátterét alkotó terem tésteo
lógia -  rendkívüli jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni.

(2.) A keresztény bit uralm i helyzetét feladva pluralista szem lé
letmódot kell kialakítani. -  Az emberiség, történelmének jelentős 
idejét sajnálatos (és iszonyatos) módon vallási, kulturális, társadal
mi és politikai harcokkal töltötte el. A „mi jók vagyunk, ti nem vagy
tok jók” ideológiája évszázadok során nehezen gyógyuló sebeket 
okozott, „sértetíen” része nincs a földnek. Elegendő a nagyhatalmi 
gyarmatosítás (és vele párhuzamosan az erőszakos misszionálás) 
időszakára gondolnunk: mi minden pusztult el azért, mert nem volt 
„európai”, nem volt „keresztény”. A feszültségekkel még mindig ter
hes mai világban minimálisra kell csökkenteni a vallási ellentéteket. 
Ezért kell komoly szinten foglalkozni a hit, a keresztény vallás nyi
tottságával. Ez a feladat az egész teológiára vonatkozik: a keresztény 
és a nem -keresztény vallási világot teológiai szinten egységben kell 
látni.

K onrad R aiser tanulmányának befejező -  összefoglaló -  szavai: 
„Sokan mondták már, hogy a 21. századot -  ellentétben a 20. szá
zad gazdasági problémáival -  az a gond fogja nyomasztani, miként 
lehet egyensúlyba hozni a teremtett világ sértetlen őrzését az embe
riség életbenmaradási törekvésével. A keresztény közösségek erre a 
feladatra nincsenek felkészülve. Más kultúrákkal, más vallási hagyo
mányokkal kell kapcsolatot keresniök, ha egyáltalán hozzá szeretné-
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nek járulni ahhoz, hogy a probléma megoldódjék.” Az általa kiemelt 
két probléma egymásrautaltságát juttatják ezek a szavak kifejezésre: 
pluralista nyitottság nélkül nincs reménye annak, hogy 
életcentrikusan fogunk gondolkodni.

Egy másik tanulmány címe: „Minek kell változnia a teológiában a 
harmadik évezred küszöbén?” Szerzője M icbael Walker. A legna
gyobb gond a sterilitás, a „kimaradás” ténye: mi, teológusok, szinte 
nem is tartozunk a valós világhoz, -  jegyzi meg fájdalmasan. „Ki ol
vas egyáltalán bennünket?” Egymást olvassák a teológusok -  esetleg 
a Hittani Kongregációban olvassák át némelyikünk írását. Önkritiká
hoz használható kérdőívét talán nálunk sem fölösleges megismerni. 
Szűkszavú lista, tanulmányában részletesen értelmezi kérdéseit. 
Helyszűke miatt erre itt nem kerülhet sor, ezért magyarázatából 
egy-két gondolatot „kérdőívébe” építek be.

-  Komolyan vette a teológia azt a feladatát, hogy megismertesse 
az embereket az élő, emberszerető, teremtő és megmentő Istennel? 
Vagy szívesebben beszélt magas elméleti szinten -  bonyolult fogal
mi rendszere miatt alig érthetően -  arról a „relációról”, amely a 
„transzcendens” Isten és az „immanens” világ között található? Ha 
viszont találkozott a konkrétumokkal, nem szokott-e gyorsan, gon
dolkodás nélkül „rövidre zárni”: nem ad-e villámgyorsan egziszten
ciális súlyú kérdésekre feleletet -  mintegy lesajnálva a kérdezőt?

-  Szívós munkával kiaknázta-e a teológia az isten-megismerés bib
likus forrásait? A teljes szentírás istenképe sokkal gazdagabb, egyút
tal bonyolultabb, mint ahogy azt a „racionális szerkezetre” ügyelő 
teológusok feltételezik. Jobban szeretik a filozofikus istentant, ezek
nek részleteit illesztik szépen és pontosan egymásba, s a bibliát ki
egészítésként csak „odaidézik”.

-  Kidolgozott-e a teológia olyan fogalmi, nyelvi világokat, ame
lyek által különböző kulturális és szociális körülmények között élő 
emberekhez lehet szólni, hogy gondjaikra feleletet találjanak? Vagy 
mindent rábíznak a prédikáló lelkipásztorokra, s „uralmi” helyze
tükben arra várnak a teológusok, hogy aki eligazítást vár tőlük, az 
tanulja meg nyelvüket?

-  Kidolgozta-e a teológia azokat a kritériumokat, amelyek alapján 
le lehet leplezni a korunkban jelentkező bálványokat és önmegvál
tást ígérő ideológiákat, ugyanakkor fel lehet ismerni az isten-megis
merés új útjaira vezető igazi istenélményeket (amelyekben a teoló
gus-gárda tagjai különös módon ritkán részesednek)?
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A jól fogalmazott kérdések sok esetben többet érnek, mint az el
hamarkodott válaszok. Lehetséges persze, hogy egyetemes és nem 
„ezredfordulós” kérdések ezek, amelyekről érdemes elgondolkod
ni, akármilyen esztendőt írunk is.

Hasonló gondolat ébredt bennem, amikor egy másik ilyen „ez
redfordulós” könyvet -  egy monumentális kötetet -  vettem kezem
be. 1115 oldalon 79 teológus mondja el véleményét a „harmadik 
évezred küszöbén” arról, hogy miként kell (kellene) most tovább 
menetelni.

Wege d ér Theologie: an d ér Schwelle um dritten Jahrtausend. 
Festschrift fü r  H ans W aldenfels. Szerk. Günter Risse... Paderborn, 
Bonifatius Verlag, 1996. 1115. p.

Ez is egy ünneplő-köszöntő tanulmánygyűjtemény, előbbi fenn
tartásainkat megismételhetnénk. Egyenként 15-20 írást egybefűző 
nagyobb egységei: (1.) Útmutatások, állásfoglalások; (2.) Találkozá
sok; (3.) Útra szólító küldetés; (4.) Különböző útszakaszok. (Ezek
nek az összefoglaló címeknek magyarázata hiányzik.) A bevezetés a 
méltó köszöntés szavait tartalmazza. Minden bizonnyal megérde
melten: a 65. életévét betöltő fundmantálteológus bibliográfiája 408  
egységet tartalmaz -  ez Hans Waldenfels életműve 1960 óta.

Ezredfordulós körültekintés, mondhatnánk útvizsgálat, de inkább 
visszapillantás az éppen lefutó évszázadra -  néhány tanulmány té
mája alapján pedig szinte egy fél évezredre. így került be pl. Adriá
nyi Gábor, bonni egyháztörténész tanulmánya arról a kérdésről, 
hogy miként viselkedtek a katolikus egyház vezetői az 1938 és 1941 
közötti három zsidótörvénnyel kapcsolatban. Ha már megemlítet
tem, érdemes két mondatban szólni róla. Nagyon alaposan doku
mentálja ennek a jó három évnek egyháztörténetét, s a magyar püs
pöki karnak -  elsősorban Serédi Jusztinián esztergomi érseknek és 
Glattfelder Gyula Csanádi püspöknek -  állásfoglalásait. ítélete ked
vező: amit az akkori erősödő antiszemita hangulatban reálisan re
mélni lehetett, azt parlamenti interpellációkban, vezető személyek
hez írt leveleikben, közös püspöki körlevélben megkísérelték -  állít
ja Adriányi professzor. (Nem titkolva azt sem, hogy elsősorban arra 
a megkeresztelkedett zsidóságra irányult figyelmük, amely mögött 
nem állt legalább két nemzedék keresztény ős, tehát a zsidó törvé
nyek miatt veszélyeztetett volt.)

Értékes és útmutató tanulmányokban nincs hiány. Egyet emelek 
ki, René Buchholz rövid (14 oldalas) írását. Ismertetésem persze
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még rövidebb, azzal a szándékkal, hogy jelezzem: vallásszociológia 
szinten nálunk is érdemes lenne körültekinteni. Címe is rövid: ,A 
vallás mint áru”.

Miről van szó? „Rövid tanulmányom középpontjában ez a tétel 
áll: a késő modem korban a vallás is az árukat termelő és árukat fo
gyasztó társadalmi mentalitás szívóhatása alá került.” Ezekben a 
„modem” időkben nem csupán termelődnek az új vallási formák, 
hanem növekszik az ezekre irányuló fogyasztói készség is. A vallás 
iránt érdeklődő „tömeg” nagy lelki nyugalommal sétál el a keresz
ténység hagyományos formái, egyházszervezetei mellett (észre sem 
veszi ezeket), s keresi azt, ami bonyolult, kiszámíthatatlanná vált 
életében „kielégíti”.

A transzcendencia, mint egészen sajátos, önálló, abszolút érték 
ezekből a „kielégülés szándékával fogyasztott” vallásokból hiányzik. 
Ilyen körülmények között a potenciális fogyasztókra tekintő „vallás
termelés” látja, hogy mi a teendő: egyértelműen a vallást igénylők -  
fogyasztani akarók -  igényeihez simul. Később, megerősödött' for
mában természetesen megindul ellentétes irányból is: megfelelő, 
nagyüzemi szinten folytatott (adott körülmények között rendkívüli 
költségekre is kész) reklámozással ébreszti-erősíti az igényeket: „Er
re van szükséged, ha boldog akarsz lenni” (Mint ahogy a fogkrémet 
ajánlják „fogaid épsége érdekében”.)

A rövid tanulmányban meglepően hosszú elemzést érdemelt az a 
„késő modem kor”, amelyben az ipari-termelői-fogyasztói magatar
tás elérte, majd „bekebelezte” a kultúra magasabb rétegeit. Ahogy az 
új vallási helyzetben a transzcendencia, a kultúra világából az „auto
nóm esztétika” tűnt el. Szemtanúi lehetünk (lehettünk) annak a fo
lyamatnak, miként veszi (vette) birtokba a „Kulturindustrie” -  a kul- 
túrértékeket termelő és fogyasztó ipari mentalitás -  azt a világot, 
amely eleddig saját törvényeinek engedelmeskedett, s alkotta a 
„szépet” irodalomban, költészetben, festészetben, szobrászatban, 
építészetben.

Ebben a helyzetben a teológiára kettős feladat vár. Segítséget kell 
nyújtania a szellemi-művészi-kulturális értékek „önvédelméhez”. 
De nyíltan szembe kell szegülnie a vallásosság szerepét az önkiszol
gáló boltok szintjére degradáló vásári mentalitással is. Ez a munka 
nem lesz „időszerű”, de ha nem vállalja, elárulja önmagát. „Ha a ke
reszténység vonzerejéről ma még egyáltalán beszélni szabad, akkor 
ez semmiképpen sem szorítható be az eladó-vevő áruforgalmi men-
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talitásba. Tudnunk kell, hogy a biblia Istenével létrehozott kapcso
lat nem lehet puszta ‘fitness-tréning’ a napi problémák könnyebb 
megoldásához. Meg kell nyitni azt a kritikai erőforrást, amely a ke
reszténység teljes hagyományvilágában rejtőzik. Ez elsősorban azt 
jelenti, hogy a tekintet inkább a végső beteljesülésre (az 
eszkatológiára) irányul, nem arra, hogy a kereszténység a futó pilla
natok számára milyen kézzelfogható, pozitív jelentéstartalmat 
nyújt” A jelenidőben élő (Pilinszky szavával „égő”) teológiára ilyen 
helyzetben a konfrontáció feladatai várnak, nem elég, ha ismétli az 
örökérvényű szavakat

„Kritikai erővel” és őszinte leleplezéssel önmaga felé is kell for
dulnia. A teológiának erre a különleges képességére hívja fel a fi
gyelmet Gustave Tbils, a louvain-i egyetem idős kort megért teoló
gusa, egy igénytelen kiadású könyvben:

Gustave Thils, Les doctrines tbéologiques et leu r „évolution”. 
Louvain-la-Neuve, Publications d e la Faculté de Tbéologie, 1995. 
(Chier de la Revue théologique de Louvain, vol. 28.) 68. p.

Az evolúciót, a fejlődést a teológiai tanításokkal kapcsolatban idé
zőjelbe tette, de ezzel nem ért el -  nem is akart elérni -  jelentésvál
tozást A nagy kérdés persze, hogy organikus, vagy ellentmondásos 
a fejlődés. Más szóval: a régiből, vagy (adott esetben) a régi ellenére 
bontakozik ki egy új (vagy újnak tartott teológiai nézet7 A helyzetet 
bonyolítja -  vagy éppen tisztánlátáshoz segít -  az a tény, hogy nem 
csupán teológusokról (teológiai tanárokról) van szó, hanem hivata
los, egyházi doktrinális álláspontok változásáról is. Gustave Thils 
megmarad a tényéknél, okokat nem sorol fel, magyarázatokat nem 
keres, részletekre figyelő kommentároktól tartózkodik. A „puszta té
nyekből” azonban biztatás árad, hogy adott körülmények kényszerí
tő ereje folytán a legmerevebb doktrinális álláspontok is formálód
hatnak, s eddig rejtett, vagy mellőzött vonásai is felcsillanhatnak.

Lényegi anyagában (55 oldalon) kilenc kérdéskört választ ki ezzel 
a vizsgálódási szemponttal: „milyen volt és milyen lett a hivatalos 
tanítás”. (1.) Az emberi személy jogai; (2.) A hívő laikusok helyzete 
az egyházban; (3.) A nem-katolikusok helyzete az egyházban, (3.) A 
nem-katolikus keresztények és az ökumenizmus; (4.) A kereszté
nyek és a világ többi vallása; (5 .) Állam és egyház viszonya; (6.) Élet
szentség, keresztény tökéletesség, szeretet; (7.) Házasság és élet
szentség; (8.) A szentírás egyházi értelmezése; (10.) Pápai primátus 
és a püspöki kollegalitás.
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A legtöbb felsorolt probléma nyitottabb értelmezése az általunk is 
átélt évtizedek tanítói nyilatkozataiból -  elsősorban a Vatikáni zsinat 
dokumentumaiból -  ismerős. Kevésbé ismerős a nyitott szellemmel 
gyakran ellentétes nézetet képviselő korábbi korszak. Ez nem egy 
esetben alig száz esztendőt jelent. A személyiség jogaival kapcsolat
ban Gustave Thils többek között idézi a francia püspökök 1889-es 
nagyböjti körlevelét, amely említést tesz a száz évvel korábbi „embe
ri jogok deklarációjának gyűlöletes elveiről”, „az ember jogainak 
bálványimádásáról”. Újabb száz év elteltével, 1989-ben Lustiger bí
boros, Párizs érseke a Notre-Dame-ban mondott beszédében II. Já
nos Pál pápára hivatkozott: „Tíz évvel ezelőtt, Bourget-ban homiliát 
mondott az egybegyűlteknek, s ebben hangsúlyozta: Szabadság, 
egyenlőség, testvériség... Alapjában véve ezek keresztény eszmék.”

