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AZ íRÁS ÉRTELMEZÉSE

A vallási
hagyományok
logikája, hermeneutik ája és pragmatikája. Egy
összetett és ámqalt hnguom ánuelm élet alapvonalai

1. A llagy ományfogalom jelentősége

A szerz ö a frankfurti
egyetem katolikus teoló
giai fakultásán a funda
mentális teológia pro
fesszora. Számos könyve
jelent meg ekkléziológiai
és hagyományelméleti kér
désekröl (ezekröl alább a
második és a negyedik
jegyzet tájékoztat), defog
lalkozik a politikai teológi
ával és különbözö dog
matikai problémákkal is
(az á teredő búnröl szóló,
nagy visszhangot kiváltó
könyve 1999·ben jelent
meg). A magyar olvasó a
Vigilia kiadónáI megjelent
kétkötetes, Th. Schneider
szerkesztette dogmatikai
kézikönyvegyháztanának
szerzöjeként ismerheti.
Jelen tanulmány1 folyóira
tunk számára írta (afordí
tás szerkesztöségünkben
készült).

'Vö. S. Wiedenhofer:
Tradition, Traditiona

lismus. In: O. Brunner 
W. Conze 

R. Koselleck (szerk.):
Geschichtliche

A hagyomán yok aká r olyan magától értetődő tényezők is lehet
nek, hogy már semmiféle kérd és nem merül föl velü k kapcsola t
ban . Egyes konkrét hagyomán yokat ugyan gya kran érn ek bírála
tok, és akár a tört énel em szemé tdombjára is vethetik őket, magát a
hagyományt azonban senki sem iktath at ja ki, éppúg y, ahogyan a
nyelvtől vagy a történelemtől sem függetlenítheti ma gá t senki tel
jesen.' Egy idő után még a radikálisan forrada lmi mozgalmak is
ápolni kezd ik a saját " forradalmi hagyományaika t" . Ennélfogva
az embert bizonyos szempontból olyan élőlénynek nev ezh etjük,
akinek hagyományai vannak, sőt önazonosságát meghatározott
hagyományok révén nyer i el. A " tradíció" szóban benne rejlik az
"adomány" szó is (trans-dare, "át-adni"). Az átadott adomán y
éppúgy lehet egy konkrét jogügylet tárgya, mint egy szó, tanítás,
elismerés, áldozat. Az átadás viszo nt sokkalta mé lyebben is érint
heti az ember emberségét: a szülők átadják a fizikai életet gyerme
küknek, a társadalom a ku ltúra ajándékát hagyományozza, a val
lás a hit adományá t, az Istenség pedig az egész létet és életet adja
át. Az efféle adományokkal szemben az embernek állást kell fog
laln ia: elfogadnia vagy elutasítania, módosítania vagy továbbad
nia kell őket. Ebből a szempontból a hagyomá nyok lén yeges di
menzióját alko tják az ember emberségének, az emberi társadalom
nak, kultúrának és vallásnak.

Amíg nem merülnek föl sú lyosabb belső vagy külső problé
mák , addig a kulturális és vallási hagyom án yközösségekben a
vona tkozó kérdéseket elsősorban gyakorlat i síkon vá laszolják
meg , egyszerűen úgy, hogy az új nemzedékek átveszik, módosít
ják és továbbadják a korábbi nem zed ékek értékeit. Ha azonban
belső vagy külső okokból a hagyományok megrendülnek, elkerü l
hetetlennek mutatkozik, hogy konkrétan is figye lmet szenteljünk
hagyom ányelméleti kérd ésekn ek. A 20. század utol só évtizedei 
től fogva a legtöbb európai társad alomban olyan mélyreh ató
problémák merültek föl a kulturális hagyományátadás terén,
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Grundbegriffe. Bd. 6.
Stuttgart. 1990.

607-650.
2VÖ. S. Wiedenhofer:

Grundprobleme des
theo/ogischen

Traditionsbegriffes.
Zeitschrift für katholische

Theologie 112 (1990),
18-29; S. Wiedenhofer:

Die Tradition in den
Traditionen. Kirchliche
G/aubensüberlieferung

im Spannungsfeld
kirchlicher Strukturen. In:

D. Wiederkehr (szerk.):
Wie geschieht Tradition?

Überlieferung im
LebensprozeB der

Kirche. Freiburg, 1991,
127-172; S. Wieden
hofer: La tradizione.

ln: G. Alberigo 
G. Ruggieri - R. Rusconi

(szerk.): At/ante del
cristianesimo. III. kötel.

