
A tradíció értelmezése
a református
teológiában
A hagyomány kérdése a református teológiai gondolkodásban álta-
lában három összefüggésben kerül elő. Az első — és történetileg a
legkorábbi — a sola Scriptura (egyedül a Szentírás) értelmezése körüli
vita, amelyet a reformáció formai alapelvének is szokás nevezni, és
amelyből az olyan tartalmi alapelvek is következnek, mint az egye-
dül kegyelemből (sola gratia) és egyedül hit által (sola fide). Ide sorol-
hatjuk továbbá az apostoli hit folyamatosságának (successio) és meg-
őrzésének kérdését (a püspöki és papi tisztség felfogásával együtt),
míg végül általános, egyház-szociológiai értelemben beszélhetünk
az egyetemes és a sajátos felekezeti örökség őrzésének, továbbadá-
sának és megújulásnak a feszültségéről is.

A sola Scriptura elvet Luther nevéhez szokás kapcsolni, bár magát
a kifejezést ő még nem használta. Mégis, a Szentírásra mint kizá-
rólagos tekintélyre történő hivatkozás az ő személyéhez köthető.
A Wormsi Birodalmi Gyűlésen (1521) hangzott el az alábbi híres
mon dat: „amíg engem szentírásbeli bizonyságokkal, vagy észér-
vekkel meg nem győznek (mivel nem bízom kizárólag sem a pápá -
ban, sem a zsinatokban, mivel jól tudjuk, hogy gyakran tévedtek és
egymásnak ellent mondtak), addig én az általam idézett szent írá-
sokhoz vagyok kötve és lelkiismeretem Isten Igéjének foglya”.1 Az
idézetből egyértelműen kiderül, hogy az Írás-elv, mint egyedüli
norma, felette áll számára mind a hagyománynak, mind az egyházi
tekintélynek. Nem pusztán arról van szó, hogy az újkor emberének
lelkiismereti szabadsága kerül szembe az intézményi tekintéllyel,
hanem egy új tekintély jelenik meg, amely felette áll nemcsak a ha-
gyománynak, hanem az egyén lelkiismeretének is. Az ésszerű ér-
vekre történő utalást abban az összefüggésben kell értenünk, amely
olyan külső mércét keres, amely független a hagyomány ellent-
mondásosságától, és amely a lelkiismereti döntésben biztos irány-
mutatást jelent.

Luther személyes életében és teológiai fejlődésében már koráb-
ban is döntő szerepe volt a Bibliának. Szerzetesi életének gyötrő kér-
déseire a Szentírásban találta meg válaszként a „kegyelmes Istent”
már az erfurti kolostorban, a szentírástudomány doktoraként és
egyetemi tanáraként pedig következetesen alkalmazta az írásma-
gyarázatban az eredeti szövegek pontos, grammatikai értelmezését
(Hebraica et Graeca veritas). A klasszikus forrásokhoz való visszafor-
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dulást előkészítette a humanizmus és a reneszánsz — wartburgi tar-
tózkodása alatt fordításához maga is Erasmus görög Újszövetség-
kiadását használja —, a Biblia hozzáférhetőségéhez pedig nagyban
hozzájárult a reformáció századát néhány évtizeddel megelőző tech-
nikai felfedezés, a mozgó betűs könyvnyomtatás. Gut tenberg negy-
venkét soros hatalmas Bibliája már 1455-ben Mainzban megjelent,
így a bibliakiadásoknak már volt némi hagyománya Luther előtt is.
Ezek a kiadások azonban a Vulgata szövegét használták.2

A Szentírás és az egyházi hagyomány szembeállításának szintén
megvolt már a maga korábbi előtörténete. John Wyclif (†1384) már
a 14. század derekán egy pamfletben fejtette ki, hogy a Szentírás és
az Evangélium tekintélye nagyobb, mint az egyházé. (A mű címe:
Hogyan erőlködnek az Antikrisztus és szolgái a Szentírás lerombolásán.)3

Wyclif tanai cseh oxfordi peregrinus diákokon keresztül érkeztek a
kontinensre és Jan Hus prágai egyetemi tanárhoz is. De Ecclesia című
műve nagyrészt Wyclif művének átirata.4 Luthernek az a mondása,
hogy „mi mindnyájan husziták vagyunk”, szorosan kapcsolódik a
Szentírás egyedüli tekintélyének ehhez a történeti előzményéhez is.