Jelentős a „házasság és életszentség” témakörében tett megjegy
zése. Többek között Ágostonra és Nagy Szent Gergelyre hivatkozva 
még ebben a században is érvényes volt az a tanács, vagy utasítás, 
hogy a katolikus házasok „ha éltek házastársi jogaikkal”, akkor „né
hány napon át a hely és a szertartások iránti tiszteletből ne menje
nek templomba”. Thils kihalászta a régi dokumentumokból még az 
indokot is: „Bár a testi egyesülés beletartozik a teremtés rendjébe, 
de -  mivel nem történhet gyönyörérzet nélkül -  mégis vétség 
[faute].” Ez az erkölcsteológiai „tisztátalansági tétel” hosszú időn át 
gátolta annak elismerését, hogy a házasságban a „testi gyönyörök el
lenére” is lehetséges a tökéletességre való törekvés. Ma már, a Zsi
nati dokumentumokat olvasva -  és a gyermeknevelés gondjait szem 
előtt tartva -  inkább azt mondanánk, hogy kivételes hely ez a szent
té válás számára.

Gustav Thils tiszteletre méltó, az egyházhoz minden pillanatában 
hűségesen ragaszkodó konzervatív teológus. XII. Pius pápa 
„Humani generis” (1950) körleveléből vett idézettel fejezi be írását: 
„Az isteni kinyilatkoztatás az igazságnak olyan gazdag és énékes 
kincstára, hogy kimeríteni soha nem leszünk képesek.” Eddig az 
idézet. Kiegészítő megjegyzése: „A pápa szavainak igazságáról az 
egymást követő századokban az egyház tanításának tönénete tesz 
tanúságot” -  azáltal, hogy az egy igazságot különböző vetületeiben 
ismeri fel.

Sajátos vetületeket találhatunk abban a könyvben is, amely angol
amerikai közös kiadásban a Vatikáni Zsinat óta eltelt idő teológiáját 
tekinti át:
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M odem  Catbolicism. Vatican II a n d  Áfter. Szerk. Adrián 
Hastings. London, SPCK, és New York, Oxford University Press, 
1991. 473. p.
■ Ezt a kötetet is sokan -  negyvenen -  írták, közéjük tartozik a Was

hingtonban tanító magyar jezsuita egyházjogász, Örsy László. Az írá
sok jelentős része a tizennégy zsinati dokumentumra irányul: 25-30 
évről visszatekintve mi az, ami (még mindig) jelentős tanításnak 
számít, s a belőlük áradó (esetleges) inspirációknak milyen teológi
ai felismeréseket köszönhetünk.

A kötet záró fejezetében -  ,A katolikus teológia a zsinat óta „ -  
John M cDade országokra tagoltan és kronologikusan ismerteti az 
elmúlt 25-30 esztendő különböző teológiai áramlatait. Aki erre húsz 
oldalon próbál feleletet adni, annak eleve számolnia kell azzal, 
hogy válogatásra kényszerül: kikről mennyit beszél. A nagy „kísérle
tezők” (Rahner, von Balthasar, Congar, de Lubac, Metz, Gutierrez), 
a „kérdőre vontak” (Schillebeck) és a „kisodortak” (Küng, Boff, 
Pohier) mellett meglepő hosszan beszél egy Sri Lanka-i jezsuita teo
lógusról. Aloysius Pieris azt a földrészt képviseli, ahol a keresztény
ség százalékaránya elenyésző -  a tömegek szegénysége európai 
szemnek megdöbbentő -  a hagyományos vallásokban eleven erő 
lüktet.

Erre a három ismertetőjegyre irányul figyelme, amikor „An Asian 
Theology öf Liberation” (Edinburgh, 1988.) című könyvében felál
lítja alaptételét: a szegények felé kell fordulnunk, különben fölösle
ges a jelenlétünk -  de az ázsiai vallások (kifejezetten a hinduizmus 
és buddhizmus) közvetítése nélkül hatás nélküli a jelenlétünk. A két 
feladat -  a „Liberation” és az „Inculturation” -  egymást feltételezi, 
egymásra utal. A „felszabadítás” azt jelenti, a társadalom szegény tö
megeiben az emberhez méltó élet igényét ébreszteni és ápolni kell, 
az „inkulturáció” pedig azt, hogy a szegénységhez való különleges 
viszonyukat meg kell érteni. Az „ébresztés”, „ápolás” és „megértés” 
a régi vallásokkal folytatott őszinte dialógus nélkül nem sikerülhet.

,A kereszténység nem csupán azért nem érhetett el sikert Ázsiá
ban, mert együtt jelent meg az üzleti szellemmel, a gyarmati kizsák
mányolás Mammonjával. Alapvető ' félrelépést’ jelentett, hogy kép
telen volt kapcsolatot teremteni a nem-keresztény vallások 
monasztikus szellemével és a buddhizmus megváltástanával.” 
Aloysius Pieris 'teológiai vandalizmusnak’ nevezi azt, ami történt:
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mindent megtettek, he. .  _:...........
gos stflusuktól, megyálífe-Asíiiáie^^iik '

„Az a teológia, amely A ii V M IU.Ciuâ it, unluujma >)//,• i, :-■> ■ ■.■■ ■-
keresztül akarja magát «meje***«. az n«m m»s. jfsp “........  1
keresztény kisebbség ezoterikus fényűzése.” „Az ázsiai dilemma ab
ban áll, hogy a teológusok (még) nem szegények és a szegények 
(még) nem teológusok. A dilemma megoldására csak akkor kerül
het sor, ha egymást kölcsönösen evangelizálva kiengesztelődnek, a 
teológusok ráébrednek a szegénység felszabadító erejére, a szegé
nyek pedig tudatosítják, milyen felszabadító erő rejlik a meghirde
tett vallásban.” Két idézet Aloysius Pieris könyvéből.

John McDade szerint a zsinat óta eltelt idő teológiájának ez a Sri 
Lanka-i jezsuita az egyik legjelentősebb képviselője. Szolidan képvi
seli azt a „kontextuális” teológiát, amely az első évszázadokban élte
tő eleme volt a kereszténységnek: a görög és római kulturális, társa
dalmi és szellemi világba, mint létének „szövegkörnyezetébe” a szó 
szoros értelmében beágyazta magát. Ez az asszimilációs készség az 
elmúlt évszázadokban nem csupán meggyengült, hanem szinte tel
jesen elhalt, az egyház és a teológia elhaladt a társadalom alakulása, 
a „profán” szellemi élet mellett.

A helyzet azonban évtizedek óta biztató, mert „a katolikus teoló
gia [és tanítóhivatal] újabban különleges érzékenységet tanúsít a 
szociális problémák iránt. Ha az emberiség történelmének közép
pontjában ' Krisztus misztériuma’ áll, ha -  ugyanakkor -  a jelenkor 
történelmében a tömegek szegénysége és elnyomása rendkívüli mé
reteket ölt, akkor a teológia feladata elsődlegesen az, hogy a régi té
telt, „Ubi ecclesia, ibi Christus” (ahol egyház, ott Krisztus) úgy is fo
galmazza, hogy „Ubi Christus, ibi ecclesia” (ahol Krisztus, ott egy
ház). Ez azt jelenti, hogy ha -  bármelyik földrészen -  szegényen és 
kiszolgáltatottan szenvednek az emberek, akkor ott van Krisztus, 
ezért velük kell lennie az egyháznak és teológiájának is.” Másként 
kifejezve: az istentisztelettől elválaszthatatlan az emberszolgálat.

Itt kell végül említést tenni az egyház -  Isten népe teljes közössé
gének -  szolgálatáról, s a „szolgák” teológiai képzéséről. Az osztrák 
helyzetről a következő disszertáció nyújt áttekintést:

Christian Friesl, Die Utopie als Chance. Lage und Zukunft dér 
„Laientheologlnnen". Inssbruck/Wien, Tyrolia, 1996. 246. p.

A „Laientheologlnnen” szó közepén, az „I” nagybetűsen szerepel. 
A német nyelv teszi lehetővé, hogy egyetíen szóban említik a teoló-

56



12 (1997) 2 PERSPEKTÍVA Egyházfórum

giailag képzett, laikus státusban maradó nőket és férfiakat. Egyházi 
munkában -  hitoktatásban, egyházközségi, istentiszteleti szolgálat
ban, teológiai fakultások tudományos munkájában -  való részvéte
lük tíz év alatt ugrásszerűen növekedett: 1983-ban 1135, 1994-ben 
ennek több mint kétszerese, 2334 képzett laikus teológus állt egy
házi szolgálatban. Ugyanez a két dátum azonban -  meglepő módon 
-  a katolikus egyetemek és főiskolák teológiai fakultására újonnan 
beiratkozok számának csökkenését is jelzi: 1983-ban 517, 1993-ban 
275.

A bécsi érsekség 1988/89-ben a konkrét helyzetelemzés érdeké
ben pasztrolálszociológiai felmérésre vállalkozott: milyen hivatásél
mény, milyen identitástudat, milyen remények, várakozások jellem
zik a (ma már nagyjából fele-fele arányban képviselt) nőket és férfia
kat, akik teológiai tanulmányokat végeznek. Christian Friesl tanul
mányának első része erre a felmérésre épít. Statisztikai táblázatok 
(77) és ábrák (18) által megismerhetjük a részleteket, de erre itt 
nincs hely. Néhány -  inkább kérdést mint választ rejtő -  fejezetcím 
segítséget nyújthat az eligazodáshoz:

Milyen indítékok nyomán vállalkoznak teológiai stúdiumra? -  Ho
gyan ítélik meg teológiai tanulmányaikat, ezeknek értékét, tanárai
kat? -  A teológiai képzés erősítette, gazdagította hitüket? -  Milyen 
képet alkotnak maguknak az egyházról, szerintük mi az egyház? -  
Mit kritizálnak a mai egyházban? -  Ha végeznek, milyen munkakör
ben szeretnének dolgozni? -  Éreznek hivatást valamilyen speciális 
szolgálatra? -  Miért nem akarnak (a férfiak) pappá szentelődni? -  
Milyen alá/fölérendeltségi szituációt tudnak elfogadni az egyház
ban? -  Nem gondolják, hogy a „szentelés” kegyelmi erejével termé
kenyebb lenne munkájuk? -  Hogyan látják jövőjüket: minden egy
házi szolgálatot végezhetnek, de az eukarisztia szolgálatából mindig 
ki lesznek zárva? -  Élőnék-elevennek tartják azt az egyházközséget, 
ahol -  a paphiány miatt -  hosszabb időn át nincs szentmise-áldozat?

Az osztrák katolikus egyetemek és főiskolák teológiai fakultására 
újonnan beiratkozok száma csökkenő tendenciát mutat: 1983-ban 
517-en, 1993-ban 275-en jelentkeztek. Ebben nem csupán azt ját
szik szerepet, hogy képzésüknek megfelelő munkahelyre kevesebb 
esélyük van (a megelőző „csúcsévfolyamok” elfoglalták a laikus teo- 
lógusok/nők által egyáltalán számbajövő helyek jelentős részét, s 
még évekig, évtizedekig munkaképesek). De az is érezhető, hogy 
hovatartozásuk megoldaüan kérdése („Kikhez tartozunk? A klérus-
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hoz vagy a hívő közösséghez?”) -  a még nem és a már nem -  s az 
ezzel kapcsolatos identitás-zavar most termi negatív gyümölcsét. 
Ugyanakkor a német nyelvterületen egyre növekvő paphiány okoz 
gondot: Ausztriában 3.106 plébánia és lelkészség közül 741 betöl
tetlen (ugyanakkor a papoknak több mint fele 60 év fölötti), Német
országban 13-334 küzül 4.160, ez 24 illetve 31 százalék.

Christian Friesl könyvének címe jelzi, hogy az egyetemi fokon 
(sokszor kiemelkedő eredménnyel) végzett laikus teológusok és te
ológusnők „maradéktalan értékelése” és „teljes egyházi hivatási 
megbízása” utópia, szerény álmodozás -  most. Ugyanakkor, ha a je
lenben megélt krízist -  hívőhiány, egyházközség-hiány, paphiány -  
kihívásnak tekintjük, akkor elérkezhet az idő, amikor a maradék 
erőkkel már nem lehet tovább kísérletezni (pl. hogy egy pap vasár
naponként három, négy, öt helyen mond egy-egy szentmisét). „Ha 
lelkipásztori okokra hivatkozva a papok határvonalat húznak, s nem 
hajlandók újabb és újabb közösségért felelősséget vállalni; ha a lai
kus teológusok, férfiak és nők eredeti hivatáskörükben kitartóan, 
kreatív erővel dolgoznak és nem ‘tülekednek az egyházi hivatalért’” 
-  akkor az egyetemes egyház érdekében utópiából egyszer talán va
lóság lesz.

“Az is fontos, hogy minél több világi hívő szerezzen kellő 
képzettséget a szent tudományokban, sőt hogy számosán kö
zülük hivatásszerűen is szenteljék magukat ezeknek a tudo
mányoknak, és azokat előbbre is vigyék. A hittudósok azon
ban csak akkor teljesíthetik feladatukat, ha minden hívőnek, 
egyházinak és világinak biztosítva van a kutatás, a gondolko
dás és a szerény, de bátor véleménynyilvánítás jogos szabad
sága mindabban, amiben szakértő.’’(“Gaudium Et Spes” - Lel
kipásztori konstitúció az egyház és a mai világ viszonyáról - 
62. A kultúra és a civilizáció összehangolása a keresztény ta
nítással)
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Meghívás a Graz '97 találkozó 
Virtuális Falujába

A grazi Második Európai Ökumenikus Találkozó (amely 
junius 23-29-én zajlik és ezer hivatalos egyházi küldöttjével, 
többezer mozgalmi résztvevőjével es többtízezer látogatójával 
az év legnagyobb vallási eseménye Európában) témája a 
kiengesztelődés, altémái a keresztények egysége, a 
világvallások párbeszéde, a társadalmi és globális szintű 
igazságosság, a béke és a Teremtés megőrzése.

A Virtuális Falu célja, hogy a Grazba utazni nem tudókat 
tájékoztassa, hogy lehetőséget adjon hozzászólásaik bekül
désére, anyagaik virtuális közzétételére. Varjuk hozzászólá
saikat és azokat nem csak az adott nyelvi listán küldjük szét, 
hanem a Koalició napi hírlevelének a "világvisszhangot" 
összegző rovatában is figyelembe vesszük.

A Grazroots beszélgetőlista (legalább angol és magyar nyel
ven) Graz után is élni fog! Bázel után az Európai JPIC 
Hálózat, a Kairos Európa és más kezdeményezések töreked
tek összefogni azokat, akik a találkozó eredményeit a hétköz
napokban továbbvitték. Graz után a Grazroots beszélgetőlista 
is ezt fogja szolgálni.

Ezért mind a Nagygyűlés hete alatt, mind utána várjuk 
küldeményeiket!

Nos, ha elfogadja a meghívást, a következőképp látogathat 
el a Virtuális Faluba: listadmin@zpok.apc.org. A subject-ro- 
vatban vagy az üzenet első sorában feltüntetve: subscribe 
grazroots.*** (ahol * * *  lehet ENG, HUN, GER, FRE, RUS, 
ROM, UKR, aszerint hogy milyen nyelvű listát kér).