Torino, 2005; T. Larbig 
S. Wiedenhofer (szerk.):

Kulturelle und religiöse
Traditionen. Beitrage zu

einer interdisziplinaren
Traditionstheorie und

Traditionsanalyse.
Münster, 2005; T. Larbig

- S. Wiedenhofer
(szerk.): Tradition and
~adilion ~eories: An

international discussion.
Münster, 2005; lásd to
vábbá a hagyományel
méletnek szentelt inter-

diszciplináris és
nemzetközi internetes

adatbankot: www.
traditionstheorie.de

3VÖ. R. Posner -
K. Robering - T. A.

hogy sokan már felmérhetetlen súlyú hagyománytörést emle
getnek. A jelenség az egyházi hagyományokat is nagyban érinti.
Hirtelen azzal kell szembesülniük, hogy az értelmesség legkülön
bözőbb ajánlatait kínáló szellemiségek között maguk is csak az
egyik résztvevői a szekularizált és pluralista világ piaci versenyé
nek. Ez a szituáció pedig egy olyan korban nehezedik rájuk, ami
kor a II. Vatikáni zsinaton elismert átalakulási folyamatot a katoli
kus egyház még egyáltalán nem emésztette meg és nem dolgozta
föl, egy olyan korban, amikor a kereszténység egyesülési folya
mata reményteljes előrelépések és veszélyes visszacsúszások kö
zött ingadozik, s amikor új, sürgető feladatnak mutatkozik, hogy
új szempontok szerint találjunk kapcsolatot a vallások között.

Ezért nem meglep6, hogya hagyomány problematikája napja
inkban reneszánszát éli, és a hagyományelméleti kérdéseket va
lamennyi tudományterületen, nem utolsósorban a teológián be
lül is fokozott érdeklődés övezi? Kétségtelenül szükség van egy
új hagyományelmélet kidolgozására. Ez azonban csak akkor lehet
valóban jótékony hatású, ha először is nem szabja túl szűkre saját
kereteit, hanem kész tekintettel lenni az egész nyugati hagyo
mánytörténetre, ha (másodszor) figyelembe veszi a hagyomá
nyokkal kapcsolatban felmerülő mai problémák egész spektrumát,
s ha (harmadszor) újra fel tudja mutatni a hagyomány témájának
összetett egészét azoknak az újkori differenciálódási folyamatok
nak az összefüggésében, amelyek során nemcsak az életvilág és
a tudomány vált el alapvetőert egymástól, de a különbözö tudo
mányok is nagymértékben eltérő módon kezelik saját hagyomá
nyaikat. Minderre csak egy olyan hagyományelmélet ad módot,
amely valóban összetett és árnyalt, azaz csak egy komplex ha
gyományelmélet. Csak az ilyen elméleti keretek között kidolgo
zott összetett és árnyalt hagyományteológia tud úgy reflektálni
korunk nagy hagyományelméleti problémáira, hogy megfontolá
sai tudományos és teológiai szempontból valóban hatékonyak
lehetnek.

2. Az összetett hagyományelmélet mint a vallási hagyományok
logikája, hermeneutikája és pragmatikája

Számos érvvel alátámasztható, hogy egy ilyen összetett hagyo
mányelmélet, illetve hagyományteológia átfogó elméleti keretéül
szemiotikai, illetve kultúrszemiotikai modellt használjunk.' A kul
turális és vallási hagyományok egyrészt ugyanis jel- és szimbólum
rendszerek, illetve jel- és szimbólumfolyamatok; alapvetően jelen
téssel felruházott jelenségek építik fel őket, s azok kezelésével, meg
értésével, értelmezésével, közvetítésével és továbbadásával foglal
koznak. Másrészt a jeleket vizsgáló hármas szempontrendszer, a
szintaktika (nyelvtan, logika), a szemantika (hermeneutika) és a
pragmatika átfogja valamennyi lényeges tudományos kérdést.
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Sebeok (szerk.):
Semiotik/Semiotics. Ein

Handbuch zu den
zeichentheoretischen

Gund/agen von Natur
und Ku/turiA Handbook

on the Sign-Theoretic
Foundations of Nature

and Culture. 1-3. kötet.
Berlin - New York, 1997,
1998, 2003 /Handbücher

zur Sprach- und
Kommunikationswissen

schaff 13,1-3/.
4A következőkhöz lásd

S. Wiedenhofer:
Tradition - Geschichte 
Gedachtnis. Was bringt

eine komp/exe
Traditionstheorie?