A helvét reformáció tovább hangsúlyozta az Írás tekintélyének
elsőbbségét az egyházéval és az interpretáló tradícióval szemben.
Szinte valamennyi református hitvallás a Szentírás egyedüli nor-
matív szerepével kezdődik, és azzal a merész azonosítással, amely
szerint a „Szentírás Isten igaz Igéje”.5 E mellett nyomós érvet találtak
magában az Újszövetségben, ahol mind Jézus, mind az apostolok
gyakran hivatkoznak az írásokra. Pál apostol még a Jézus halálára
és feltámadására vonatkozó hitvallást is azzal a formulával kap-
csolja össze, hogy mindez az „írások szerint” történt (1Kor 15,3). Ez
olyan teológiai terminológiának tekinthető (kata tasz grafasz),6 amely
később a Niceai Hitvallás szövegébe is belekerült. A szent szöve-
geknek ez a tekintélye az orális hagyománnyal szemben látható
már az Újszövetség nagyszámú ószövetségi idézetének esetében is,
még ha legtöbbször a diskurzív, szabad idézés formájában szere-
pelnek is. Ez olyan mélyen gyökerezik a zsidó hagyományban,
hogy óvatosságra int az olyan közkeletű vélekedésekkel szemben,
amelyek az írásbeliség elsőbbségét csupán a római jogi szemlélet
érvényesülésének tekintik (verba volant scripta manent). A prófétai
szimbolika még Isten üdvtervére vonatkozóan is szívesen használja
ennek könyvtekercsben megírt formáját (Zsolt 40,8;7 Jel 5,1–8). De
az író próféták esetében maga a leírás mintegy bizonyítékául szol-
gál majd mindazok beteljesedésekor, amit Isten előre megmondott.
A prófécia leírása nemcsak lezár egy korszakot, hanem utat is nyit
egy tágabb és teljesebb újraértelmezés felé is.8 Az írásban rögzített
szöveg már nemcsak a közvetlen hallgatóknak szól, hanem min-
den későbbi olvasó nemzedéknek is. A Biblia két részének testa-
mentumként való elnevezése szintén erre a folyamatra utal.

Az apostoli hagyományt is így tekintik lezártnak a református
hitvallások, amelyek a későbbi tradíciók egyedüli mércéjéül szol-
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gálnak: „Hasonlóképpen elvetjük azokat az emberi hagyományokat, ame-
lyeket jóllehet tetszetős elnevezésekkel ékesítenek fel, mintha isteni és apos-
toli hagyományok volnának, amelyeket az apostolok élőszóval és mintegy
apostoli férfiak az őket felváltó püspökök keze által adtak át az egyháznak,
mégis egybevetve a Szentírással, attól eltérnek és éppen ezzel az eltéré-
sükkel árulják el, hogy semmi közük sincs az apostolokhoz…”9 A kétféle
tradíció megkülönböztetéséhez a történeti érvet az újszövetségi
kánon lezáródásából vették a reformátorok. Bár magának a kánon-
nak a kialakulása hosszú folyamat volt, ennek kezdete, a gnosztikus
szelektálás (például Markion), már a 2. században arra ösztönözte
az egyházat, hogy jegyzékbe vegye az apostolinak tartott iratokat.
Később pedig a bővülésnek és az ebből fakadó bizonytalanságnak
maga kényszerült határt szabni. „Ez a bizonytalanság fokról fokra
rákényszerítette az egyházat, hogy egy norma alá álljon és e norma
alatt állapítsa meg, mit lehet a kialakult tradícióból az ellentmon-
dások közül az egyházra bízott üzenet tartalmának tekinteni, és mit
nem… Az egyház a történelem egy pontján húzott egy vonalat és
azt mondta: eddig tart az apostoli tradíció; minden egyéb tradíciót
ennek a mértéke alá kell helyezni” — állapítja meg Pákozdy László
Márton.10 Bár formailag és történetileg az egyház igehirdetése, tra-
díciója régebbi a kánonnál, a reformátori felfogás szerint a kanoni-
zálás mégis inkább engedelmes deklarálása volt az egyház saját
normájának, mintsem ennek létrehozása.11 A Szentírás tekintélye
nem attól függ, „amennyit neki az egyház megszavaz, mintha Isten
örök és sérthetetlen igazsága emberi döntésre támaszkodna”.12