A Nagygyűlés anyagai hozzáférhetők a BOCS Alapítvány 
Webhelyén is: http://c3.hu/~bocs/graz97.htm

A Szerkesztők
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EXKLUZÍV

Török Péter

A szerző 1959-ben született Kiskunfélegyházán, 
1983-ban agrárm érnöki diplom át szerzett 
Gödöllőn. 1985-től él K anadában, ahol 1990- 
ben a University o f Toronto St. M ichael’s 
College-ban filozófiából és szociológiából MA 
fokozatot szerzett. Jelen leg  ugyanott Ph.D. 
kandidátus. Érdeklődési területei a vallásszo
ciológia, a szociológia és em ellett a  hálózat
elemzés.

Egyházszámadás

Elemzésemben arra a kérdésre keresem a választ, hogy me
lyek a fiatalok számára vonzó egyházak. Egészen szabatosan 
megfogalmazva, melyek azok az egyházak, melyeknek tagsá
gát többségében inkább fiatalok alkotják. Lehet-e ezekről az 
egyházakról valamit általánosságban mondani?

A kérdésfelvetést, illetve magát az elemzést az elmúlt év 
őszén készített interjúim tették lehetővé a jegyzett egyházak 
vezetőivel. Interjúim úh. „structured” interjúk voltak, vagyis 
bizonyos kérdéseket mindenhol feltettem. Ezek közé tarto
zott az is, hogy a tagok korát tekintve a közösség inkább fia
tal, középkorú, esetleg idős; arányos-e, vagyis nagyjából tük
rözi-e az országos átlagot?

Elöljáróban két fogalmat kell tisztáznunk. Először is, ki szá
mít fiatalnak. Én nem adtam támpontokat ehhez interjúala
nyaimnak, az ő belátásukra volt bízva, hogy ezt eldöntsék.
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Mégis kialakult egyfajta konszenzus, amit az ún. vegyes ese
tekkel mérhettem le. Amikor a közösségről azt nyilatkozták, 
hogy az „fiatal- és középkorúakból” áll, pontosító kérdésem
re a 20-40 év közötti korosztályt jelölték meg. Másik oldalról 
ez azt jelenti, hogy kb. 35 éves korig bezárólag tekintették fi
ataloknak a tagokat.

Egy másik pontosítandó fogalom az, hogy mit tekintettem 
egyháznak. „Structured” interjúkat az 57 bejegyzett, nem tör
ténelmi egyház vezetőjével szándékoztam készíteni. Az ún. 
történelmi egyházak azért nem kerültek be ebbe, mert nehéz 
lett volna olyan vezetővel, vagy akár csoporttal is beszélni, 
akik vagy amelyik átlátná az egész közösséget. A MAZSIHISZ 
egyébként is megtagad minden nyilvántartási, statisztikai 
adatszolgáltatást, és hasonlóan nehéz a reformátusoktól ada
tokat szerezni. Ugyanakkor a nagyobb egyházakról már lehet 
valamit mondani az országos felmérések adatai alapján is. 
Továbbá azért foglalkoztam csak a bejegyzett egyházakkal, 
mert egyrészt ezekről van tudomásom, másrészt leginkább 
ezek azok, amelyek kapcsolatba kerülhetnek a társadalom 
más intézményeivel is, pl. úgy, hogy feszült viszony támad 
köztük és az intézmény között. Egy becslés szerint az ország
ban az elmúlt 6 évben kb. 150 vallási csoport alakult, több
nyire a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén, de ezekből csak 
mintegy 20-25 vette a fáradságot, hogy bejegyeztesse magát. 
Tehát az én itteni elemzésemben az 57 bejegyzett, nem törté
nelmi egyház került be. Ezek közül 45 vezetőjével sikerült in
terjút készítenem, háromról kiderült, hogy nem létezik, meg
szűnt, 6 vezetőt számtalan próbálkozás ellenére sem lehetett 
elérni - gyanítható, hogy ezek csoportjai is megszűntek -, ket
tőnek a vezetője visszautasította az interjút, valószínűleg ha
sonló ok miatt, és egynek interjúja még hátra van.

Az eddigi vizsgálatok alapján a következő megállapítások 
tehetők azokról a közösségekről, amelyeknek vezetői a tagsá
got inkább fiatalnak - és nem vegyesnek, azaz fiatal- és közép
korúnak - ítélte.
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1. táblázat Fiatalok egyházai

Egyház Ala
kulás
ideje

Ne
mek

Lak
hely

Iskolai
tégaat

-ség

Kormány
"viszony"

Antall
Horn

Honnan Létszám
’90-'96

Egyesítő *  '85 város felső 2 4 A, G 40-500

Magy. vallás * '3 0 férfi város 7 3 3 Mcx-Ca

n

100-830

Hit Gyüleke

zete

79 nő város felső 2 3 Mo 550-

35000

X Advent 75 nő 2 3 Mo 1200-

1500

Scientológia * '88 Bp közép 2 4 A, G 100-9500

X testvér K. '53 nő falu közép 5 4 Hollan

dia

100-200

Ev. Pünkösdi K * '2 0 nő város felső 3 4 USA 3900-

5500

Biblia Szól * '8 9 nő város felső 3 3 USA 1-1000

MAHANAIM * '88 nő Bp. közép 5 5 Mo(A,

NL)

>100-100

Bp. Int'l E. >

Őrt. Exarch.
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Tizenegy egyház került ebbe a csoportba, adatokat azonban 
csak kilencről közlök. A Magyar Ortodox Excharcatus, mely a 
konstantinápolyi pátriárka fennhatósága alá tartozik, jobbára 
görögökből áll, és helyileg is Budapesthez, pontosabban a 
Beloannisz nevű közösséghez tartozik. Vezetőjük elmondása 
alapján azonban nő a magyarok száma is ebben az egyház
ban, tehát egy későbbi elemzésben érdemes ezt is figyelembe 
venni. Hasonló okok miatt nem beszélek itt most a budapesti 
Nemzetközi Egyházról, ahol a magyarok csak 15-20 százalék
ban vannak képviselve.

1. Ezek az egyházak m ind a XX. században keletkeztek, és 
kettő kivételével mind igen rövid múltra tekinthet csak 
vissza. E kettő közül is a Magyar Vallás ugyan 1930 körül ala
kult, de csak a 80-as években tért vissza kanadai száműzeté
séből. így tehát a legöregebb „fiatalok egyháza” az Evangéliu
mi Pünkösdi Közösség, mely a 20-as években alakult.

2. Kettő kivételével az egyházak mind keresztény alapokon 
állnak, bár egyesek az Egyesítő Egyházat nem tartják keresz
ténynek. A két kivétel a Scientológia és a Magyar Vallás, és 
ezek közül is az utóbbi nem zárja ki azt, hogy tagjai más, fő
leg katolikus és másodsorban protestáns keresztény felekezet 
tagjai is legyenek. A keresztény egyházak jelentős részére (Hit 
Gyülekezete, Evangéliumi Pünkösdi Közösség, Biblia Szól és 
a MAHANAIM) jellemző továbbá a karizmatikus beállítottság, 
mely alatt itt a Szentlélek különleges megnyilvánulásainak el
várását értem elsősorban.

3. Az egyházak többsége külföldi eredetű, csupán négy ala
kult Magyarországon. E közül a négy közül is egy kizárás 
eredményeként született (Keresztény Advent a H. N. 
Adventistákból), s a már említett Magyar Vallás is Kanadából 
tért vissza, ahol szintén bejegyzett egyház volt. A MAHANAIM 
csoport ugyan magyarnak vallja magát, de születésénél oszt
rákok és németek is bábáskodtak. Egyértelműen magyar a 
Hit Gyülekezete.

4. Az országos és nemzetközi képhez hasonlóan ezekben az 
egyházakban több a nő, m int a férfi. Az sem meglepő, hogy
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hol vannak ettől eltérések. Csupán a Magyar Vallásban van
nak többen a férfiak, melyet „hitvallásuk”, az olykor soviniz
musba is átcsapó nacionalizmus, s annak különféle megnyil
vánulásai talán meg is magyaráznak. A Scientológia és az 
Egyesítő Egyházakban arányosan vannak a férfiak és a nők. A 
Scientológiánál ezt talán az magyarázza, hogy ebben az egy
házban nem annyira a transzcendenciára való nyitottság a 
fontos - melyre állítólag a nők fogékonyabbak -, hanem az 
auditálások által való megtisztulás, melyet egyfajta öngyógyí
tásnak, önmegvalósításnak is fel lehet fogni. Az Egyesítő Egy
ház tervezett házastárs-kiválasztási rendszere lehet talán rész
leges magyarázat az ottani arányosságra.

5. A „fiatalok egyházai” szinte kivétel nélkül mind urbá
nusok, azaz tagjai inkább városokban laknak. Az egyetlen ki
vétel a Keresztény Testvérközösség, melynek központja is fa
lun, Gödön található. Ez a csoport valóban nagyon fiatal, leg
inkább azért, mert a tagok nagyon sok gyermeket vállalnak. 
Vezetőjüknek tizenhat van. Csak az idő mutatja majd meg, 
hogy ezek a gyermekek felnőve megmaradnak-e ebben az 
egyházban.

6. A meginterjúvolt egyházvezetők - egy kivétellel - úgy vé
lik; hogy tagjaik az országos átlagnál jobban képzettek. Mi 
több, négy egyháznál a tagok többségének felsőfokú végzett
sége van.

7. Jellemzően alakúit ezeknek az egyházaknak az állammal, 
pontosabban a kormányokkal való kapcsolata. Egyetlenegy 
volt csupán, amely jobbra értékelte az Antall kormányhoz va
ló viszonyát, mint a jelenlegihez. A Magyar Vallás, a Biblia 
Szól és a MAHANAIM nem észlelt különbséget viszonyukban, 
a többség azonban kedvezőbbnek ítélte a H orn kormányt. 
Indoklásul leginkább az Antall kabinet történelmi egyházakat 
előnybe részesítő hozzáállását kifogásolta. Viszont érdemes 
azt is megemlíteni, hogy a Horn kormány hatalomra kerülése 
feletti örömet két csoportnál - és még sok nem fiatal egyházi
nál is - kiábrándulás váltotta fel, bár még így is jobbnak tart
ják elődjénél.
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8. A létszámot a végére hagytam, bár nem azért, mert egy 
kivétellel, az esetenkénti jelentős növekedés ellenére is az 
egyházak tagsága nem haladja meg a tízezer főt, sőt sokszor 
még az ezer főt sem. Az igazi indok inkább a „tagság” fogal
mának meghatározása körüli nehézségekben rejlik. Az itt fel
tüntetett számok minden bizonnyal tartalmaznak némi -  cso
port iránti elkötelezettségéből adódó -  felfelé kerekítést, hisz 
ne feledjük, hogy az egyházak vezetői mondták ezt. De a tag
ság magjáról nyilatkoztak, nem az ún. vonzáskörről, mely 
akár többszöröse is lehet az itt feltüntetett számoknak. Min
dennek figyelembevételével a Hit Gyülekezetének robba
násszerű növekedése, jelentős létszáma, mely a „vonzáskör
rel” együtt eléri a százezret, gazdasági és politikai szervezett
sége, valamint egyértelmű filoszemita beállítottsága már most 
is jelentős tényezővé teszi az ország életében. Büszkén 
mondták, hogy a történelmi egyházak után az újságírók első
ként őket keresik meg, ha vallási kérdésekről esik szó.

Még egy jelenség szól a Hit Gyülekezete vallásszociológiai 
jelentősége mellett. Amíg az ún. Torontói Áldás nevű jelen
ség máshol közösségről közösségre terjed, addig Magyaror
szágon ez szinte kizárólagosan a Hit Gyülekezetére jellemző. 
Nem azért, mintha más közösségek egyes tagjai nem akarnák 
ezt gyakorolni, hanem azért, mert gyakorlatilag a Hit Gyüle
kezete magához vonzza ezeket a tagokat.

Egyetlen pont erejéig hadd értékeljem az ún. „vegyes egy
házakat” is, tehát ahol a fiatalok és középkorúak nagyjából 
egyenlő arányban vannak. Hat egyház került ide: a Shalom 
Nyitott Bibliai Gyülekezetek, az AGAPE Gyülekezet, a Tan Ka
puja Buddhista Egyház, a Karma Decsen Özei Ling Buddhista 
Közösség, Az Arany Rózsakereszt Vallásközösség, és az Iszlám 
Közösség. Az Iszlám Közösséget itt kihagyjuk, hisz a közel 
hatezres tagságából csak kb. 250 a magyar. Feltűnő, hogy eb
ben a csoportban a keresztény jelleg már nem dominál. Az 
sem olyan egyértelmű, hogy a nők lennének többségben, 
sokkal inkább az arányosság a jellemző tagságuk összetételé
re. Végezetül a kormányokhoz való viszonyuk sem olyan ka-
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rakteres, mint azt a fiatalok egyházainál láttuk. A Shalom cso
port kivételével ezek az egyházak nem tapasztaltak különbsé
get a két kormány hozzájuk való viszonyában.

Összefoglalás
A bejegyzett, nem történelmi egyházak vezetőivel folytatott 
interjúk alapján arra kerestem ebben a tanulmányban a vá
laszt, hogy mivel jellemezhetők azok az egyházak, amelyek
nek a tagsága fiatal. A következőket lehet ezekről a közössé
gekről mondani:

Mind a XX. században keletkezett, többségük csak igen rö
vid múltra tekinthet vissza, és jórészük külföldi eredetű. Az 
egyházak nagy többsége keresztény, jelentős részük karizma
tikus. Tagjaikra a fiatal életkoron túl jellemző az urbánusság, 
az átlagosnál magasabb képzettség és a női nem dominanciá
ja. Ezek az egyházak továbbá kedvezőbben értékelték a Horn 
kormányhoz való viszonyukat, mint az Antall kabinethez fű
ződő kapcsolatukat. Végezetül pedig mind létszámát, mind 
gazdasági, politikai jelentőségét, vallásszociológiai kuriózu
mát tekintve a Hit Gyülekezete javasolható első helyen továb
bi szociológiai elemzésekre.
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Varga P é t er  P iu s

Egyetemi lelkészek
Körinterjú Kondé Lajossal, Pákozdi Istvánnal 

és Reiss Wemerrel

Kérdéseinkkel azért kerestük meg három egyetemi város lel
készét, hogy egy kicsit az ő szemszögükből is megismerhes
sük az egyetemi pasztoráció struktúráját, tevékenységüket, 
gondjaikat és feladataikat. Talán az sem lehet számunkra ér
dektelen, hogy hogyan működnek hasonló lelkészségek más 
országokban. A bécsi egyetemi lelkészségre azért esett a vá
lasztás, mert az osztrák Katholische Hochschuljugend 
Österreich (KHJÖ) tavaly ünnepelte fennállásának ötvenedik 
évfordulóját, míg a magyarországi Katolikus Egyetemisták és 
Főiskolások Egyesülete ötéves volt. A hagyományok összeve
tése - legyen az hosszabb vagy rövidebb -, mindig hasznos, hi
szen a tapasztalatok, ötletek megosztása vihet bennünket iga
zán előre. Bár tudjuk, hogy a tőlünk nyugatabbra eső egyházi 
intézmények anyagi lehetőségei egészen más dimenziók kö
zött mozognak, úgy gondoljuk, rengeteg olyan ötletet lehet
ne kölcsönösen eltanulni egymástól, ami nem pénz kérdése. 
Nem beszélve arról, hogy egy nagyobb múltú demokráciában 
az egyház és a társadalom közti, illetve az egyházon belüli di
alógus is nagyobb hagyománnyal rendelkezik, amit bizony 
sokszor mi is megirigyelhetnénk. A most következő interjúk 
során sem a kérdések, sem a válaszok nem törekedhettek a 
teljességre, az egyetemi lelkészek beszámolóiból azonban 
mégis képet kaphatunk sajátos küldetésükről, munkájuk spe
ciális jellegéről.