Erwagen Wissen Ethik
15 (2004) 229-240;

S. Wiedenhofer: Logik,
Hermeneutik und

Pragmatik des
the%gischen Begriffs

"successio apostolica".
ln: T. Schneider 

G. Wenz (szerk.): Das
kirchliche Amt in

apostolischer Nachfo/ge.
I. kötel: Grund/agen und

Grundfragen. Freiburg,
2004,417-484;

S. Wiedenhofer: Von der
Grammatik religiöser
Symbo/systeme zur

Logik re/igiöser
Traditionsprozesse.

ln: G. Melville (szerk.):
/nstitutiona/itat und

Symbolisierung.
Verstetigungen ku/tureller

Ordnungsmuster in
Vergangenheit und

Gegenwart. Köln, 2001,
165-180; S. Wiedenhofer:

Ezek szerint az összetett hagyományelmélet azon a meggyő

ződésen alapul, hogy a kulturális és vallási hagyományok helyes
megértéséhez, helytálló értékeléséhez és megfelelő kezeléséhez
nemcsak a kulturális és vallási hagyományok hermeneutikájára
van szükség, amely meghatározott szemantika talaján a helyes ér
telmezés és a helyes megértés szabályait fejti ki, s nem is csupán
a vallási hagyományok pragmatikájára, amely pragmatikus jelen
téseiket és funkciójukat világítja meg, hanem mindezeken túl a
kulturális és vallási hagyományok logikája is szükséges, amely
feltárja szinkronikus és diakronikus struktúrájukat."

3. A hagyomány logikája

A kulturális és vallási hagyományokat csak akkor kezelhetjük egy
séges vonásokat mutató mozzanatokként, illetve egymással össze
vethető elemekként, ha hasonló strukturális sajátosságaik vannak.
A "hagyomány logikáján" azt a tudományos vizsgálódást értjük,
amely a hagyományok közös strukturális jellegzetességeit dolgoz
za föl. A hagyomány logikája végső soron analitikus természetű fi
lozófiai feladat, amelynek azonban fel kell használnia a különböző

tudományok adatait, szempontjait és értelmezéseit, ahogyan pél
dául az átfogó nyelvelméletnek összefüggő nyelvfilozófiát is ma
gában kell foglalnia, amely nem konkrét nyelveket vizsgál, hanem
azt elemzi, miként működnekegyáltalán a nyelvek, miként jönnek
létre jelentések vagy megjelölések, miként fejezhetők ki az érvé
nyességre támasztott igények, milyen szerkezete van egy nyelvi
jelrendszernek, miben különbözik egymástól a nyelvi és a nem
nyelvi kommunikáció, és így tovább.

A hagyomány "logikájának" vizsgálatával feltárandó, megjele
nítendő és kifejtendő (szinkronikus vagy diakronikus) "struktúrá
kon" tehát egyrészt azokat a szükségszerűen meglévő vonásokat
kell értenünk, amelyek a kulturális és vallási hagyományok által
alkotott rendezett egész, "rendszer" sajátos mivoltát kialakítják, s
azokat a közös alapfeltételeket biztosítják, amelyek megalapozzák
és felépítik a kulturális és vallási hagyományokat. Minthogy a ha
gyományok történeti jelenségek, amelyek szerkezetbeli változáso
kon is átmennek, a hagyomány logikájának a folyamatbeli vagy
fejlődésbeli struktúrákra is tekintettel kell lennie.