Hasonlót mondhatunk az ószövetségi kánon formálódásáról is.
Amikor a református hitvallások a kanonikus Szentírásról beszél-
nek, akkor nem az alexandriai kánonra utalnak, hanem kizárólag a
héber szövegű gyűjteményre, amelyet Kr. u. 100 körül Jamniában
fogadott el a rabbi közösség.13 A többi iratot apokrifnek nevezik,
amelynek olvasását nem tiltották ugyan, de sem igehirdetés textu-
sául, sem hitvallási tételek alátámasztására nem alkalmazták. A 19.
század végéig a magyar bibliafordításokban szerepeltek, majd vég-
leg kimaradtak, és sajnálatos módon a protestáns bibliaolvasók
többsége számára máig ismeretlenek. Ezt is a tradíció megszaka-
dása és megszegényedése jelének tekinthetjük.

Magának az Írás értelmezésének hagyományában követik a hit-
vallási iratok az egyház mind időbeli, mind térbeli katolicitásának
elvét. Hangsúlyozzák, hogy nem kívánnak sem szakadást okozni,
sem új egyházat létrehozni. Ennek nyomatékául a II. Helvét Hitval-
lás elé az aláíró atyák teljes terjedelmében odahelyezik a keresz-
tyénséget államvallássá nyilvánító 380-ban kiadott császári rende-
letet arról, hogy „kik tartandók katolikusnak és kik eretneknek”. Ezzel
nyilvánosan deklarálják, hogy teljes egészében a Corpus Christianum
hagyományában kívánnak maradni, és az ott elítélt eretnekségek-
hez nincs közük. A tanítás tradíciójának folyamatosságában kiemelt
jelentősége van az óegyházi zsinatoknak és az egyházatyáknak.14
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Az „írásszerűség” azt az egyetlen krisztusi alapot jelenti, amelyre
az egyház épül, és amelyen nemzedékről nemzedékre tovább épül.
A forráshoz való visszatérés nem jelenti valamely újszövetségi gyü-
lekezeti modell szolgai lemásolását és ezzel akár a tan-, akár a szer-
vezeti fejlődés tagadását. Az egyház az úton járók közössége (com -
munio viatorum), ami eleve kizárja, hogy a történelemben visszafelé
haladjunk és az első századhoz térjünk vissza. Figyelemre méltó
ebből a szempontból Kálvin dogmafelfogása, aki például a Szent-
háromság-tan óegyházi kifejtését a szentírási tanítás világosabb és
érthetőbb kibontakozásának tekinti.15 Ő mind írásmagyarázataiban,
mind az Institutióban szabadon idéz az atyák műveiből is. „Sem-
mit sem szabad megvetnünk, ami tőlük származott” — írja a Római
levél kommentárjának előszavában.16 Az egyház dogmáit pedig
megkülönböztetett tisztelettel emlegeti, mint amelyeket az írásma-
gyarázatnál vezérfonalként kell szem előtt tartani.17 Gánóczy Sán-
dor Kálvin és a pápaság18 című tanulmányában kifejti, hogy Kálvin
még ebben a kérdésben is differenciáltan vélekedett, megkülön-
böztetve a Nagy Szent Gergelyig (540–604) tartó tradíciót a későbbi
romlástól.19 Mindez mutatja, hogy a kálvini hagyományú teológia
nem általában a Szentírást állította szembe a tradícióval, hanem ez
utóbbit a bibliai és evangéliumi mérlegre tette. A 16. században a
tradícióértelmezés eltérése már kevésbé csak az Írás és a szóbeli
apostoli hagyomány volt, hanem sokkal inkább az a tanfejlődés,
amelyben az egyház és a tanítói hivatal tekintélye a Szentírás mellé
került. Ezzel szemben a református teológia úgy vélekedett, hogy
egyedül a Verbum Dei externum (Isten külső Igéje) lehet csak a taní-
tás és élet egyedüli mértéke. Ennek a Szentlélek általi meghallása és
a neki való engedelmesség a biztosítéka annak, hogy „az egyház
nem téved”.20 A kálvini reformáció az Ige és az egyház összekap-
csolása helyett az Igét és a Lelket kötötte szétválaszthatatlanul
össze. Nemcsak a Lélek belső tanúságtétele szükséges ahhoz, hogy
a Szentírást Isten igaz Igéjének fogadjuk el, hanem annak üzenetét
is csak az írókat ihlető Lélek által hallhatjuk meg.21