Mikor, ki(k) hozták létre az egyetemi lelkészséget?
Kondé Lajos (Szeged): Ötven éve van egyetemi lelkészség, ak
kor két évig működött, majd szétszórták. 1993-ban szervező
dött újjá, engem Gyulay Endre függetlenített erre a feladatra,
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és nevezett ki egyetemi lelkésznek. Ez annak a jele, hogy az 
egyházmegye úgy tekinti ezt a korosztályt mint egy plébániát, 
amelynek saját plébánosra van szüksége. Az egyetemi lelkész
ségek alapítása egyben jogi kérdés, amelyet a 813-as kánon 
szabályoz. Ilyen értelemben a lelkészség a szegedi Dóm-plé
bániába tagozódik be, - ott anyakönyvezik például az egyete
mista keresztelteket, - így tehát a megyéspüspök fennhatósá
ga alá tartozik.
Pákozdi István (Budapest): A múlt század végén, a század 
elején már igény mutatkozott arra, hogy valamiféleképpen 
foglalkozni kell a növekvő, szellemiekben gyarapodó fiatal 
értelmiséggel. Előbb csak „hitszónoklatok” és a teológiai kar 
jeles professzorainak némi lelkipásztori munkálkodása által, 
aztán egyre hatékonyabban, a mostanihoz hasonló apró kér
désekre (pl. szociális helyzet) is kiterjedően. A létrehozó az 
egyházmegye, amelynek gondja kell hogy legyen minden „ré
tegre”, még akkor is, ha az egyetemi lelkészek nem mindig 
egyházmegyés papok.
Reiss W em er (Bécs): A mai, korszerű egyetemi pasztoráció- 
nak hosszú előzménye van: olyan egyetemi csoportosulások, 
melyek a két világháború közötti időben a nemzeti-liberális 
és a szocialista mozgalmak elleni védekezés jegyében jöttek 
létre. Ezeket ’45 után megpróbálták más alapokra helyezni és 
ez a törekvés szorosan összefügg az egyháznak azon törekvé
sével, hogy kikeveredjen a pártpolitikai összefonódásokból. 
Jelentős lépésnek számit ebben a tekintetben a „Mariazelli 
Kiáltvány” (Mariazeller Manifest), amelyben az osztrák egyház 
egyértelműen megfogalmazza mindenfajta párttal szembeni 
távolságtartását. A diákpasztorációban is valami újat szerettek 
volna, és már a II. Vatikáni Zsinat előtt megmutatkozott an
nak az igénye, hogy a laikus szerepét az egyházban újragon
dolják. Ennek hozadéka az volt, hogy megalapították az első 
autonóm egyházi egyesületeket, köztük az egyetemi keretek 
között működő önálló közösségeket, amelyek az egyház sza
badságát jelképezték egy szabad államban. Mindenek előtt 
azonban az egyetemi lelkészségeket elválasztották a pártpoli-
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tikai törekvésektől. Ugyanakkor azonban a régi egyesületek is 
hatékonyan tovább működtek és ezáltal az egyház hatéko
nyan tudott jelen lenni az egyetemeken.

Mit jelent az egyetemi lelkészség: intézményt, hivatalt, 
vagy közösséget?
Kondé Lajos: Alapelvünk, hogy ahol az egyetemisták élete 
zajlik, ott mindenhol jelen legyünk. Ez azt jelenti, hogy gon
doskodni szeretnénk liturgikus életükről, lelkigondozásuk
ról, de ugyanúgy „szellemi” táplálásukról is előadásokkal, 
filmklubok, zenei estek rendezésével, illetve a közösségépí
tés, szabadidő eltöltése oldaláról lehetőség van túrákra, és 
ott a Don Bosco kupa is. A lelkészséghez tartozik majd ezen 
kívül a Katolikus Ház alatti kávéház is,-amely non profit for
mában fogja a diákok jó közérzetét szolgálni. Fontos intéz
ményi egység a Szent Imre Kollégium, amely teljesen külön
álló, de szeretnénk elkerülni, hogy belterjessé váljon. Hiszen 
könnyű lenne csak egy emeletet lemenni és közösséget csi
nálni. De ez így nem lenne rendjén: a kollégista ne csak bent 
éljen közösségi életet, ezért a belső programokat úgy próbál
juk alakítani, hogy azok ne ütközzenek a városi programok
kal. Bár nagyon fontosak ezek a struktúrák, mégis csak má
sodlagosak, igazából csak a személyes lelkipásztorkodás lehet 
célravezető. A közösségvezetőknek is ezt ajánlom. A kollégi
um nagyon jól formál engem. A plébánián elagglegényesed- 
nék, de itt hajnali egykor be kell zárkóznom, hogy ne találja
nak pizsamában.
Pákozdi István: - Mind a hármat. Mint intézmény nem plébá
nia-rangú és jogú, hanem a többi lelkészséggel azonos szer
kezetű önálló lelkipásztori hely. Megvannak ennek az előnyei 
(pl. nincs anyakönyvvezetés, kötött irodai idők, helybenlakás 
stb.), de megvannak a hátrányai is: nincs joga keresztelni, 
bérmálni, esketni, amit sokszor jó lenne, ha plébániaként 
gyakorolhatna. Lehetőség van azonban arra, ha a főpásztor 
úgy ítéli meg, személyi plébániává  alakítsa a lelkészséget. Ez 
azt jelenti, hogy azok az egyetemista és főiskolás korú fiata-
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lók, akik pl. a fővárosban tanulnak, származási helyüktől füg
getlenül (eredeti plébániájuk megtartásával) átmeneti időre 
egy új, ún. egyetemi plébániához is tartoznának. Az egyetemi 
lelkészség nem kimondott hivatal, ám jó, ha a fiatalok ügyes
bajos dolgait (pályázatokhoz ajánlás írása, segélyek átadása, 
stb.) mégis egy állandó helyen, bevett szokásként tartott idő
ben, egy irodahelyiségben bonyolítják. Az egyetemisták lel
készsége elsősorban közösség: időről-időre összejövő, együtt 
imádkozó, együtt éneklő, együtt kiránduló, hittanozó, bibliá- 
zó kis vagy nagy közösség. Ettől él, ettől eleven és vonzó! A 
magyarországi ifjúsági régiók kapcsolatban állnak az egyete
mi lelkészekkel, azokat nem felügyelik, hanem kiegészítik, 
programokba kapcsolják, integrálják, termékeny munkakap
csolatban állnak. Ugyanezt hivatott szolgálni a már évek óta 
jól működő Egyetemi Pasztorációs K onferencia, amelyre hi
vatalos minden magyar egyetemi lelkész és aktív munkatár
suk. Tulajdonképpen ez a lelkészségek „csúcsszerve”, itt érik 
a jövő (tervek, problémák, részterületek megvitatása stb.) Az 
egyetemi lelkészség nyilvánvalóan csak a kb. 18-28 közötti, 
ténylegesen egyetemista korúakkal foglalkozik, így mondha
tó, hogy korosztályhoz kötött.
Reiss W em er: Bécs egyetemi pasztorációja két részre oszlik, 
egyik része a Bécsi Egyetem, másik a Műszaki Egyetem és az 
egyéb főiskolai intézmények. Az előbbi szintén több részre ta
gozódik, az egyetemi lelkészségen belül viszonylag önálló az 
úgynevezett „egyetemi ifjúság” (Hochschuljugend), amelynek 
felelőse vagyok. A Hochschuljugend legfőképpen a diákok 
önálló kezdeményezésén alapul és igyekszik fokozottan meg
valósítani a politikamentességet. Az utóbbi tíz évben ez a kö
zösség eléggé szétzilálódott, főleg a helyi egyház intézményi 
és személyi válságából adódóan. Egyértelműen pozitív válto
zást hozott Schönbom érsek úr bécsi kinevezése, akinek a vé
leményével nem kell mindig azonosulni, de aki meg tud hall
gatni másokat, tud beszélni az értelmiségiek nyelvén, és szí
vélyes közvetlenséggel fordul mindenki felé, és akivel kap
csolatban újra azt érezhetjük, hogy van feje az egyházmegyé-
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nek. Különösen fontos ez a most felnövekvő ifjúság számára, 
akitíen az utóbbi tíz év alatt egy torz egyházkép alakult ki. 
Ennek megváltoztatásán dolgozom én is a közvetlen kapcso
latok kiépítésével, amelynek során szinte magától jön létre 
egy személyes háló.

Mi a feladata a lelkészségnek? Mit nyújt?
Kondé Lajos: Nagyon fontos feladat, hogy felnőtt keresz
ténnyé formáljuk a fiatalokat. Ugyan a legtöbb járt hittanórá
ra, de ha itt megragadna, az nem lenne elég. Keresztény ér
telmiséggé kell válniuk. Lelkiekben és szellemiekben nevelni 
kell őket. A serdülőkből éretté kell válniuk. A legtöbbnek kö
zülük nincs egyházképe, ugyanakkor élő emberképekre van 
szükségük.
Pákozdi István: Mindent, amire igény és befogadóképesség 
van: elsősorban speciális, e korúak számára tervezett és „kivi
telezett” istentiszteleti életet (misék, ájtatosságok). Ezekhez 
az alkalmakhoz jó, ha kötődik társasági élet (agapé, teázás, 
beszélgetés, ismerkedés). Fontos a hitoktatás, vagy szentírás- 
olvasás, bibliaóra, csoportos elmélyülés: ennek formái egye
temektől, közösségektől, lehetőségektől függő (van ahol fa
kultatív, indexbe felvehető óra, van ahol bázisközösség, van 
ahol hagyományos katekézis). Nem elhanyagolható a lelki ve
zetés, a személyekkel való törődés sem. Gyóntatás, lelki be
szélgetés, problémák megoldása, kibeszélés, megnyugvás... 
mind-mind napi feladataink. Részterület a szociális csoport 
munkája, a szkóla, és a lelkészséggel szorosan összefüggő 
klub-élet (színvonalas kulturális, ismeretterjesztő, hittani, tu
dományos, zenei, filmesztétikai előadások, beszélgetések, 
kerekasztal, politikusokkal való ismerkedés, könyvtár, folyó
irattár, stb.).
Reiss W em er: A feladatnak két oldala van: egyrészt egy 
pasztorális jellegű, amely egyfajta papi tevékenység. Másrészt 
viszont az embereket olyan önállóságra kell nevelni, amely 
révén autonóm értelmiségiként működhetnek közre az egy
házban. Ez a két alapelv a mai napig együtt él. A személyes
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feladatom tehát éppen az, hogy odafigyeljek: mire van szük
ségük ezeknek az embereknek, ez pedig a véleményalkotás 
folyamatában történik leginkább. Például részt veszek azokon 
az összejöveteleken, rendezvényeken, ahol véleményeket cse
rélnek, alapproblémákat tárgyalnak és a nyilvánosság elé visz
nek. Arról van szó tehát, hogy ki merjük mondani a gondola
tainkat és reflektálni tudjunk arra, amit korábban világnézeti 
problémáknak neveztek. Ez nem csak azt jelenti, hogy ki-ki 
elmélyed szakmai előmenetelében és elvész a tanulószobájá
ban - ezen a téren gyakran tapasztalni, hogy sokan frusztrál
tak és visszahúzódnak ettől a nyilvánosságtól. (Ezzel kapcso
latban az az álmom, hogy olyan olcsó információs lapot ad
junk ki, amelyben folyamatosan ki lehetne cserélni az olva
sók véleményét és ezzel kialakulhatna a vélemények, r\ézetek 
áramlásának kultúrája.) Ennek a frusztrációnak azonban há
rom összetevője is van. Azok a fiatal emberek, akik a szülői 
elvárástól elszakadva most alakítják ki világ- és egyházképü
ket, roppant kritikusan állnak ezzel a sérült és válságokkal 
terhes egyházzal szemben. Az első pont éppen az egyház bel
ső demokratizálódását érinti: hogyan tud az egyház hitelesen 
hozzászólni társadalmi kérdésekhez, ha nem hallgatja meg 
azt, és ő maga nem mutat példát az egymással való kommu
nikációban. A második probléma, amely ellenérzést vált ki a 
fiatalokban, hogy az egyház nem foglal egyértelműen állást 
konkrét társadalmi problémákkal kapcsolatban, mint például 
ökológiai kérdésekben, a munkanélküliség megoldásában, a 
szexualitással kapcsolatos kérdésekben. Ezeknek a kérdések
nek nagy részét nem lehet megoldani pusztán a dogmák és 
doktrínák szellemében, teljesen figyelmen kívül hagyva a 
konkrét élethelyzeteket és különböző szociokulturális okok 
sokaságát. A harmadik kérdés az osztrák egyház egészét érinti 
és összefügg azzal az átfogó struktúraváltással, amely ezek
ben az években országunkban zajlik, és amelyben az Európai 
Unióhoz való csadakozásunk is szerepet játszik. Az egyház
nak sokkal dinamikusabban kellene részt vennie ezekben az 
átalakulásokban, nem pedig autoriter módon megmondania,
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merre kell tovább haladni, hova fejlődjön tovább ez a társa
dalom. Akik az egyház nevében szólnak, át kell érezniük azt a 
felelősséget, amelyet népükért felvállaltak. A kölcsönös biza
lom ugyanis nagyobb biztonságot is jelent.

Van-e (nyugati) mintája?
Kondé Lajos: A nyugati példa számomra mindig kétélű do
log: sok jót tapasztaltam például Bécsben, Grazban, Belgium
ban. Az ottani élet azonban sokkal inkább kialakította az egy
ház feladatát ezen a téren. Mégis sokszor azt érzem, hogy az 
emberek kicsúsztak ebből a jól szervezett struktúrából - nem 
élő a dolog. Nem minden szép, ami nyugaton van, persze ér
demes elfogadni a tapasztalataikat, hiszen a mieinknél jóval 
nagyobb hagyománnyal rendelkeznek ezen a téren.
Pákozdi István: A mai, 1951-es betiltás után újraindult lel
készségünk ismerkedik a nyugaton töretlenül működő ha
sonló lelkipásztori központokkal, van kapcsolatunk a volt 
grazi, a bécsi, az innsbrucki, a római „La Sapienza” egyetem 
lelkészeivel, igazán nem szégyenkezhetünk. Ott jobb az inf
rastruktúra, talán több rá az anyagi fedezet, jobb, szabadabb 
a pálya, de nagyobb a közömbösség, sokszor kevesebben 
igénylik a szolgálatukat, mint itthon. Jó  ötleteket azért igye
keztünk már eddig is ellesni tőlük, mint például a szemeszte
renként kiadott programfüzetet, amint ez odakint általáno
san szokás.