Ezeket az alapstruktúrákat természetesen egyszerre kell feltár
nunk és kiemelnünk a hagyományok empirikus-történeti és filo
zófiai elemzésével. Így tekintve nem létezik a hagyománynak
olyan logikája, amely ne lenne eleve a hagyomány hermeneuti
kájának az eredménye is. Másfelől nem létezik a hagyománynak
olyan hermeneutikája (és pragmatikája) sem, amely ne kötődne

és igazodna részben a hagyomány logikájához.
A kulturális és vallási hagyományok szinkronikus struktúráját

egyebek mellett a következő szempontok szerint lehetséges fel-
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The Logic of Tradition.
ln: B. Schoppelreich 

S. Wiedenhofer (szerk.):
Zur Logik religiöser

Traditionen. Frankfurt
a. M., 1998, 11-84.

A kulturális ésvallási
hagyományok

szubjektivitás
objektivitás struktúrája

tárni: rendszer és fejlődés (sziszternatikus-processzuális struktú
ra), alaptartalom és funkció (szubsztanciális-funkcionális struktú
ra), szubjektivitás és objektivitás (minőségi struktura). adomány
és feladat (etikai struktúra), elmélet és gyakorlat (praktikus-teo
retikus struktúra), kategorialitás és transzcendentalitás (episzte
mikus struktúra), jel és jelzett (szemiotikai struktura). forma és
tartalom (mediális és esztétikai struktúra), világ és környező vi
lág (ökológiai struktúra), történelmiség és igazság (axiologikus
struktura), egyén és közösség (szociális struktura), uralom és sza
badság (politikai struktúra), növekedés és tartósság (ökonomikus
struktúra), testiség, tudat és tudattalan (pszichoszomatikus struk
túra), egyetemesség és részlegesség (kommunikatív struktúra).

A kulturális és vallási hagyományok diakronikus struktúrái
nak megállapításához szintén különböző szempontok adhatók
meg, példának okáért: folytonosság és megszakadás, normalitás
és válság, azonosság és változás, intézményesülés és karizma
tizálódás, emlékezés és felejtés, normaszabás és aktualizálás,
megőrzés és átalakítás, hanyatlás és reform, forradalom és folya
matos fejlődés, kimerülés és megújulás, endogén és exogén vál
tozások, differenciálódás és integráció.

A kulturális és vallási hagyományoknak a hagyománylogika
keretében megállapítható strukturális jegyeit e helyütt csupán
egy-két példán keresztül világíthatjuk meg, és mindössze né
hány megjegyzésre kell szorítkoznunk.

A kulturális és vallási hagyományok szubjektivitás-objektivi
tás struktúráját első megközelítésben például Peter L. Berger és
Thomas Luckmann tudásszociológiájának segítségével tárhatjuk
föl közelebbről. Ebből a szempontból a hagyomány egyszerre
mutatkozik emberi alkotásnak, objektív valóságnak és az emberi
lét kialakítójának. Az emberi közösség különbözőképpen alkot
hat hagyományokat, a tudatos politikai alapítási cselekvéstől

egészen a nem tudatos habitualizációs folyamatokig. Ettől füg
getlenül a hagyományaIkotás minden esetben többé vagy kevés
bé cselekvésszerű. s ezért racionális és etikai folyamat is, azaz egy
olyan hasznos és jó rend megteremtését célozza, amelyben élni le
het. Mint habitualizációs folyamatok eredményei a hagyományok
intézményes jellegűek is. Másfelől minden intézménynek van ha
gyománydimenziója, minthogy egyben mindig történeti valóság
is. Az intézmény történeImisége pedig új minőséggel ruházza föl
a társadalmi világot: az objektivitással. Bizonyos szempontból a
hagyomány egyenesen a társadalom objektivitásának a magja,
amennyiben tudniillik a társadalom objektivitása összefügg tör
ténelmi természetével: az új nemzedék számára, de éppúgy a ré
ginek is, a társadalmi világ, intézményeivel és hagyományaival
együtt egy (nyelvi) jelrendszersegítségével közvetített külső va
lósággá alakul. A hagyomány ugyanakkor - akárcsak a társa
dalmi rend - egyben szubjektív valóság is. Része ugyanis an-
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A kulturális és vallási
hagyományok
kategorialitás

transzcendentalitás
struktúrája

nak a szüntelen folyamatnak, amelynek során az egyén másokon
keresztül és egymaga határozza meg önazonosságát. Ennélfogva
az elsődleges és másodlagos szocializáció kulcsfontosságú tere
pei a hagyománynak. Az egyén ennek során nemcsak a számára
mérvadó többiek szerepeit és beállítódásait veszi át, hanem a vi
lágukat is. Így tekintve a hagyomány feltétele az individualitás
nak és a személyes önazonosságnak, és szorosan összefonódik
az internalizáció és a szocializáció folyamatával.