Ehhez kapcsolódik az a különbségtétel is, amely bár általános-
ságban a Szentírást Isten Igéjének nevezi, de mégsem azonosítja
magát a könyvet Isten Igéjével. Ez kitűnik mindjárt Kálvinnak
azokból a hasonlataiból, amelyek a Biblia eszköz jellegére utalnak
(például organum, tükör, szemüveg stb.).22 Ezt a reformátori kü-
lönbségtételt legkövetkezetesebben Karl Barth alkalmazza, amikor
az Ige hármas-egy alakjáról szólva a kijelentett, az írott és a hirde-
tett Igéről beszél.23

A tradíció értelmezéséhez szorosan kapcsolódik az apostoli utód-
lás eltérő magyarázata is. Itt már az apostoli tiszt jeruzsálemi és
antióchiai (páli) modelljének különbségeit figyelhetjük meg. A refor-
mátus teológia az utóbbit hangsúlyozza. A hagyományozódás (para -
dószisz) eltérő felfogását Oscar Cullmann például az Eucharisztia sze-
reztetési szavainak bevezetésével is magyarázza. Az 1Kor 11,23-ban
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Pál azzal kezd, hogy „én az Úrtól vettem”. Ha feltételezzük, hogy itt
nem közvetlen kinyilatkoztatásra utal, akkor forrásként csak a
szemtanú, tizenkettes apostoli kör hagyományából vehette ennek
az eseménynek, az egyébként legrészletesebb, újszövetségi híradá-
sát. Ő azonban anélkül, hogy megtagadná a közvetítő tanúkat, a
tradíció forrásául arra az Úrra hivatkozik, akinek élő jelenléte és te-
kintélye a tradíció felett áll.24 A személyi tekintély helyett Pál szá-
mára az evangéliumi hit tartalmi azonossága a fontosabb (1Kor 1,5).
Ezen a nyomon haladva a reformátorok számára az egyház „apos-
toli” jelzője (az „egy, szent, katolikus” mellett) az apostoli hitnek a
tartalmi őrzését jelentette a tisztségek láncolata helyett. Az egyház
későbbi nemzedékeinek hite azonos az apostolokéval (2Pét 1,1). Ez
a hit szolgál analógiaként (így tipológiaként is) mind az írásmagya-
rázatban, mind az egyház szolgálataira nézve (Róm 12,6). A hitvallá-
sos konszenzus ezért nem puszta megegyezés vagy kompromisszum
az egyházban, hanem a közösen felismert igazság előtti meghódo-
lás. Lényegében ezt érti Kálvin is azon az állításon, hogy Krisztus a
legfőbb tanító és kormányzó az egyházban, akinek tekintélye vala-
mennyi szolgáé felett áll.25 A tradíció így lényegében a szentek kö-
zössége (communio sanctorum), amely az egyház valamennyi tagját és
nemzedékét Krisztussal és egymással is összeköti. A földön küzdő
egyház (ecclesia militans) egy nép és egy sereg a megdicsőült egy-
házzal (ecclesia triumphans), még ha ezt a kapcsolatot a reformátorok
kizárólag Krisztuson keresztül értelmezték is, kizárva közbenjáró,
vagy patrónusi szolgálatukat. A szentek tisztelete és példája azon-
ban az egyház élő tradíciójának szerves része.26