Ki a közvetlen elöljárója? Kitől kapnak anyagi tám oga
tást, ki finanszírozza a lelkészségeket?
Kondé Lajos: A püspök legfeljebb csak a rezsibe száll be, a 
programokra azonban pályázatok útján lehet pénzt szerezni. 
Pákozdi István: Az egyetemi lelkészek közvetlen elöljárója a 
helyi ordinárius, akihez egyházjogilag tartozik, aki a lelkészt 
kinevezte és akinek valamilyen módon gondoskodnia kell ar
ról, hogy a lelkész a munkáját el is tudja végezni. Az egyházak 
mögött köztudottan nem áll jelentős anyagi háttér, mégis évi 
támogatással az alapszükségletek fedezhetők. (Budapesten
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évek óta működik az ún. BÉLA. (Budapesti Egyetemi Lelkész
ség Alapítvány), amely a nagyobb céljainkhoz, mint lelkészsé- 
gi hétvége, táborok, rászorultak segélyezése, pályázatok kiírá
sa segíti előteremteni az anyagi hátteret. Sajnos, alig-alig 
csörgedező patakként működik...
Reiss W em er: A legközvedenebb elöljáróm a bécsi érsek, az 
érsekség egyben a lelkészség fenntartója is, ahol nekem egy 
félállásom van csak. Emellett van egy kicsi plébániaközössé
gem is és hitoktatok egy szakközépiskolában. Ugyanakkor te
vékenyen részt veszek a bécsi Akademikerverband (Értelmisé
gi Szövetség) munkájában is. Ezeket tehát magam koordiná
lom, ebben viszonylag nagy szabadságom van.

Mennyire speciális dolog egyetem istákkal foglalkozni?
Kondé Lajos: Évről évre egyre nehezebb megtalálni a hangot 
az ifjúsággal. Mert magukon viselik a társadalom ismérveit, 
amelyből jönnek. Kevésbé érett, elkötelezett emberek ők, 
akik a fogyasztói társadalom minden rossz vonását eltanul
ták. A baj az, hogy sokszor nem egy nyelvet beszélünk a fiata
lokkal. A lelkipásztorok okosságán múlik, hogy a tenni akaró 
embereket föl tudja-e pörgetni.
Pákozdi István: Az, aki már volt plébánián, „mindenféle” hí
vek között, volt pl. szemináriumi oktató, elöljáró, tudja azt, 
hogy ez is egyfajta odafigyelést, képzettséget, rátermettséget, 
kapcsolatteremtési készséget, „karizmát” jelent. Egy kineve
zéssel még nem nyílnak sorok semelyikünk gyóntatószéke 
előtt, de idővel, a tapasztalatok alapján megindul a bizalom 
hulláma aziránt, aki értük akar élni. Egészen különféle sor
sok, adottságok, családi háttér, neveltetés, hitéleti gondok tá
rulnak fel, de mondhatom: igen szép és rem ényt adó m unka! 
Minden év talán legszebb lelkipásztori ténykedése a 
katekumenek és a bérmálkozók felkészítése: sok az olyan, 
felnőtt korban megtérő, őszinte, mélységeit feltáró, jókedvű 
fiatal, aki igen hálás azért, hogy valahol Krisztusra találhat. 
Minden tanévnek a csúcspontja a felnőttkeresztség liturgiája.
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Reiss W em er: Állandóan szem előtt kell tartanom azt, hogy 
olyanokkal van dolgom, akiket rendkívüli módon frusztráltak 
az utóbbi évek egyházi történései. Feladatom, hogy újra hely
reállítsam azokat a kapcsolatokat - elsősorban a hierarchia fe
lé, melyek szétszakadtak. Ami ebben számomra érdekes, az 
az, hogy ebben mindenki teljes emberként részt vegyen, 
problémáival ugyanúgy mint tudásvágyával és elköteleződni 
akarásával. Ez persze bizonyos személyi érettséget feltételez, 
amellyel az élet dolgait mindenki felnőttként tudja kezelni. 
Én tehát nem jelenthetem ki hivatalosan, hogy ekkor és ek
kor tartom fogadóórámat a lelki betegeknek és problémákkal 
küzdőknek - azt hiszem senki sem jönne el erre, ami érthető 
is lenne. Ezzel szemben bízom abban, hogy egy nyitott szelle
miségű, lelkiségű közösségben olyan légkör uralkodik, 
amelyben felszínre jöhetnek a mélyebben rejlő problémák is. 
Ebben rejlik ennek a pasztorációnak a sajátossága. Ami jelen
leg foglalkoztat, az a városi vezetéssel karöltve megvalósítan
dó projekt, amelynek keretében megkapnánk egy boltívet, 
amely a körvasút alatt üresen áll és amely a városrendezési 
tervben beépíthető lesz. Ez igen szép példája lenne, hogy a 
város érdekei mily módon találkozhatnak a diákság érdekei
vel - itt főleg nyilvános kulturális tevékenységet, beszélgetése
ket, vitaesteket folytatnánk, amelyre megnyitnánk az ajtókat 
mindenki előtt, hogy akár bárki az utcáról is bejöhessen.

Mi lesz velük, ha kikerülnek az egyetemről? - Hogyan to
vább, kik veszik át őket?
Kondé Lajos: Elmennek, aztán szemrehányóan jönnek vissza: 
elküldték őket a plébániáról. Most az a technikám, hogy erre 
is fel kell készíteni őket. Arra, hogy ne adják fel a reményt. 
Ugyanakkor az egyház is egyre jobban igényli a segítőket. Na
gyon nehéz kérdés ez, mert teljesen a plébánostól függ az el
utasítás vagy elfogadás, nem is annyira a falu és város ellenté
tétől. Ha már valaki saját magát szinten tudja tartani, megérte 
a dolog. Időnként összehívom az „öreg-dómosokat” és az 
„Öreg-Szent Imréseket”. Hála Istennek nagyon jó a memóri-
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ám, a személyes ismerősöket számontartom, elbeszélgetünk 
és két év után is tudom, hogy mi van vele. Ez rengeteg idő, 
de csak így jöhet létre az emberekkel egy nagyon mély kap
csolat, így tudom, hogy ki is a másik...
Pákozdi István: Ez a kérdés szorosan összefügg az előzővel, 
az egyetemi lelkipásztorkodás speciális jellegével. Már áll né
hány év mögöttünk, mondhatom, hogy nem kallódnak el; ki
ki visszatér a saját szülőhelyére, vagy új munkahelye plébáni
ájára, ahol nagyobb elkötelezettséggel, tágabb látással és az 
egyház katolicitását megtapasztalva tud cselekvő taggá válni. 
Nem aggódom miattuk: sokukkal vagyok továbbra is kapcso
latban levél, telefon, személyes találkozás formájában, vala
hogy igen mélyen beleépültek az életükbe a lelkészségen 
szerzett élmények, az ott töltött idő, az ott elvállalt és teljesí
tett feladatok.

Hányán tartoznak az egyetem i lelkészséghez?
Kondé Lajos: Ma tíz csoport működik, melyek az egyetemi 
lelkészséghez tartoznak, nem plébániákhoz. A legtöbb koráb
bi csoport gazdátlanná vált, mert egyre kevesebb az olyan 
káplán, aki felvállalná őket. Ezeket a csoportokat fiatalok ve
zetik, akiket én kértem fel a feladatra. Nehéz pontos számot 
mondani a csoporttagokról, mert több szinten rétegződnek. 
Van például, aki nem tartozik közösségbe, de kollégista, de 
van olyan is, aki plébániai csoportba tartozik és nem az egye
temi lelkészségbe. A személyes kapcsolat körönként változik. 
Van egy szűkebb réteg, akivel nagyon jóban vagyok. Mással 
futó a kapcsolat, esedeg a nevét tudom csak. Nem én vagyok 
az egyetemisták egyedüli embere. Nekem csak az a felada
tom, hogy koordináljam az egészet.
Pákozdi István: Nem készült számszerű felmérés, talán nem 
is lehet készíteni (nincs egyházi adó), olyanok is ide tartoz
nak, akikről nem tudunk, de néha megjelennek. 1996 végére 
kb. 300 olyan fiatalnak a neve, címe, telefonszáma van a bir
tokomban, akiket megkérhetek bármikor szereplésre, mun
kára, szervezésre, plakátolásra, muzsikálásra, takarításra... Ez
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a mag. Ha a Veni Sancte-k és Te Deum-ok népét is ide szá
mítjuk, akkor lehetnek kb. másfél ezren, és talán még egyszer 
ennyien azok a katolikus egyetemista és főiskolás korúak, 
akik saját fővárosi plébániáikon részesülnek hitoktatásban, il
letve helyi csoportjaikon keresztül tartoznak szorosan az egy
házhoz. Ez nem túl nagy szám, de ahhoz képest, hogy hat 
esztendeje él újra a lelkészség, már valami kevés kovász... 
Reiss W emer. Nagyon nehéz ezt áttekinteni, mert nagy a 
mozgás a lelkészségen belül. Becslésem szerint kétszáz-két
százötven azoknak a száma, akik rendszeresen részt vesznek 
a katolikus egyetemi ifjúság életében. De fontos találkozási 
hely például a lelkészség menzája is, ami szintén nagy hagyo
mánnyal rendelkezik. Még a háború után, az ötvenes évek
ben kezdődött az a mozgalom, amely a városba került egyete
mistákat támogatta például a falvakban összegyűjtött krump
lival vagy más élelmiszerrel, melyet aztán a lelkészségi men
zán feldolgoztak.

Kik segítik az egyetemi lelkész munkáját?
Kondé Lajos: Sok fiatal, sok jó ember van körülöttem. Külön
ben az ember megőrülne. A városban is sok olyan civil van, 
akinek fontos a katolikus ifjúság ügye. Vannak megszállottak! 
Nagy előny, hogy a püspök korábban jó ifjúsági lelkipásztor 
volt. Az első hittanos közösségeket szervezte, majd a Szent 
Gellért napot. Amikor püspök lett, elfogadta az én munká
mat. Nem mindig, mindenben értünk egyet, de csak a mód
szerekben nem, a célokban mindig.
Pákozdi István: Leginkább maguk az egyetemisták, akik 
igénylik, akik részt vesznek, akik feladatokat vállalnak, akik 
egyesületet hoznak létre, akik őszintén és nyíltan megmond
ják mindenről a véleményüket, akik maguk is tartanak má
soknak hittant, stb. Ezek mellett nem elhanyagolható azok
nak a paptársaknak a részvétele, akik nem tudnak teljes ere
jükkel mellénk állni, mert megvan a saját terhük, de azért 
egy-egy órát, egy-egy csoportot, egy-egy alkalmat igen, vállal-
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koznak, bekapcsolódnak, előadást tartanak, gyóntatnak, rész
feladatokban segítenek.
Reiss W em er: Alapjában véve mindenkivel hajlandó vagyok 
együttműködni, de ez a gyakorlatban főleg konkrét projek
tekkel kapcsolatban fordul elő, illetve a különböző tevékeny
ségek koordinálásával kapcsolatban. Mindennapi munkámat 
egy főállású titkárnő segíti, de rendelkezésemre áll az egyete
mi lelkészség titkárságának teljes infrastruktúrája is, fénymá
solási, sokszorosítási lehetőséggel stb.

Ki koordinálja az egyetem i lelkészek munkáját?
Kondé Lajos: Közös eg yetemi lelkészségi koordináció most 
kezd kialakulni. Domaszéken volt egy-két kezdeményezés 
ilyen irányban.
Pákozdi István: Országosan senki, hacsak nem a magunk ál
tal létrehozott Konferenciánk; hivatalosan talán a Magyar Ka
tolikus Püspöki Kar Országos Ifjúsági Bizottságába tartozunk, 
mivel ennek Balás Béla püspök elnöksége mellett én vagyok 
a titkára, nem érzem külön ténykedésnek a koordinálást, csu
pán az ország egyetemi lelkészeit tartjuk számon, meghívjuk, 
messze távú terveink szerint talán majd ellátjuk őket kellő in
formációval, segédanyagokkal... - de egyenlőre ez csak álom, 
nincs hozzá idő, energia. Fő, hogy tudunk egymásról és jó 
kapcsolatban állunk - pl. a szegedi, piliscsabai, veszprémi 
egyetemi lelkészekkel még „műsoron kívül” is találkozunk. 
Reiss W em er: A németajkú egyetemi lelkészeket az osztrák és 
német egyetemi lelkészek konferenciája fogja össze, Ausztriá
ban a Katholische Aktion a fedőszervünk, amely most éppen 
átszerveződik, részben anyagi okok miatt is - ezért még nem 
tudjuk, hogy ennek milyen kihatásai lesznek ránk nézve.

78



SZEMLE

Mint a katolikus bázisközös
ségek kutatója -  aki ilyen
olyan szerepben több száz 
órát töltött regnumi közössé
gekben, táborokban, összejö
veteleken, aki a mai regnumi 
vezetők egykori vezetője volt, aki maga is ügyködött a 
Regnum peremén, aki a Regnum vezetőinek is felkínálta szo- 
ciológusi-szociográfusi szolgálatait -  ezt a könyvet különleges 
várakozással vettem kézbe. Annál is inkább, mert szerzőjét 
igen tehetséges és művelt újságírónak tartom, de „belelátom” 
a lehetséges társadalomtudóst is. Könyve ügyesen összeállí
tott, élvezetes és érzékletes olvasmány, az igen heterogén 
összképet mutató katolikus könyvkiadásunk komoly teljesít
ménye. Az alcím -  „a hetvenes évektől napjainkig” -  az előz
mény, az így vagy sehogy, a kezdetektől 1970-ig szóló króni
ka folytatását ígéri. De nem az. Az ajánló Györgydeák M árton 
házfőnök szerint „sok-sok emlékből összeállított kép, a maga 
töredékességével”. A szerző pedig „nem történelmi összefüg
géseiben, sokkal inkább a maga élményszeruségében” kíván
ja bemutatni a Regnumnak a magyar katolikus egyházban be
töltött szerepét. Az „Emlék” vagy „Életképek” megfelelőbb 
cím lehetne. Dobszayt a házfőnök kívülállónak nevezi. Jó  len
ne tudni, milyen értelemben az: „felbérelt” krónikás, közelál
ló szimpatizáns, vagy tárgyához egyre közelebb kerülő kuta
tó. Jó  lenne tudni, miért nem folytatta a krónikát, és ha a tör
téneti megközelítést nem is, miért nem vállalta föl a szocioló
giait, valamint azt is, hogy mennyiben játszott szerepet ebben

Dobszay János; 
Mozaikok 

a Regnum életéből

79



12 (1997) 2 SZEMLE Egyházfórum

a megrendelővel kötött kompromisszum, hiszen Györgydeák 
a könyv szerepét az emlékállításban jelöli meg.