A kulturális és vallási hagyományok kategorialitás-transz
cendentalitás struktúrája szintén rendkívül összetettnek mutatkozik.
Minthogy az érzékileg megtapasztalható és megérthető történel
mi és társadalmi világ részei, a hagyományokat a szaktudo
mányok (szociológia, pszichológia, történettudomány, etnológia,
irodalomtudomány stb.) módszereivel is vizsgálnunk és értel
meznünk kell. Amennyiben a hagyományok a szaktudományos
kutatás lehetséges tárgyai, fogalmuknak alapvető sajátossága a
kategorialitás. Ez azonban az igazságnak csak az egyik fele.
Másfelől ugyanis a hagyományok nem csupán tárgyai megisme
résünknek, hanem lehetőségének a feltételei is. Konkrét világot
tárnak elénk, amelybe be tudunk lépni, amelyet elfogadunk,
magunkává teszünk, és azután természetesen át is alakítunk. De
eme transzcendentális szerepüknél fogva a hagyományokat nem
tudjuk ugyanúgy magunk elé állítani a tapasztalati tudományok
segítségével, mint világunk tárgyait. A hagyományok úgyszól
ván már mindig is ott hatnak a hátunk mögött, mivel arra képe
sítenek (vagy kényszerítenek) bennünket, hogy meghatározott
módon beszéljünk, értsünk meg dolgokat, kommunikáljunk, cse
lekedjünk, higgyünk, gondolkodjunk és tapasztaljuk meg vilá
gunk tárgyait, egyszóval: meghatározott módon nyitják meg ne
künk a világot (különböző területeken: vallási, tudományos,
etikai, esztétikai, gazdasági, technológiai síkon, de különböző

kultúrák és vallások keretében is). Minthogy ehelyütt egy konk
rét tapasztalásmódot vizsgálunk, amely egy meghatározott "vilá
got", illetve a világot egy meghatározott szempontból jeleníti
meg, mivel nem egyszerűen a kulturális és vallási hagyományok
meghatározott elemeinek létével és funkciójával foglalkozunk,
hanem :azzal a kérdéssel, hogy miként épülnek föl az általuk
közvetített tapasztalásmódok és tapasztalati világok, transzcen
dentális reflexióra van szükségünk. Hogya teológia e ponton, a
vallási hagyományok összefüggésében egyik legfontosabb fel
adatát fedezi föl, az teljességgel magától értetődő. Minthogy a
vallásos hit olyan istentapasztalatként határozható meg, amely a
világ meghatározott (vallási) megtapasztalását foglalja magában,
a teológia a vallási tapasztalásmódnak és a vallás tapasztalati vi
lágának kialakulási és szerkezeti feltételeire reflektál, úgy, hogy
közben kritikai igénnyel rekonstruálja egy meghatározott vallási
hagyomány és közösség önértelmezését. De e ponton is igaz,
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hogy nem csupán a kategorialitás és a transzcendentalitás meg
különböztetésére kell ügyelnünk, hanem tekintettel kell lennünk
a közvetítés kérdésére is. A kulturális és vallási tapasztalásmó
dok és tapasztalati világok szerkezete ugyanis át is alakulhat, és
a történelem során időről időre át is alakult. Ezért feltétlenül
szükség van olyan transzcendentális reflexióra, amely nyitott
arra, hogy kapcsolatba lépjen a történeti reflexióval és az empiri
kus tudással.

4. A hagyomány hermeneutikája

5VÖ. S. Wiedenhofer:
Logik, Hermeneutik und

Pragmatik des
theologischen Begriffs
nsuccessio apostolican

Lm.

