
A hagyomány a
katolikus teológiában
A hagyomány sok szempontból képezte vizsgálódás és kritika tár-
gyát az újkorban: megannyi tudomány és szellemi (politikai) áram-
lat foglalkozott vele. Felbukkant a kulturális antropológia, a val-
lástudomány, a történetírás, a szociológia, a filozófia legeltérőbb
összefüggésrendszereiben, eközben társadalmi szinten is kérdéseket
vetett fel: legyünk tradicionalisták vagy progresszívek, konzervatí-
vok vagy liberálisok? A hagyomány identitásunk gyökere, vagy épp
ellenkezőleg: önazonos létezésünk kibontakoztatásának egyik leg-
nagyobb akadálya? Egyáltalán: mi a hagyomány? Kulturális model-
lek, magatartásminták közösségileg intézményesített, kikristályosí-
tott rendszere (s mint ilyen, olykor szélsőségesen eltárgyiasított,
„halott” valóság), vagy esetleg olyan dinamikus, organikus szöve-
dék, amelyben mi magunk is aktív alakítóként, teremtőként vehe-
tünk részt (azaz a hagyomány nem csak éltet, de él, s általunk élte-
tődik)? A téma tudományos igényű felfejtése máig lezárhatatlan. Úgy
tűnik, olyan vízválasztó ez, amely emberi magatartások, viszonyu-
lások, személyes karakterek elkülönítőjeként is funkcionál. A hagyo-
mány-viták (tudatos a többes szám használata) csak részben objektív
tematikák — haladásukban, a vitatkozó felek állásfoglalásainak meg-
formálásában szubjektív tényezők is közrejátszanak. Még a teológiai
eszmecsere sem mentes e kettősségtől: van mit mondanunk a tár-
gyilagosság igényével a hagyományról, ám ez nem jelenti azt, hogy
e kérdéskört minden ízében képesek lennénk az elvárható objektivi-
tással taglalni. Az egyházon belül is van közélet, ami kihat minden
egyes megszólalóra, illetve arra, hogyan pozícionálja magát akkor,
amikor megszólal a hagyomány kapcsán. A jelen írásban nem óhaj-
tunk reflektálni a(z anti-)tradicionalista magatartásokra, sem a poli-
tikai világból átvett konzervatív–liberális-dichotómiás modellre,
hanem sokkal inkább azt kívánjuk megvilágítani, hogyan vált szak-
tudományos kérdéssé a teológiában a hagyomány, vagy pontosab-
ban: az apostoli Szenthagyomány és az egyházi szokásrendszerek;
illetve hogy milyen tradícióleírással szolgál a katolikus egyház.

A reformáció viharaiban fontossá vált, hogy alapvető, alapokat érintő
hittudományos vizsgálódás kerüljön lefolytatásra. A Trentói zsinat IV.
szessziója 1546. április 8-án határozatot hozott a szent könyvek és a
hagyomány elfogadásáról. A zsinat kijelentette, hogy a teljes Szent-
írást és „nemkülönben mind a hitet, mind az erkölcsöket érintő ha-
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gyományokat (…) egyenlő jámborsággal és megbecsüléssel fogadja
és tiszteli. (…) A zsinat átlátja, hogy ezt az igazságot és fegyelmet [ti.
a kinyilatkoztatott hitet és erkölcsöt] azok az írott könyvek és írás nél-
küli hagyományok tartalmazzák, amelyeket magának Krisztusnak a
szájából fogadtak az apostolok, vagy maguk az apostolok, a Szentlé-
lek tollbamondása szerint, mintegy a kezükkel átadtak, és így jutott el
hozzánk” (DH 1501). A skolasztika korában volt még olyan megkö-
zelítés, miszerint a hitigazságok forrása a Szentírás, a hagyomány
pedig erkölcsi, liturgikus és egyházfegyelmi szokásokat tartalmaz.
Trento azonban világossá tette, hogy a Szenthagyomány is érinti a
hitet. Ez az oka az „egyenlő jámborságnak és tiszteletnek”. Ezen felül
a szöveg magát az Írást is egy hagyományfolyamat részeként szem-
léli („quasi per manus traditae”). Ehhez járul még az a szempont, hogy
ez a „manutradíció” rejtetten utal az apostoli kézföltételi folytonos-
ságra, ami a kinyilatkoztatott hitletétemény őrzését, hiteles magyará-
zását és átadását a hierarchikus tanítói tekintélyhez köti. A zsinati szö-
veg tehát összekapcsolja a Szentírást és a Szenthagyományt, nem állapít
meg közöttük alá-fölérendeltséget, ezzel egyfelől többet mondott ki,
mint amennyi a korábbi skolasztikus teológia korában magától érte-
tődőnek számított, másfelől reflektált a kortárs kérdésfölvetésre. Ezt
az egyenlőséget („pari pietatis affectu”) valószínűleg még inkább nyo-
matékosítja, hogy szemben az eredeti szövegtervezettel, ahol az Írás–
Hagyomány-viszony a partim–partim-kötőszóval került volna kife-
jezésre (az igazságot és fegyelmet részben a Szentírás, részben a
Szenthagyomány tartalmazza), végül mégis az egyszerűbb (és va-
lóban összekötőbb) et-kopulát emelték be a szövegbe, annak ellenére,
hogy kortárs teológiai források (például Johannes Driedo), nagy be-
folyású zsinati szereplők (például Del Monte bíboros, a későbbi III.
Gyula pápa) a részben–részben-elgondolást képviselték. Azért al-
kalmazzuk a „valószínűleg” határozószót, mert e szócsere később
a zsinatértelmezés egyik leginkább megosztó kérdésévé vált.

