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A katekizmus
története
Egy éve igencsak megszaporodtak azok a tanulmányok, amelyek A
Katolikus Egyház Katekizmusát tárgyalják, s szinte kivétel nélkül mind
egyikben fölvetődik a kérdés: mikor készült az első katekizmus, ki
volt a szerzője s fönnmaradt-e napjainkig? A katekizmust azonban,
mint a katolikus hitet egybefoglaló írásművet. kézikönyvet, nem le
het önmagában szemlélni. Létezik ugyanis egy tágasabb horizont,
pontosabban egy kétezer éve megszakítatlan folyamat, a hit élő, szó
beli továbbadása, aminek pontosságát, teljességét segíti a katekézist
magában foglaló katekizmus.

A 2. és a 3. század fordulója táján az észak-afrikai Tertullianus
kijelentette: "Az ember nem kereszténynek születik, hanem azzá
lesz." Vagyis a hitet legtöbben felnőttként fogadták el, noha ekkorra
már a keresztény szülök több, egymást követő nemzedéke a család
apraját, értelme nyiladozásától kezdve fokozatosan vezette el az üd
vösség ismeretére. Az első századokra azonban mégis inkább jellem
ző a felnőttkori megtérés, ami az üdvtörténet egészének átgondolá
sát, a szentségekben való tudatos megélését és a parancsok alapján
álló erkölcsiséget jelentette.

Az első katekizmus gyanánt megemlíthetőa 100 körül készült
Didaché című rövid írásmű, amely egyszerre próbálta írásba fog
lalni a keresztény élet elméletét és gyakorlatát. A 4. században
Jeruzsálemi Szent Cirill keleten és Szent Ambrus nyugaton jeles
kedtek a misztagogikus katekézisben. A következő évszázad ele
jén Szent Ágoston az ő tanításukból táplálkozva, ám új meg
közelítésben tárgyalta a keresztény tanítás egészét. A népvándor
lás következtében ugyanis egyre többen - népcsoportok, sőt

egész népek - akartak kereszténnyé válni; anélkül azonban, hogy
az antik kultúrának birtokában lettek volna. Egyik művében (De
catechisandis rudibus), ami egyfajta katekétikai módszertan, a hit
tanulók oktatásáról értekezett. Másik műve pedig (De doctrina
christiana) ezt kiegészítve a keresztény tanítás különbözőmódoza
tait taglalta a keresztény hívek műveltségbelieltérései alapján. Az
akkori észak-afrikai híveket Hippó városának püspöke három
csoportba osztotta, s ennek alapján határozta meg "a tanítandó
anyag mennyiségét, mélységét. A tanulatlan falusiak számára a
legalapvetőbb igazságokat kell továbbadni: Isten létezik, 6 a világ
Teremtője, 6 az üdvtörténet irányítója. A városi, ám tanulatlan
hívők előtt az Üdvözítő által adott példák hangsúlyozandók, va
lamint a Krisztus Evangéliumából fakadó erkölcsi tanítás. Legvé
gül, a hét szabad művészeteket végigtanult legműveltebbeknek
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hangsúlyozni kell, hogy a megtérés lényege a személy egészének
megváltozása; s ennek előmozdítójaa Szentírás "lélek szerinti" isme
rete. Szent Agoston e két műve a továbbiak folyamán állandó hivat
kozási alap, például a Nagy Károly udvarában működőAlcuin szá
mára vagy annak az ismeretlen salzburgi papnak, aki a 9. század

Avarok kézikönyve első éveiben a keresztény hit és erkölcs lényegét kicsiny kézikönyv
ben foglalta össze az avarok térítésén dolgozó paptestvérei nagy
örömére. Erről egyébként joggal feltételezhetjük, hogy a Passau
ból, Salzburgból érkezett misszionáriusok a magyarok térítésénél is
használták. Ez az egyszerű szerkezetű összefoglalás először az üdv
történetet magyarázta el a világ teremtésétől kezdve egészen Krisz
tus mennybemeneteléig, illetve a Szentlélek eljöveteléig. A keresztség
szentségének részletes magyarázata után következett a ,,hittanulók"
megkeresztelése, majd a többi szentség ismertetése. Ezután a Tízparan
csolat, a Miatyánk és a Hiszekegy tanításának kifejtése, az életre váltás
elmagyarázására került sor. Ez a rövid, ám kiváló módon egybehangolt
katekézis szilárd alapul szolgált a keresztény hithez, erkölcshöz, élethez.

Az írni-olvasni nem tudó hívektől is megkövetelték a középkor
folyamán, hogy fejből tudják a hitvallást (gyakrabban az Apostoli
Hitvallást, ritkábban a nicea-konstantinápolyit!), a Miatyánkot és né-

Alcuin hány alapfogalmat a szentségekkel kapcsolatban. Alcuin és társai
Nagy Károly uralkodása alatt ezt annyira komolyan vették, hogy
a kereszteléskor a keresztszülőket tételesen kikérdezték hitbeli tu
dásuk felől. Ez az ismeretanyag-átadás és -visszakérdezés csakis
a nép nyelvén történhetett, és ettől fogva egyre több helyen fog
lalták kérdés-felelet formájába a tudnivalókat.