Felekezeti
hermeneutikák

Egy összetett hagyományelméletnek másodszor a hagyomány
hermeneutikájaként, a kulturális és vallási hagyományok értelme
zésének elméleteként kell kibontakoznia. A jelek értelmezéseként,
az értelmezés tudományaként felfogott "hermeneutika" (tágabb
értelemben) átfogja a hagyományok minden lehetséges megér
tését, értelmezését, megvilágítását, új összefüggésbe való ágyazását,
megjelenítését és alkalmazását, amennyiben egy konkrét hagyo
mány összefüggésében és szabályai szerint zajlik. Szűkebb értelem
ben a hermeneutika az a filozófiai elmélet vagy módszertan, amely
általánosan és elvi alapokon vizsgálja és szabályozza a történelmi
adottságok megértését és értelmezését. Egy összetett hagyományel
mélet keretében mármost megmutatkozik valami olyan, amivel
amúgy többnyire nem számolnak: hogy a hermeneutikai, a logikai
és a pragmatikus kérdések kölcsönösen hatnak egymásra.'

Kiváló példát szolgáltatnak erre a keresztény felekezetek kö
zötti feszültségek és az egyház egységének ökumenikus helyre
állításával kapcsolatos problémák. Mint ismeretes, a különböző

felekezetek igen eltérő módon értelmezik, értékelik és sajátítják
el a keresztény hit hagyományának elemeit. A katolikus egyház
által képviselt - dogmatikai szempontból jelentős - hagyo
mánybeli folytonosságtól eltérően például a protestáns egyhá
zakban saját eredetük (és adott esetben akár a reformáció előtti

kor) differenciálatlansága és pluralizmus mindig is aktuális dog
matikai, illetve lelkipásztori lehetőséget biztosít. Ami eredetileg je
len volt, vagy ami egyszer már lehetségesnek bizonyult az egy
házban, az továbbra is lehetőség marad. A keleti és a katolikus
egyház saját eredetét csak a későbbi egyház- és dogmatörténet
összefüggésében tudja szemlélni. Innen nézve a reformáció a ha
gyomány megtörésével és az egyházi közösséggel való szakítással
egyenértékű. Saját hagyományának nézőpontjából a reformáció
egy hosszúra nyúló homályos időszak után ismét felfedezte az
Evangéliumot, és az Írásban rögzített isteni ige igazságának meg
felelően megújította az egyházat. Jóllehet a reformáció egyházai
elismerik a folytonosságot, ipen gyakran relativizálják is egyben.
A hagyományt ugyanis az Irás alapján értelmezik, míg az orto
dox egyház éppen az egyházatyák egységes hagyományából ki-
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Felekezeti
hermeneutikák

és a keresztény hit
szerkezete

indulva értelmezi és érti az Írást, a katolikusok pedig a hagyo
mány és a tanítóhivatal állításainak tükrében értelmezik. A
felekezeti hermeneutika tehát alapvető jelentőségű pragmatikus
kérdések, különösen az egyes hívő közösségek legitimitására és
önazonosságára vonatkozó kérdések mezőjébe ágyazódik.

A különböző felekezeti hermeneutikák másfelől összefüggésbe
hozhatók a keresztény hit szerkezetével. A külső jel és a belső

kegyelem közőtti feszültség, amely logikailag benne rejlik a ke
resztény szentségfogalomban, különbözö pragmatikai összefüg
gésekben különbözőképpen értékelhető, és a folytonosságra épü
lő hívő közösségen belül alapvető hermeneutikai szemléleti
keretté alakulhat. A felekezeti viták során a katolikus egyház az
újkorban a jelalak és a jeltartalom (valamint a jelközösség) szo
ros összetartozását hangsúlyozta, és a fennálló egyházi jelalakok
szükségszerűségét és megbízhatóságát állította a középpontba, a
protestáns egyházak viszont nem csupán az isteni cselekvés és
az emberi tevékenység között tettek éles különbséget, de azt
hangsúlyozva, hogy minden kegyelmi eseményt kizárólag és
egyedül Isten visz végbe, az egyház külső jelcselekményeinek is
merő funkcionalitását és eszközszerűségét állították a közép
pontba, amivel természetesen a külső jelalakot is relativizálták.
A reformáció eredeti szituációjából (beleértve az egyházszaka
dást is) olyan hermeneutika bontakozott ki, amely a hagyomány
összefüggését (a fennálló struktúrák helytállóságát védelmező

katolikus állásponttal szemben) felülvizsgálandónak (bírálandó
nak vagy elfogadhatónak) ítéli, ám ehhez világos szempontokra
és kritériumokra van szüksége (a Szentírás itt az apostoli hit
egyetlen kötelező érvényű tanúja és dokumentuma), s magára
nézve a hagyományt feladatnak és küldetésnek tekinti.