Emberlétünknek ebben a történeti értelmében a tradíció nemcsak
része, hanem maga a létünk is puszta tradíció.27 Alkalmazható ez az
állítás az egyházra is. Az egyház nemcsak az Evangéliumot őrzi és
adja tovább, de kulturális és felekezeti örökséget is őriz, és szeretné
ezt tovább is adni a következő nemzedéknek. Ebben a folyamatban
azonban kritikusan szemben is állunk tradícióinkkal. Megszakadt,
vagy éppen megszűnt hagyományok eleveníthetők fel, és alkal-
matlanná vált szokásokkal kell szakítanunk. A reformáció maga is
sok tekintetben tradíciószakadást jelentett, de felekezetenként olyan
új, másodlagos hagyományokat is teremtett, amelyek a közösségi
identitások meghatározóivá váltak. Számos vélemény szerint az
ökumenikus közeledések útjában ezek a megkövesedett tradíciók
sokszor nagyobb akadályt jelentenek, mint a dogmatikai különb-
ségek. Az ecclesia semper reformanda parancsa ezeknek a felülvizs-
gálatára is kötelez.

Össztársadalmi jelenségként azonban minden egyháznak, így a
református egyháznak is szembe kell néznie a kulturális és vallási
hagyományok szekularizáció okozta meggyengülésével és a nyu-
gati társadalom értékválságával.28 Ebben a helyzetben okafogyottá
váltak azok a korábbi protestáns teológiai válaszok, amelyek akár
az úgynevezett belmissziói, ébredési mozgalmakban divatosak vol-
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tak, vagy amelyek a múlt század szekularizáció teológiáiban szü-
lettek a Nagy Konstantin-i kor végének ünnepléséről. Az elsőben
szokás volt a tradicionális vallásosságot szembeállítani az élő hittel,
sőt a fogalmakat teljesen félreértő „népegyház – hitvalló egyház”
ellentét párhuzam is megjelent. A szekularizáció teológusai pedig
még a reformáció kiteljesedésének is nevezték az „Isten halála”
nietzschei korszakát. A rendszerváltozás számos korábban meg-
szakadt hagyomány folytatásának lehetőségét is magával hozta.
Nyilvánvalóan azzal a negatív tapasztalattal is járt mindez, hogy a
megváltozott körülmények közt nem minden hagyomány folytat-
ható a régi módon.

A gyors változások közt az egyház éppen a maga történeti tra-
díciójának folyamatosságával tanúskodik Isten töretlen hűségéről.
A református teológia ezt a szövetség gondolatával hangsúlyozta.
Nem véletlenül vált emblematikus énekünkké a „nemzedékről
nemzedékre” hűséges Istenről valló 90. zsoltár. Ugyanakkor önkri-
tikusan meg kell állapítanunk, hogy maga a reformáció és a refor-
mátori hagyomány gyakran olyan viszonyítási pontként szerepel,
mintha ez lenne az egyház kezdete, és mintha a középkor nem
volna része saját tradíciónknak. Ez legtöbbször liturgiai és himno -
lógiai örökségünk egyoldalú kezelésében szembetűnő.

Ma a legnagyobb kérdés a keresztyén hit áthagyományozása a
következő nemzedék számára. A próbálkozások egyik véglete a ha-
gyományos énekkel és zenével való szakítás lett, amely még inkább
növeli a hagyományos istentiszteleti formától való távolságot a
nemzedékek között. De az újjáéledő hagyományok megjelenése,
mint például a gregorián énekek helyenkénti népszerűsége mutatja,
hogy a klasszikus értékek meggazdagító módon, „szántóföldbe rej-
tett kincsként” kerülhetnek elő, jelezve, hogy a tradíció lehet az
ősök élő hitének folytatása is. Az egyház története olyan kincstár,
amelyből Jézus szavai szerint „ót és újat” lehet előhozni (Mt 13,52).
Az „új” az evangéliumi szóhasználatban nem a legfrissebbet és nem
a legmodernebbet jelenti, hanem a minőségileg egészen mást és ma-
radandót. Csak ezt érdemes őrizni, felfedezni és továbbadni.

Az úton járó egyház számára sem az Írásban, sem saját hagyo-
mányában nincsenek készen kapott válaszok a mai kérdésekre.
Mindkettőre figyelve, megváltozott és megújult értelemmel kell ke-
resnünk és megértenünk Isten akaratát: „mi az, ami jó, neki tetsző
és tökéletes” (Róm 12,2).

A hit áthagyományozása
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