Abélard A 12. század kimagasló párizsi teológusa, Abélard merész gon-
dolatairól és szertelen érzelmeiről ismert; jóllehet ő is a kitaposott
úton haladt, amikor az Apostoli Hitvalláshoz és a Miatyánkhoz rövid
magyarázatot írt, hangsúlyozva, hogy mindkettőtcommuniter és memo
riter kell ismernie valamennyi hívőnek. Abélard kortársa, Autun
püspöke, Honorius a hit alapvető igazságait egy mester és tanít
ványa.közötti párbeszéd formájába öntötte, természetesen a latin
nyelv olyan egyszerűbb szókincsével, hogy egyes részletek
könnyen áttehetők legyenek népnyelvi használatra. így a későbbi

katekizmusok valamennyi eleme a teológusok rendelkezésére állt,
hogy azokat egyetlen műben foglalják össze.

A 13. század a középkori teológia kiteljesedésének kora;
összegzések, Summák egész sora született ekkor. A dominikánus
szerzetesek ebben igencsak élen jártak, ugyanis III. Fülöp francia
király gyóntatója, Lőrinc testvér a "Király-Summa" egybeszerkesz
tésével olyan művet adott kortársai kezébe, amiből a későbbiek

ben számos fordítás készülhetett.
Aquinói Szent Tamás Aquinói Szent Tamás is a Summa theologica mellett több, kisebb mű-

ben is magyarázta a hitvallást és a Miatyánkot. Isten üzenetét hirdették
a kolduló rendek szerzetesei szerte Európában, sőt Észak-Afrikában és
Ázsiában is, a szükséges "irodalmi megalapozottság" birtokában,
amit a fokozatosan kíjegecesedö katekizmus-műfajképviselt.
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Gerson kézikönyve Iohannes Gerson, a párizsi egyetem kancellárja az egyháztör-
ténetírásban "zsinatelvűségéről" ismert, noha ő a 15. század első

évtizedeinek legkiválóbb teológusa. A nagy nyugati egyházszaka
dás felszámolásán dolgozva, a belső egyházi reformokat fontol
gatva arra a megállapításra jutott, hogy ,,ha valóban meg akarjuk
újítani az egyházat, akkor a gyermekeken kell kezdeni". Ezért
szerkesztett olyan kézikönyvet, amely egyszerre tanította az olva
sás mesterségét és a hit alapelemeit. Opus tripartitum című műve

pedig a plébánosok számára készült. Az első rész a Tízparancso
latot magyarázta el, a második a főbűnök (vagyis a bűnök kútfői

forrásai) részletezésével a jó gyónást oktatta, az utolsó rész pedig
az emberi élet végső szakaszára, a jó halálhoz adott tanácsokat.

A hitújítás korában a felülvizsgált, "megrostált" keresztény tanítást
a reformátorok, gyakorlati érzéktől vezettetve katekizmusokba öntöt
ték, s az akkorra már fejlett technikával dolgozó nyomdák hatalmas
példányszámban terjesztették. A katolikusok erre némi késéssel, ám
annál nagyobb buzgósággal reagáltak, főként a szerzetesek.

Canisius Péter A jezsuiták közül Canisius Szent Péter (1521-1597) katekizmu-
sai nem várt visszhangra találtak a hitükhöz ragaszkodó német
katolikusok körében. Az ingolstadti majd bécsi teológiai tanár L
Ferdinánd kérésére látott neki a munkának. Az úgynevezett Nagy
Katekizmus, amely 1554-ben jelent meg, szerzője élete során 32 la
tin és 30 népnyelvű kiadásban látott napvilágot. A következő év
ben (1555) a Kis Katekizmus a gyermekek számára készült el; majd
tíz év múlva a kettő között átmenetet jelentő Catechismus minor
indult el hódító útjára. A kérdés-felelet módszer mellett a szenté
letű jezsuita nagyszerű pedagógiai érzékkel tudta, miként lehet a
Szeritírásból vett példákkal, idézetekkel színessé, érdekessé, élet
szerűvé tenni a katolikus egyház tanítását.

A három szakaszban, majdnem két évtizeden át munkálkodó tri
enti zsinat (1545-1563) atyái a kezdetektől fogva gondoltak a zsinati
tanítás mindennapi-plébániai lebontására, és 1562-bennéhányan Ca
nisius katekizmusának átvételét, hivatalossá tételét javasolták.

Trienti zsinat A többség azonban önálló mű létrehozása mellett döntött, és
ennek értelmében szövegszerkesztőbizottság született. A spanyol
teológusok a hitvallást, a franciák a Miatyánkot magyarázták. Mi
vel a megkezdett munkát nem tudták a zsinat lezárásáig befejezni,

V. Piusz IV. Piusz pápa unokaöccsére, Borromeo Szent Károlyra bízta a
megújított bizottság irányítását. Három évvel később, Szent V. Pi
usz pápa már közzé is tehette a zsinat tekintélyével felruházott és

Római Katekizmus plébánosoknak szánt Római Katekizmust, amely négy évszázadra
meghatározóvá vált valamennyi katolikus katekizmus számára. A
II. Vatikáni zsinat után számos országban készítettek nemzeti ka
tekizmusokat. Ezek sorát most A Katolikus Egyház Katekizmusa
váltja föl, amely biztos tanítást nyújt, hogy a hívőknek "életük
legyen, éspedig minél bőségesebb életük".
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