5. A hagyományok pragmatikája

6VÖ. H. Stachowiak
(szerk.): Pragmatik.
Handbuch pragma-

tischen Denkens. I-V.
kötel. Darmstadt, 1997.

Egy összetett hagyományelméletnek harmadszor a kulturális és
vallási hagyományok pragmatikájaként kell kibontakoznia. Tág ér
telemben a "pragmatika" a konkrét szituációkban végbevitt cselek
vésformák tudományos és filozófiai vizsgálatát jelöli. Szűkebb érte
lemben a jelelméletnek azt a részét, amely nem a nyelvi formákat és
azok szerkezetét (szintaktika), s nem is e formák meghatározott je
lentésekhez való viszonyát (szemantika) vizsgálja, hanem azt, mi
ként használják őket külőnbözó kommunikációs kőzösségekben."

A válságidőszakokban a hagyományokkal kapcsolatban nem
csak elméleti problémák merülnek föl, de az is előtérbe kerül,
hogya konkrét cselekvésformák kötődnek hozzájuk, és elsősor

ban már nem a meglévő hagyományok vizsgálatát tartják fon
tosnak, hanem a társadalmi hagyományozási folyamat feltárását.
A hagyományok ugyan mindig a múlthoz is igazodnak (egy ré
szük ismétlés, szokás, beidegződés és emlékezés), de a válság-
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időszakokban megmutatkozik, hogy egyidejűleg a jelenhez és a
jövőhöz is kapcsolódnak. A hagyományok konkrét kérdésre ad
nak választ, a hagyományokkal elfogadunk vagy éppen elve
tünk valamit; a hagyomány cselekvés: a kiválasztás, az értelme
zés és a képzelet aktusa, a hagyománnyal átalakítunk dolgokat,
nyilvánosan állást foglalunk és a rituális cselekvést viszünk vég
be, sőt megszerkesztünk, létrehozunk és kiötlünk dolgokat, a ha
gyomány interaktív és kommunikatív aktus, azaz minden eset
ben közősségi cselekvésforma. Válsághelyzetekben továbbá a
hagyományozás fontos pedagógiai, politikai és etikai kérdéssé is
emelkedik. Éppen ezért egy összetett hagyományelméletet a ha
gyomány pragmatikájaként is ki kell dolgoznunk.

Minthogy példának okáért a kultúra és a vallás továbbadásá
ban lényegi szerepe van a szocializációnak és az individuáci
ónak, a hagyomány pragmatikájának feltétlenül magába kell épí
tenie a szocializáció és az individuáció elméleteit is. Minthogy
ez a közvetítés tanítás és tanulás útján (a tudás átadásaként,
technikai készségek begyakoroltatásaként és beavatásként) va
lósul meg, a hagyománypragmatika nem nélkülözheti a tanítás
és tanuláselméleteket sem. Minthogy a közvetítés folyamata
konkrét hagyományközösségeken belül és hagyományközösségek
között végbemenő történelmi, illetve társadalmi kommunikációt
jelent (beszédet és meghallgatást, megegyezést, fordítást, meg
győzést, cserét, kritikát stb.), a hagyományok pragmatikájából
nem hiányozhatnak a kommunikációelméleti összetevők sem.
Végül a hagyományok pragmatikájának reflektálnia kell a köz
vetítő cselekvésként, átadásként, illetve továbbadásként értett
tradíció cselekvésjellegére is, és ezért kifejezetten is fel kell vá
zolnia az adás (adomány), illetve az átadás elméletet,"

Kiváltképpen világos, hogy összefüggenek egymással a társa
dalmi feltételek és a hit átadása, például a vallási szocializáció
területén, illetve a családon belül. A Németországban végzett
utóbbi demográfiai vizsgálatok azt tanúsítják, hogy körülbelül
harminc éve a család már nem játszik szerepet a keresztény, il
letve egyházi hit átadásában. Míg a hatvan évnél idősebb katoli
kusok nagy része még egyértelműen vallásos családi környezet
ben nőtt fel, ma mindez a tizenhat és huszonkilenc év közötti
katolikusoknak már csak az egy ötödéről mondható el. A nyu
gatnémet lakosságnak már csak a tizenhét százaléka tekinti kü
lönösen fontos nevelési célnak a hit átadását. Az egyháztól tá
volságot tartó keresztényeknek pedig mindössze tíz százaléka
beszél családi és baráti körben gyakrabban is vallási kérdésekről.