Dobszay szerintem nem „a maga élményszerűségében” mu
tatja be a Regnumot, ehhez ugyanis eléggé kevés benne a 
pontosan fölidézett és dokumentált élmény, hanem különbö
ző (általa, a megrendelő által, vagy éppen közösen kitalát) té
makörökben mutatja be a Regnum közelmúltját és jelenét. 
Egyik fejezetben inkább az anekdoták és a legendás sztorik, a 
másikban a kommentált „élmények” uralkodnak, a harmadik
ban szövegek, a negyedikben már felbukkan némi elemzés is, 
és így tovább. Nem igazi kívülálló Dobszay. Olykor éppen 
bennfenteskedő. Azt a kívülállót hiányolom, aki meg akarja 
érteni, fel akarja fedezni a Regnumot. Az olvasó időnként jog
gal úgy érezheti, hogy a szerző szerkesztette meg, és adta 
közre, amit számára lelkes regnumiak összegyűjtöttek, pedig 
ez nem egészen így van, ezt magam is tanúsíthatom. Mind a 
kívülről érdeklődő, mind a Regnumhoz tartozó olvasó tisztes
séges és olvasmányos tájékoztatást kaphat a Regnumból, de 
én ezt -  miközben leszögezem, a Regnum igenis ilyesmi -  a 
magam részéről keveslem, és sajnálom a kimaradt lehetősé
geket. Először is, hiányolom a Regnum arculatát meghatáro
zó személyiségek portréit: köztük a frissen elhunyt és még 
élő „nagy öregekét” és az arculatformáló fiatalabbakét. Kima
radt a különböző rétegeket és típusokat képviselő, a közössé
gek érzékletes és/vagy elemző bemutatása. Kár, hogy jó  né
hány fontos eseményt, ügyet, döntést csupán egy (lehetőleg 
a leghivatalosabb, legtekintélyesebb) nézőpontból ismerhet 
meg csak az olvasó. Keveset tudtunk meg magáról a regnumi 
identitásról, pontosabban a különféle regnumi identitások
ról. Nincs szó a pályamódosító regnumi papokról. Alig esik 
szó a rendszerváltás után komoly társadalmi pozíciókba kerü
lő regnumiakról, valamint a regnumiak politikai arculatáról. 
Nem esik szó érdemben a többi mozgalommal való kapcso
latról, s amennyiben mégis, -  hiszen a Bokor esetében két
ségkívül próbálkozik a szerző -  nagyon lekerekedett, nagyon 
hiátusos maradt a kép (olybá tűnik, mintha valami, valaki
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befékeze volna a szerző lendületét). Pedig, tudom, a 
Regnumban is többen látják úgy, hogy éppen ez a mozgalom 
befolyásolhatta volna a püspöki kart a Bokorral való kien- 
gesztelődésben. Érdemes lett volna alaposabban elemezni a 
regnumi tagság szociológiai összetételét, és be lehetett volna 
mutatni a kialakuló Regnum-képet. Jó  lett volna a Regnum 
iránt alaposabban érdeklődők számára egy komolyabb forrás- 
jegyzéket és bibliográfiát összeállítani. Ehhez (is) két apró -  
és mégis jelentős -  adalék. Két rádióműsor. Mindkettő Sár
kány Klárával (aki a Magyar Rádió mindig is nagyon kevés 
kommunista szerkesztőinek egyike) való együttmunkálkodá- 
sunk keretében történt. Még a rendszerváltás előtt ment egy 
kisközösségeket bemutató sorozat, melyek többsége katoli
kus bázisközösség volt köztük szerepelt egy „telepes” 
regnumi kommuna is: példaképpen a kontraszttársadalom 
építésére. Ez előtt néhány évvel az Em bertan középhaladók
nak című műsorunkban hangzott el a karizmatikus játékos 
Emődi László „pontosan, szépen” jegyében született írása a 
métáról, ami nagy örömömre ebbe a könyve is bekerült.

Bár volt a könyvnek nyelvi lektora, a cím jól érzékelteti azt 
a műfaji természetű bizonytalanságot, amely az egész könyvet 
átitatja. A címben szereplő „mozaikok” több, többféle mozai
kot ígér, hiszen a mozaik mozaikdarabokból összeálló kép. 
„Mozaikdarabok” lett volna a megfelelő cím, s ehhez olyan 
mozaikdarabokat adni közre, amelyből az olvasó összeállít
hatja mozaikját. Ez csak félig-meddig valósult meg. Maga 
Dobszay kirakosgatta a benne összeálló képet. Jobban örül
tem volna egy olyan töredéknek, amely valamivel többet ér
zékeltet a Regnum teljességéből.

Kam arás István
(Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből. Bp. 
Corvinus, 1996 . 151. p.)
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„Minden keresztény különfé
le utakon m egélt szentségre 

kap meghívást”

Papok és laikusok - Portugáli
ától Ukrajnáig - vettek részt az 1996 szeptemberében 
Opoleban tartott kollokviumon, melynek témája E gyütt a 
küldetésért' volt. A világiakkal való együttműködés lehetősé
gei, a világiaktól és a papoktól elvárt képességek kerültek itt 
szóba. Az őszinte hangú beszélgetésről szerkesztőségünk 
összefoglalót kapott, s a legtanulságosabb hozzászólásokat 
most közreadjuk, tematikus csoportokban.

Az egyház távol van a néptől
„Az egyház nem apostolkodik a munkáskörzetekben, pedig 
lenne pasztorációs munka a munkások körében. Ha magukra 
hagyjuk őket, komplexus alakul ki bennük. Egy egyházmegye 
rendezett egy konferenciát a társadalmi válságról, s meghív
ták erre a szakembereket, a szociológusokat. Sajnos a terem
ben egyeden szóvivője sem volt a munkanélkülieknek.”

F. Linza

„Be kell vallani, nem eléggé ismerjük és követjük a lakótelepi 
világ valóságát. Gyakran távol vagyunk tőle, egyrészt az egy
házi oktatás révén, melyben részesültünk, másrészt a plébáni
ai munka hagyományos feladatai miatt. Túlságosan be va
gyunk zárva a plébániánkba és egyházi struktúránkba. Időnk 
nagy részét azzal töltjük, hogy elvégezzük számos szentségi 
kötelességünket és katekézist tartsunk.”

A. Sépioto

„Azt gondolom, hogy a kommunizmus ideje alatt - bár veszé
lyes volt - a papok és világiak közötti együttműködés erősebb 
volt és sokkal intenzívebben fordult a világ élete felé. A laiku
sok helye a világban van. Ezért van ma sok csalódás, mert túl

Papok  
egym ás közt
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sok keresztény zárkózik be egy gettóba a világgal szemben, a 
papok pedig félnek ettől a világtól. Elsősorban arra kell meg
tanítani a laikusokat, hogy találják meg a helyüket a világban, 
és nem kell őket bezárni a plébániai feladatokba.”

Felelős laikusok az egyházban
„Az egyház nálunk mindig is inkább a világiak egyháza volt. 
Meggyőződésem, hogy a világiak fogékonysága, a város prob
lémáinak ismerete hatalmas mértékben gazdagítja a hierar
chiát. Nem tudom elképzelni, hogy az olyan nagy plébániák, 
mint az enyém, meg tudjanak élni csupán az egyháziak tevé
kenységéből. A hívek sokáig élnek lakóhelyükön, a pap vi
szont bármikor elmehet máshová.”

P. Smrcina

Miért félnek a papok?
„A pap identitása nem eléggé gyökerezik bele a spiritualitás- 
ba. Teológiai nyelvünk bonyolult. Félünk attól, hogy egysze
rűen fejezzük ki magunkat az egyszerű emberek előtt. Igaz, 
hogy az evangélium igazságának van súlya önmagában is, 
mégis elfogadhatóvá és hihetővé kell tenni. A pap ma még 
túlságosan vezetőnek érzi magát. Nem eléggé partner. Nemi
gen képesek csoportban dolgozni.”

„A papok félnek, hogy elveszítik arculatukat, úgy érzik, hogy 
saját vallási területükön is vitatott a szerepük. A püspökök 
ma megbízóleveleket adnak a laikusoknak, a diakónusok szá
ma növekszik. Ezek a feladatok és felelősségek, amelyeket 
ma magas szinten a laikusokra bíznak, azt eredményezik, 
hogy a papok kirekesztve érzik magukat saját jogaikból és 
szerepük a figyelemmel kísérésre redukálódik.”

„Nem kell karba tett kézzel várni, hogy az emberek odajöjjenek 
hozzánk. Jézus elébük ment. A papok tegyék meg a döntő lé
pést, szálljanak le a szószékről és jöjjenek egyenlőként a testvé
rek közé! A papok ezáltal meg fognak szabadulni félelmeiktől.”
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Mit adnak a laikusok az egyháznak?
„Meglepő a kérdés, mert a laikusok maga az egyház. A köl
csönös párbeszéd hidjai az egyház és a világ között. Olyanok 
az egyház számára mint a radar, amely pásztázza a világot, 
hogy megkülönböztesse a jót a rossztól.”

A opolei kollokvium második volt a sorban Bm o után. A 
következő fórumot Budapesten fogják tartani 1998 őszén.

Egyházfórum lázasan
Egyik kedves olvasónk küldte 
meg fénymásolatban ír. Barsi 
Balázs ferences népszónok 
1996-ban, magánkiadásban 
megjelent naplójának néhány lapját, melyben folyóiratunkkal 
is foglalkozik. Az október 9-cel dátumozott naplóbejegyzés 
szerint lázas beteg felsorolja prédikációs programjának utol
só állomásait: Debrecen, Buda, Szeged, Nógrádszakál. Rész
letezi, hogy a füstölt kolbász jobban gyógyítja, mint a tej- 
be-pempők és apáca-finomságok. A gyógyulás őszi csendjébe 
visszahúzódva a kedves barát felpezsdült az Egyházfórum 
egyik — közelebbről meg nem jelölt —  médiabírálatán. A 
naplóírás emelkedett stílusában kijelenti, hogy az Egyházfó
rum „csapnivalóan dilettáns” és a JEL „meghaladja szellemi 
érdeklődésének színvonalát”. Elvárja, hogy ne legyen kire
kesztő a média, pedig .Jézus kirekesztő volt a balga szüzek
kel és a mennyegzős ruha nélküliekkel”. „Az lenne jó, ha 
ezek az urak és hölgyek találkoznának szemtől szembe a ka
tolikus média embereivel. Meglepődve és megdöbbenve hall
hatnának a katolikusok határozott és kifejezett üldözéséről 
1994-ben (!) a liberalizmus kellős közepén.” A nagyképű mé
diabírálat „sületíen és zavarosságával alapvetően romboló”. 
Az Egyházfórumot nem is tudja, hova tegye, de az biztos, 
hogy „hadilábon áll az egyháztannal” és „nem képes felfogni, 
hogy Krisztus titokzatos Testének is van szervezete”.

Barsi Balázs.* 
Napló
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Szóval így lázong a lázas beteg ájtatos magányában. Rendbe 
fűzi a rendedenségeket: a médiabírálattól eljut a liberalizmus 
bírálatáig, majd az egyháztantól az intézményekig.

„Hát megőrülnek itt sorra az emberek?!” —  hangzik a szó
noki kérdés, s nem tudni, az emberek közé önmagát is beso
rolja-e az atya. Az épületes naplórészlet végén fohász áll: „Adj 
nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet.” ... 
és kicsivel kevesebb lázat, (m ta)

Az egyházak támogatásával és 
finanszírozásával kapcsolatos 
kérdések rendszeresen napi
renden vannak a hazai folyó
iratok lapjain. Ezzel a témával 
foglalkozott -  többek között 
-  a „Mérleg” című folyóirat 94/1. számában.

Az egyházak finanszírozása
Az idegen szavak szótára szerint „finanszírozni” annyit jelent, 
mint pénzzel ellátni, pénzszükségletetet fedezni. „Honnan fe
dezik az egyházak pénzszükségletüket”: ezzel a problémával 
foglalkozott a Német Katolikus Jogászoknak 1995 októberé
ben, a westfáliai Münsterben összehívott konferenciája. Az 
egyik előadó a különböző -  elsősorban európai -  finanszíro
zási rendszereket mutatta be. Az alábbiakban ebből válogat
tunk. (Renovatio, 52. (1996) június, 113-118. p.)

1. A pénzszükségletet az állam  fedezi 
Belgium
Az ország lakossága többségében katolikus. Az alkotmány 
1831-ben rendezte az állam és egyház viszonyát, s ez azóta ér
vényben van. Ez konkrétan azt jelenti, hogy az aktív és nyugdí
jas papok (aránylag szerény) fizetését az államháztartás fedezi. 
Egyházi épületek renovációs kiadásaihoz (törvény által biztosí- 
tottan) kérhetnek segítséget az államkasszától. A teológiai fa-

Balogh Vilmos Szilárd* 
Egyháztámogatási 

modellek és problémáik
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kukások kiadásait is az állam veszi át (katolikusokét 100, pro
testánsokét 60 százalékban). A szociális-kari tatív egyházi intéz
mények állami támogatásban részesülnek. 1993 óta laikus stá
tusban lévő egyházi alkalmazottak is kaphatnak állami járadé
kot. Az alkotmány ugyanakkor azt is biztosítja, hogy az egyház 
belső ügyeibe hivatalos állami fórum nem avatkozhat be.

Görögország
Az egyház kiinduló helyzete radikálisan más, mint Belgium
ban. A nyugati egyházak az állam és az egyház dualizmusában 
élnek, az ortodox kereszténység viszont régóta „monisztikus” 
rendszert -  cezaropapizmusnak nevezhető -  rendszert vall 
magáénak, Ez négyszáz éves török uralom után 1830-ban is 
újraéledt, ismeri be egyik teológusuk. Az alkotmány ennek 
megfelelően azt is biztosítja, hogy „az állam az egyházkor
mányzati ügyeket törvényekkel szabályozhatja”. Ugyanakkor 
minden kiadást magára vállal: püspökök, papok,
diákonusok, laikus alkalmazottak fizetését és nyugdíját, a te
ológiai képzést és szemináriumokat. így a tanárok és elöljá
rók állami alkalmazottakként vannak számon tartva.

2. Finanszírozás ajándékokból és gyűjtésekből 
USA
A háttérben az amerikai „szabadság-gondolatot” kell keres
nünk: az egyházakhoz való tartozást is szabad vállalkozásnak 
tartották. Ezt azonban kezdet óta kiegészítette az „ajándéko
zási készség” ugyancsak ősi hagyománya. Az így nyert 
pénzforrásokhoz járulhatnak még az esetről-esetre elhatáro
zott állami kiegészítések (iskolák, kórházak számára), az egy
házi épületek használatáért kapott pénz, a megszerzett egy
házi vagyonok jövedelme (Chicago egyházmegyében ez az 
összkiadás 20%-át fedezi). A nagyjából 50%-ot biztosító főfor
rás érdekében a hívek havonta vagy negyedévenként értesí
tést kapnak, hogy milyen (általában egyházközségi) feladat 
megvalósítása érdekében történik a gyűjtés: papi jövedel
mek, iskolák, temetők... Ehhez az információhoz természete-
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sen mellékelnek egy pénzbefizetési utalványt is. A nagy nem
zeti gyűjtések közös karitatív célokra irányulnak. Az állam ré
széről jelentős indirekt segítséget jelent az, hogy az egyházi 
épületek után nem fizetnek adót, de az is, hogy a polgárok 
levonhatják keresetükből az egyházak támogatására adott 
összeget (jövedelmük 50%-ig), ez a rész tehát adómentes.

Franciaország
Ehhez viszonyítva a francia egyház szükséghelyzetben él. A 
forradalom első tettei közé tartozott (1789. november 2.), 
hogy minden egyházi vagyont államosítottak. Napóleon és 
VII. Pius által aláírt konkordátum (1801. július 15.) értelmé
ben viszont az állam átvette az egyházak finanszírozását. Ezt a 
szerződést viszont a teljes kettéválasztásra törő francia állam 
1905 decemberében felbontotta, s ezt még az 1958-ban rész
ben újjáírt alkotmány is megerősítette: „A köztársaság nem fi
zeti és nem támogatja a vallásos közösségeket”. A francia egy
ház pénzforrása a gyűjtés, a pénzajándékok és az egyházme
gyék ajánlása értelmében a hívek jövedelmének (szabadon 
vállalt és befizetett) egy százaléka. A statisztikák szerint a ka
tolikusok mintegy fele fizeti be ezt az összeget, s ez elsősor
ban a papság (nagyon szerény lehetőségek közé szorított) jö
vedelmét biztosítja. Állami egyetemeken nincs teológiai fa
kultás, az ehelyett létrehozott teológiai főiskolák tanárai szá
mára -  az államiakhoz viszonyítva -  nagyon alacsony fizetést 
tudnak biztosítani. Az egyházi épületeket 1905-ben ismét ál
lami vagyonként kezelik -  a műemlékek gondozása tehát álla
mi feladat. Az egyházi iskolák, öregotthonok, egészségügyi 
intézmények számára 1959-ben biztosítottak szubvenciót.

3 • Finanszírozás egyházi adóból 
Ausztria
Egyházi hozzájárulás fizetése kötelező. Ez a jelenben az egy
ház pénzszükségletét jelentős részben kielégíti. Az állam min
dezt -  egy 1939-es megegyezés alapján -  magánjogi szerző
désnek tekinti, s az egészhez annyiban járul hozzá, hogy a be
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nem fizetett egyházi hozzájárulást olyan tartozásnak tekinti, 
amely miatt a „tettes” feljelenthető, bíróság elé állítható, s az 
adósság végrehajtható.

Svájc
Nincs egyetemes svájci megoldás, mert az egyház-állam vi
szonyának kérdésköre az egyes kantonok „felségterületéhez” 
tartozik. A legtöbb kanton azonban azt a megoldást választot
ta, hogy -  annak ellenére, hogy világi hatóság -  maga szedi 
be az egyházi adót, s osztja szét a hívek arányában az egyhá
zaknak. A pénzátutalások elsődleges címzettje azonban az 
egyes egyházközség, amely azután egyházmegyei megegyezé
sek alapján küld pénzt a püspökségnek és központi intézmé
nyeknek. Külön kell említeni Genf kantont, mert itt az egy
ház és állam különválasztása teljes, ezért nincs egyházi adó 
sem. Sajátos megoldás található Waadt kantonban is 
(Lausanne székhellyel), amely az elmúlt időkben szintén 
laicizálta magát, de a hatvanas években tartott népszavazás 
döntése kötelezte a kantonális kormányzatot az egyház finan
szírozására.

4. Újabb m odellek 
Olaszország
Említeni lehet még Spanyolorságot is. Néhány éve mindkét 
orságban (1990-ben illetve 1988-ban) sajátos rendszert vezettek 
be: kereseti és jövedelmi adójának meghatározott részét (jelen 
pillanatban 0,8%-ot) mindenki visszatarthatja az egyház, vagy egy 
szociális-humanitárius szervezet számára. Itt az sem játszik szere
pet, hogy a „megajándékozott” egyház tagjának tartja-e önmagát. 
Erről a rendszerről viszont mondhatjuk, hogy indirekt módon ál
lami finanszírozást jelent, hiszen az állam az egyházak javára 
mond le adójövedelmének egy részéről.

(Balogh Vilmos Szilárd: Egyháztámogatási m odellek és 
problém áik. In: Mérleg, 1994 . 1. sz. 8 0 -9 1 . p.)
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í /  Karl-Josef Rauber -  Ma
gyarország és Moldávia új 
apostoli nunciusa Karl-Josef 
Rauber, giubalzianai címzetes 
érsek lett, aki az utóbbi három 
évben Svájc és Lichtenstein 
apostoli nagykövete volt - hoz
ta nyilvánosságra a Szentatya 
április 25-én döntését:
Rauber 63 éves szentszéki dip
lomata, 1959-ben szentelték 
pappá. Káplánként Niddában 
teljesített szolgálatot, majd 
1962-1966-ig a Pápai Gergely 
Egyetemen tanult és doktorált 
egyházjogból. Eztán lépett 
diplomáciai szolgálatba a Va
tikáni Államtitkárság német 
szekciójában. 1977-től először 
Brüsszelbe, majd Athénbe, az
tán pedig Ugandába került 
szentszéki ügyvivőnek, ahol 
püspökké szentelték 1983-ban. 
1990-ben II. János Pál a Pápai 
Diplomata Akadémia elnöké
vé nevezi ki, ezután 1991-ben 
- svájci püspökök kérésére - a 
churi püspökség konfliktusának 
kivizsgálása céljából Svájcba 
helyezte, ahol 1993-tól nunci- 
usként is szolgált. Rauber jó 
diplomáciai érzéke abban

nyilvánult meg, hogy a  Chur 
egyházmegye és annak püs
pöke, Wolfgang Haas közötti 
konfliktusban a svájci hívők ro- 
konszenvét ki tudta vívni, akik 
már korábban is kérték Rómá
tól Haas eltávolítását. (A konf
liktus Rauber-féle konszolidálá- 
si kísérlete Rómában nem ara
tott osztatlan sikert.) Valószínű
síthető, hogy a Haas-ügy kö
vetkezménye Rauber mostani 
magyarországi és Haas jövő
beli Rómába való áthelyezése. 
A jelenleg Genfben tartózkodó 
új szentszéki nagykövet azt nyi
latkozta: kinevezésének nincs 
különleges üzenete: feladatá
nak tartja, hogy tovább építse 
a magyar állam és a Szentszék 
kapcsolatát. Karl-Josef Rauber 
júniusban érkezett hazánkba. 
(NZZ, MK, KAP) m

% /  A  „konkordátum" ügyéről -
Nyílt vitákhoz vezettek azok a 
titkos tárgyalások, melyek a 
Vatikán és a kormány között 
folytak az elmúlt év szeptem
berétől "attól az óhajtól vezé
reltetve, hogy tartós megoldást 
találjanak a Katolikus Egyház
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magyarországi közszolgálati és 
hitéleti tevékenységének fi
nanszírozására, valamint né
hány vagyoni természetű kér
désre" (in: konkordátum-ter
vezet). A  szerződés részlete
sen foglalkozik ezen 
financionális kérdések ren
dezésével. A  kormány a n ya 
gi támogatást biztosít a kato
likus egyháznak, arról viszont 
nem szól a  m egállapodás, 
hogy az egyház mit nyújt 
cserébe az egyezm ény mel
lett elköteleződő kormányzó 
pártnak. Az SZDSZ kritikái a 
katolikus egyháznak nyújtott 
előnyökre és a pontatlan fi
nanciális kalkulációkra hívják 
fel a figyelmet: a tárgyaló fe
lek nyilatkozatai pedig az im
máron megszületett jó part
neri kapcsolatból következő 
politikai alku szándékát érez
tetik. (MK, MH, NSZ) U

\ /  Hóm Gyula miniszterelnök 
ajándéka Paskcri László prímás
nak -  Temesvári Pelbárt latin 
nyelvű prédikációinak kötetét 
ajándékozta 70. születésnapja 
alkalmából. A  miniszterelnök a 
következő meleghangú üdvöz
lettel köszöntötte őexcellen
ciáját: "Nagyra értékelem mér
tékadó közéleti szerepvállalá
sát... Az Ön munkálkodásának 
is jelentős része van abban,

hogy a Magyar Állam és a 
Szentszék magyarországi kap
csolatai kiegyensúlyozottak és 
zavarmentesek... A  keresztény 
morál, a  keresztény etika a  ma
gyar kultúra elidegeníthetetlen 
részévé vált... Úgy érzem, hogy 
e becses kulturális emlék talán 
Önnél lesz a legjobb helyen." 
(MK) ■

| /  "Hisszük, hogy a  Püspöki 
Konferencia új központja élet
revalóságunk jele" -  jelenti ki 
dr.Seregély István egri érsek, 
az MKPK elnöke a bban a tá
jékoztatóban, m elyet e g yh á 
zunk valam ennyi papjainak 
és m inden m a gya r testvé
rünknek címzett afeletti örö
m ében, h ogy méltó helyet 
talált az említett intézmény 
a Budapest VII., Városligeti 
fasor 45. szám alatt. Az ér
sek úr közlése szerint:" segít
ségünkre sietett II. János Pál 
p á p a , az Amerikai Egyesült 
Állam ok Püspöki Kara, szá
mos ném et püspökség és 
segélyszervezet, különösen 
az Olasz Püspöki Konferen
cia , és így nem  kényszerül
tünk felhasználni sem híve
ink hozzájárulását, sem p e 
dig állam i tám ogatást." (Az 
új székház bem utatására la 
punk következő szám ában 
visszatérünk.) (MK) ■
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%/ Gazdálkodj okosanl -
Enyém, tied, övé...- kié való
jában a legnagyobb katoli
kus hetilap és kiadó, 
mennyit ér a tulajdonosnak 
vagyona? Anyagi gondok 
közt az Új Ember - és a M a
gyar Katolikus Püspöki Kar 
(MKPK) - talán a külföldi tőke 
hiányában(l) - nem siet saját 
vagyonának mentésére.
Horta Gábor, aki a múlt évtől 
az Új Ember felelős kiadója, 
a lap anyagi helyzetéről a 
következőket nyilatkozta az 
Egyházfórum számára:
"Az Új Ember gyakorlatilag a 
csőd szélén áll. Ez a folyamat 
azonban nem most kezdő
dött, kb. hat éve már - 
ahogy a számok bizonyítják - 
, hogy az újság csak súlyos 
veszteségekkel állítható elő. 
1991 óta a külföldi tám oga
tásoknak köszönhető, hogy 
elmaradt a pénzügyi össze
omlás. A jelenlegi katasztro
fális helyzethez hozzájárult az 
is, hogy ezekből a tám ogatá
sokból több mint 30 millió Ft- 
ot egyházi kiadók fenntartá
sának, működésének segíté
sére fordított az Új Ember. 
1996 januárjában vettem át 
a céget, és az éves terv el
készítését követően jeleztem 
a Püspöki Karnak, hogy ko
moly anyagi problémáink

lesznek. Valószínűleg váratla
nul érte őket a bejelentés, hi
szen egyrészt a c é g  m egala
pításától kezdve teljesen ön
fenntartó m ódon működött, 
másrészt pedig bejelentése
met m egelőzően semmilyen 
tájékoztatást nem kapott ar
ról, hogy ha a külföldi támo
gatások megszűnnek - s ez 
bekövetkezett(l) -, akkor bi
zonytalanná válhat a lap 
megjelenése. Az Új Ember 
tavaly felélte valam ennyi 
tartalékát, s az idei eszten
dőnek gyakorlatilag üres 
zsebbel vágtunk neki. Ter
mészeten a kialakult helyze
tet kívánta tisztázni az MKPK 
által és e gy külső, független 
szakértő által is elvégzett át
világítás az Új Embernél, 
mely megerősítette az álta
lam jelzetteket.
Ami saját erőnkből telt, azt 
már megtettük. Jelentős lét
számleépítés történt (14 fő), 
felmondtunk olyan
általánydíjas karbantartási 
szerződéseket, melyeket re
mélhetőleg nélkülözni tu
dunk, szigorú takarékossági 
intézkedéseket vezettünk be, 
de mindez kevés. Az MKPKV 
tavaszi ülésén megszavazott 
5 milliós, 1 éves likviditási hi
tel nem tudja biztosítani a 
pénzügyi egyensúlyt, csupán 
enyhíti a gondokat."»
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39. Pax Romana Kong
resszus -  A  kereszténység el
veszítette a társadalmi, kultu
rális, családi és szellemi-lelki 
életben betöltött hegem ón 
szerepét; a m agyar katolikus 
egyház azonban m ég min
dig nem eszmélt rá saját 
helyzetére - ez a diagnózis 
körvonalazódott az egyházi 
és a világi előadók m egálla
pításaiból. A katolikus értel
miségiek nemzetközi m ozgal
mának találkozóját március 
31 és április 4-e között ren
dezték m eg Pannonhalmán. 
A rendezvény a "Quo vadis, 
Domine?" címet viselte, s en
nek megfelelően katolikus 
szemmel tárgyalta azokat a 
folyamatokat, melyek felte
hetően meghatározzák m ajd 
létünket a következő évszá
zadban. A  kongresszus elő
adásainak súlypontját az 
aggiornam ento szellemiségű 
megújulás hazai feltételrend
szerének számbavétele ké
pezte. A  közös munkát neves 
magyarországi és külföldi te
ológusok, filozófusok, közgaz
dászok, szociológusok és más 
tudom ányágak szakértőinek 
előadásai vezették be. Töb
ben utaltak arra is, hogy a 
m odern társadalom felé való 
nyitást elhatározó II. Vatikáni 
Zsinat m ég egyáltalán nem

eresztett gyökeret a m agyar 
egyházban. (MK, MN) ■

Megkezdődött a  pécsi 
egyházm egyei zsinat előkészí
tése -  A  munka helyzetelem
zéssel fog kezdődni. Az ehhez 
tartozó tervvázlatnak néhány 
igen érdekes pontját közöljük: 
"Az elvallástalanodás folya
matát és okait kívánjuk bem u
tatni... Igyekszünk körképet 
nyújtani a  mai társadalmi, 
szociokulturális helyzetről..., 
azt bemutatni, hogy a  mai 
ember miért ábrándult ki az 
egyházból, miért távolodott el 
az egyházi vallásosságtól. Eb
ben mi a szerepe, a felelőssé
ge  az egyháznak, a társada
lomnak és m agának az 
egyénnek. [Ezenkívül foglal
kozunk]...a II. Vatikáni Zsinat 
utáni egyházi önértelmezés
sel, azzal, hogy mi az, és ho
gyan fogalmazza m eg külde
tését és viszonyát mások
hoz...." ■