Minél csekélyebb mértékben kötődik valaki az egyházhoz, a je
lek szerint annál erőtlenebbül ver gyökeret hite saját életvilágá
ban, és annál kevesebb a valószínűsége annak, hogy hitét tovább
fogja adni a következő nemzedéknek.'' Ennélfogva a hagyo
mányteológia szorosan összefügg az ekkléziológiával.
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i. m. 274-279.

Kölcsönös elismerés,
kritika és tanulás

A hagyományok pragmatikájának fontosságát egy másik pél
dán keresztül is érzékeltethetjük: azon kérdés kapcsán, miként
adható tovább a hit az egyházszakadások összefüggésében,
amelyek megosztották a hit egységes megjelenítését, és ezáltal
kioltották az isteni szeretet egységet és kibékülést szerző jelen
létének meggyőző erejű világi megjelenését. A hit elveszített
egysége végső soron csak pragmatikus úton, azaz az elismerés
konkrét aktusaival állítható helyre, legyen szó akár egy közös
zsinati döntésről, akár a mindenkori reprezentatív, az egyház
nevében szólni tudó egyházi tekintélyek döntéseiröl." Ennek a
sajátos elismerésnek azonban olyan, az elismerés jegyében álló
cselekvésbe kell ágyazódnia, amely megfelel az egyházi véle
ménykülönbségek és véleményazonosságok összetett valóságá
nak, azaz elismerési aktusok összetett és sokrétű egészébe.

Az elismerés ugyanis nem jelentheti azt, hogy csak azt ismer
jük el, ami a szembenálló felek egyikénél konkrétan adott. Mert
ami konkrétan adott, abban nemcsak Isten Lelkének jelenléte és
az apostolok tanúsága iránti hűség fejeződik ki, hanem az embe
ri gyengeség és bűn következménye, az apostoli tanúság feleke
zeti határok közé szorított és leszűkített recepciója is.

Ezért az említett elismerésnek részét képezi először is a közös
egyházi istentisztelet, amely közös bűnvallomást (elsődlegesen a
megoszláshoz vezető saját vétkek megvallását) és közös istendi
cséretet (elsődlegesen azoknak a nagy tetteknek a dicséretét,
amelyeket Isten a másik félnél vitt végbe) foglal magában.

Ezért az említett elismerésnek részét képezi másodszor az a
készség, amellyel a felek elfogadják kiengesztelődött közössé
güket, olyan együttlétet, amelyen belül kölcsönösen elviselik és
támogatják egymást, kölcsönösen elviselik a másik fogyatékossá
gait (amivel ha tékonyan megjelenítik Isten "türelmét" a megkez
dődött végidőben még létező rossz iránt), és úgy támogatják
egymást, hogy saját küldetésüket, saját adományaikat és saját
lelki tapasztalataikat és intézményeiket a másik helyett, illetve a
szolgálat szellemében a közösség rendelkezésére bocsátják (amivel
hatékonyan megjelenítik Jézus Krisztus helyettesítő szolgálatát).

Ezért az említett elismerésnek részét képezi harmadszor az
egyházak közötti kommunikáció síkján (a teológia területén, a
lelkipásztori és a jogi cselekvés terén) a kölcsönös testvéri kritika
és a készség a másiktól való tanulásra.

Ezek a példák azt igazolják, hogya hagyomány összetett el
mélete csakis a hagyomány - kölcsönösen egymásra épülő 
logikájának, hermeneutikájának és pragmatikájának összefüggé
seként dolgozható ki, és ebből következően egy komplex hagyo
mányteológia is csak az egyházi hithagyományozás és hitbeli
hagyomány - kölcsönösen egymásra épülő - logikájának, her
meneutikájának és pragmatikájának egészeként fogható föl.
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