\ /  Kérdeztetik, ml újság ott
hon? -  A  Magyar Katolikus Püs
pöki Kar Világiak Irodája kér
dőívvel fordul valamennyi ka
tolikus mozgalom, egyesület és 
társulás vezetőihez azzal a cél
lal - ahogyan ez a körlevél ele
jén áll "hogy ossza m eg ta-
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pasztalatát, kérdéseit a ma
gyar családok helyzetéről, lel
ki, szellemi, erkölcsi, gazdasági 
nehézségeiről valamint arról, 
hogy milyen (gyakorlati és el
méleti) segítséget várna a he
lyi egyháztól". Megfontolásra 
méltó, hogy a fent említett iroda 
mire tudja használni az esetlege
sen beérkező információkat, és 
érdeklődik-e ténylegesen a csa
ládok iránt, ha a következő kér
déseket teszi fel. Az ember Isten 
képmásisága hogyan jelenik 
meg az emberi kapcsolatok
ban? Hogyan hat az 
individulalizmus a családi életre? 
Mi a "világ terve”, látásmódja a 
családról? Változott-e és hogyan 
a férfi identitás, öntudat, családi 
és társadalmi szerepe az elmúlt 
50 évben? Mi az indMdualizáló- 
dás, az Én-jogok hangsúlyeltoló
dásának hatása a Te-jogokra 
nézve? Magánügy-e a házas
ság? Családbarát-e a mai ma
gyar társadalom, - a közszellem? 
stb; összesen 165 ilyen fajsúlyú 
kérdés található a kérdőíven!
Jó munkát kívánunk a kérdőívre 
válaszolóknak és a válaszok fel
dolgozóinak isi A felmérés ered
ményéről és arról, hogyan sike
rült a helyi egyházaknak a csa
ládok ilyen jellegű problémái
ban segítséget nyújtaniuk - szí
vesen adunk tájékoztatást! (Kér
dőívet lehet kérni és a hozzászó
lásokat beküldeni a  következő

címen: Bíró László segédpüspök, 
1053 Bp. Ferenciek tere 7-8.) ■

Teréz anya utóda -  Teréz 
anya ötven éves tevékenysé
ge után, megromlott egészségi 
állapota miatt március elején 
lemondott a Szeretet Misszio
náriusai Kongregáció vezeté
séről, és átadta helyét a nepá
li származású, 63 éves Nirmala 
nővérnek. Teréz anya bejelen
tette, hogy a munkát nem kí
vánja abbahagyni, ezután az 
AIDS-betegek gondozásának 
szenteli magát. (MK) ■

Boldogokat, magyar 
származású szentet avatott a 
pápa -  Május 4-én II. János 
Pál a Szent Péter terén bemu
tatott ünnepélyes szentmisén 
Ceferino Jiménez Malla-t (ő az 
első roma származású a 
boldogok sorában), Florentino 
Asensio Barroso- spanyol vérta
nú püspököt, a guatemalai 
Maria Encarnacion Rosal nő
vért, Gaetano Catanoso - 
kalábriai és Enrico Rebuschoni 
olasz papot avatta boldoggá. 
A pápa június 8-án szentté 
avatta Hedviget (1373-1399), 
Nagy Lajos király harmadik, 
legkisebb lányát, aki a krakkói 
Wawel székesegyházban 
nyugszik. (MK) ■
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Tisztelt Egyházfórum!

Nagyon késett hozzászólásom Farkas Beátával való interjú
jukra, illetve az egész Püspökkari Körlevélre. Viszont ez min
dig aktuális.

1. KÖTELEZŐ? - Farkas Beátának ez a kijelentése felette 
meglepetés és csak zavart okoz. Hiszen maga a Körlevél meg
mondja, hogy „vázlatos” és „párbeszéddel” akarja keresni az 
utakat-módokat... Ezt Farkas Beáta is elismeri, hogy társadal
mi elemzésekkel nem kell egyetérteni...

Az Evangélium, az Egyház Társadalmi Tanítása nem kész 
„receptkönyv”, gyakorlati kidolgozásához sokoldalú szakérte
lem és összefogott munka szükséges.

2. TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ? - „Az Egyház maga is se
gíti a társadalomban folyó párbeszéd és a kívánatos egyetér
tés kialakítását azzal, hogy saját közösségén belül is támogat
ja az őszinte és testvéries párbeszéd különböző módját” - je 
lenti ki a Körlevél.

Ez csak ígéret lehet, hiszen a magyar egyházvezetés eddig 
éppen a kommunikációja elégtelenségéért kapta a legtöbb 
kritikát. És a Körlevél írói közt is szerepelnek az ebbéli kriti
kusok, maga Farkas Beáta is. A Pax Romana 1997-es 
Pannonhalmi konferenciáján is az volt az egyetértés, hogy az 
Egyház bajainak gyökere a kommunikáció hiánya.

Belső kommunikáció nélkül a külső, a társadalom felé nem 
éppen hiteles. De hát m egvannak m ár Isten népe közösségé
ben azok a struktúrák, és m űködnek, amelyek elősegítik en
nek az elengedheteden kommunikációnak kifejlődését?
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3. KINEK ÍRÓDOTT? - Az elitnek? Az értelmiségieknek? És a 
hívek széles körének? Viszont tudni kell, hogy a hívek széles 
köre nem olvasta a pápai szociális enciklikákat, soha azok ke
zükbe nem kerültek, meg sem értették volna őket. Ezért nagy 
hiba volt, hogy a Körlevél első részében nem adott „megala
pozót” ebben a ma annyira fontos tárgykörben. A társadalmi 
kérdésekben a képzés hiányzik, a társadalmi felelősségre ne
velni kell. És ez nem megy egyhamar, a felnőttképzésnek 
nem „iskolás” típusúnak kell ám lennie! Ne hagyjuk magukra 
a krisztuskövetők széles rétegét.

4. KIK ISMERTESSÉK MEG A HÍVEKKEL? A lelkipásztorok 
természetesen. De hát értenek azok hozzá? Blanckenstein 
Miklós ÖLI igazgató szerint a papság jó része nem ismeri a 
pápai szociális enciklikákat. „Még a teológiai főiskolákon sem 
tanították” - állapítja meg Szerdahelyi Csongor a Táviatok leg
újabb számában. Hát akkor mit akarunk? Még azt sem tud
juk, mi a saját helyzetünk? Hát itt vak vezet világtalant?

5. Ma Magyarországon nem lehet szólni a társadalmi igazsá
gosságról, hogy ne szólnánk a privatizációról, a kárpótlásról, 
a multinacionális cégek viselkedéséről, a bankok eljárásairól, 
a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap befolyásáról, stb. 
Ezek pénzügyi diktátumai ellen mert kritikát gyakorolni az 
angliai és walesi püspökkari konferencia karitász szervezete 
(Új Ember, 1995. július 2.), de a Magyar Püspöki Kar nem fi
gyel fel rájuk. Ezért hiányos a Körlevél.

6. A mai integráció és globalizáció korában nem lehet igaz
ságosabb és testvériesebb világról írni az Európai Unió hatá
sainak mély vizsgálata nélkül. Ez nem ám „jóléti klub”! Ez 
gazdasági verseny, ebben teljes mértékben részt vehetünk - 
tudunk? -, kapunk egyenlő esélyeket? Hiszen Ausztria máris 
az „olcsó munkaerő” ellen akar fellépni, holott az Európai 
Unió termék és munkás szabad áramlásáról beszél, nemde? 
Szólt eddig egyszer is az Európai Unió a gazdaságetikáról? 
Ugye nem! Nem ám, mert abban szabad verseny lesz, amit a 
bürokraták majd irányítanak és mi kicsi népeknek csak az
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„engedelmesség” marad? A Körlevél nagy hiánya, hogy ezzel 
nem számol!

7. Nem lehet igazságosabb magyar életről beszélni, am íg a 
NATO-kibővítés gazdasági hatásaira nem  fordítunk kellő f i 
gyelm et. Hiszen Washingtonból már jött az utasítás, hogy a 
magyar költségvetésben nagyobb összeget kell előirányozni 
felfegyverzésre. Kérem, Püspök Urak és a Körlevél tisztelt 
írói, nekünk nem felfegyverkezés kell, hanem lefegyverzés! A 
kis pénzünkre pedig szükség van a gazdasági növekedés elin
dítására és a népünk életszínvonalának emelésére. Megvizs
gálta a Körlevél mindezt? Hát nem reális helyzetében kell az 
országról beszélni? Ebbe pedig mind az EU és mind a NATO 
beletartozik.

8. Az ilyen óriási terv munkálásra nem elég egy-két jóakara- 
tú ember vagy akármilyen összefogás. Ide politikai erő-hata
lom kell. Mert csak így lehet igazságtalan törvényeket meg
szüntetni, és személyközpontú, családközpontú szociális po
litikát bevezetni. Erről sem mert a Körlevél szólni megfelelő 
módon. Ha nem is mondták volna ki, de 1998-cal kellett vol
na foglalkoznia.

9. Az igazságosabb és testvériesebb Magyarország kiépítésé
re mozgósítani kell híveinket. Hiszen a II. Vatikánum éppen 
ezen a téren hozott történelmi változást.

A világi hívek küldetése szolgálni az Egyház belső életében, 
de sajátságos és elsőrangú m űködési területük a világ, ahol 
mint kovász kell áthatniuk, átformálniuk a társadalmat az 
evangélium szellemével. A zsinat és II. János Pál pápa ezer
szer hangsúlyozza, hogy a világban nem a Szeplőtelen Fogan
tatást kell hirdetni, nem a Szentháromság „natura és 
persone” vonatkozásairól kell szólni, stb. ... hanem  a közös 
em beri problém ákkal kell foglalkozni: társadalmi igazságos
ság, szolidaritás, együttműködés, tolerancia, béke... De hát 
erre fel kell ám készíteni őket a kellő módon.

Furcsa, hogy ezt a Körlevél nem emeli ki és nem hívja kellő 
módon a világi híveket, hogy küldetésüket teljesítsék, hiszen
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az Egyház bennük van jelen és működik a világban. De hát 
hol vannak ezek a világi apostolok?

Igen kár, hogy egyoldalúan nagy súlyt fektetnek a világi lel
kipásztori munkatársak kiképzésére, de talán az OLI-n kívül 
alig megy „világi apostolok” kiképzése a m agyar Egyházban. 
Pedig ezeknek kellene előkészíteni mint pedagógusoknak, 
közgazdászoknak, a társadalomtudomány művelőnek, politi
kusoknak, stb. a szebb magyar jövendőt. Minderről a zsinat 
és a Szentatya igen sokat szól, de úgy látszik hiába. Persze 
csodát ezek se tudnak művelni, de kovászként át kell gyúrni
uk a magyar társadalmat.

Milyen keresztények vagyunk? Mit ér Krisztus-hitünk? Gál 
Ferenc, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, ezt 
írta 1968-ban: „Az evangélium arra is kötelez bennünket, 
hogy már itt éreztessünk meg valamit Isten jóságából, igazsá
gosságából, szeretetéből és irgalmából. Sőt ne csak valamit, 
hanem amennyit lehetséges” (Zsinat és Korforduló, 226. o.)

„Mit ácsorogtok, menjetek a szőlőmbe dolgozni!”

Dr. Mihályi Gilbert 
nyug. prem ontrei tanár

Mihályi Gilbert tanár úr személy szerint nekem tulajdonkép
pen csak egy megjegyzést címez, de még néhány más pontra 
is igyekszem válaszolni.

Szándékom szerint nem állítottam, hogy a körlevél megál
lapításai kötelezőek. Csupán azt, hogy arra kötelez, hogy a 
hívek és a papok társadalmi kérdésekkel "a dokumentum 
szemléletmódjával egyezően foglalkozzanak". Pl. nem válasz
tás kérdése, hogy egy katolikus a társadalmi csoportok közöt
ti gyűlölködést táplálja-e, a társadalmi összefüggések megér
tése helyett populista szólamokat hangoztat-e, rasszista előí
téleteket erősít-e, stb. Vannak világos alapértékek, amelyektől 
egy katolikus nem térhet el. Azonban a rendszerváltás óta 
számtalanszor tapasztaltam ennek az ellenkezőjét, beleértve
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szószékről elhangzó prédikációkat, ezért tettem a szóban for
gó megjegyzést.

Azokkal a felvetésekkel a legteljesebb mértékben egyetér
tek, amelyek a körlevél hatékony társadalmi közvetítésével 
kapcsolatos nehézségekre vonatkoznak, ill. az egyházi belső 
kommunikáció hiányára.

A körlevél nézetem szerint világosan jelzi, hogy a világgaz
dasági folyamatokhoz való alkalmazkodás ellentmondásokkal 
terhelt folyamat. Ezekben a témákban az igazi elemzéshez 
önmagában szükség lett volna a körlevél teljes terjedelmére. 
Pl. a Világbank szerepéről a publicisztikákban a problémák 
szakszerű megközelítése úgy összekeveredett bűnbakkereső 
populista blöffök hangoztatásával, hogy egy ilyen helyen en
nek az alapos vizsgálata reménytelen vállalkozás, csak politi
kailag életveszélyes félremagyarázásokra adhat alkalmat. Saját 
tapasztalatomból tudom mondani, hogy a hazai felsőoktatás* 
bán olyan világbanki amerikai szakértőkkel találkoztam, akik 
nagy odaadással, lelkiismeretesen beletanultak az itteni hely
zetbe, hajlandóak voltak radikálisan megváltoztatni a kiindu
ló elképzeléseiket, nagyon fontos, uram bocsá' nemzeti érde
keinket szolgáló reformlépéseket nélkülük nem lett volna ki
harcolni a fejlődést gátló, ellenérdekelt magyar csoportokkal 
szemben. Ez is a képhez tartozik, amely sokkal összetettebb, 
mint az a köztudat tudni véli.

Ugyanezek a megfontolások magyarázzák az EU-ról szóló 
sorokat.

Ha nálunk is olyan stabil piacgazdaság lenne, mint Angliá
ban és Walesben, könnyű szívvel adnék olyan szakértői anya
got a püspöki karnak, amely gorombább a kapitalizmussal, 
egy ilyen átmeneti gazdaságban viszont ez nézetem szerint 
nem bátorság kérdése, hanem józan mérlegelésé.

A délszláv események után nehéz állítani, hogy totális há
borús fenyegetettség hiányában nincs szükség légvédelemre, 
határvédelemre. Számomra meggyőzőek azok érvek, amelyek 
szerint egy védelmi rendszer keretében ezt olcsóbb megolda
ni, mint semleges államként.
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A világi apostolok képzésének szükségességével is 
messzemenően egyetértek. A püspöki karnak is kellene adnia 
egy újabb, hasonló mélységű körlevelet az egyház helyzeté
ről. Ezen túlmenően ha az egyház nem mutat erőt valóságos 
belső reformokra, a társadalmi helyzetről szóló körlevél né
hány év távlatában hitelét veszti. Az egyházmegyei zsinatok 
hatása - eufemisztikus megfogalmazással élve - csekély...

Farkas Beáta
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