A Trentói zsinat határozata — vélhetnénk — lezárta a kérdést. Nem
így volt. Már a kortársak körében érlelődés (olykor forrongás) volt
megfigyelhető. Melchior Cano, aki a zsinattal egy időben írta De locis
theologicis című korszakos művét, látszólag a Tridentinumra támasz-
kodva, mégis a partim–partim-formulát használva beszélt a katolikus
hagyományelvről. E látszólag jelentéktelen eltérés egyik forrásává vált
a barokk úgynevezett két forrás-elméletének, miszerint a kinyilat-
koztatás egyik részét a Szentírásban, a másik részét azonban a Szent-
hagyományban (mint két külön forrásban) adta át Isten. Ez a látás-
mód elvezet a logikus következtetéshez: ha szükség van két valósan
elkülönülő forrásra, ezt csak az magyarázhatja, hogy e kettő tartalma
nem azonos. Tehát vannak olyan hitre és erkölcsre vonatkozó igazsá-
gok, amelyek csak a Szentírásba foglaltan jutottak el hozzánk, ám
ezzel együtt (s épp a fentiek okán) vannak olyanok is, amelyek csak a
Szenthagyományban hozzáférhetőek számunkra. Ez a sarkos katoli-
kus sola Traditione-vélekedés, miszerint egyes üdvhozó igazságokat
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csakis a Szenthagyományban találhatunk meg, néhányak szerint
egyenesen anélkül, hogy ezek akár csak implicit módon is benne fog-
laltatnának a Szentírásban. Ha ez így van, felmerül az újabb kérdés:
mi lesz a kizárólag szóbeli áthagyományozás által átadott igazságok
felismerésének (adott esetben dogmaként való definiálásának) a
végső kritériuma? Mivel valami vagy írott, vagy nem (szóbeli), a sola
Traditione-igazságoknak nincs írott normája. Egyetlen végső norma
van: a (pápai) tanítóhivatal. Ez a vízió soha nem került zsinat általi
kihirdetésre, ám mint Yves Congar joggal megjegyzi, ezt a megköze-
lítést vélhetjük felfedezni az I. Vatikáni zsinaton,1 ahol nem is annyira
a kinyilatkoztatással foglalkozó Dei Filius konstitúció, mint inkább a
pápai tévedhetetlenség dogmáját is tartalmazó Pastor Aeternus mutat
a két forrás-elmélet irányába. Egy biztos: ez a katolikus, újskolaszti-
kában iskolás tananyaggá vált hittani elgondolás logikusan felépített,
ám súlyos nehézségeket is felvet. A legkomolyabb, s ökumenikus
szinten a leginkább aggasztó: ha van a kinyilatkoztatásnak olyan (tar-
talmi) szelete, amelynek megítélésében a Szentírás nem tud kielégítő
segítséget nyújtani nekünk (akár még implicit említés révén sem),
akkor a (pápai) tanítóhivatal súlya és tekintélye potenciálisan végte-
lenre nő. Adott esetben bármikor kimondhatja, hogy egy dolog a szó-
beli hagyomány alapján a kinyilatkoztatott hitletétemény része, s mint
ilyen, dogmaként definiálható. Egy ilyen kijelentésének pedig nincsen
önmagán kívüli kritériuma (hacsak nem a hit rendszerének belső
ellentmondás-mentességére irányuló igény tiszteletben tartása).

A helyzet élessé akkor vált, amikor XII. Piusz kihirdette az As -
sumpta-dogmát (Munificentissimus Deus, 1950. november 1.). A lé-
pést hosszas teológiai érlelődés előzte meg, maga a Szentszék is sok-
szor és sokféle módon konzultált a hittudósokkal, legvégül XII. Piusz
alatt a világegyház püspökeivel. Ezzel együtt a hagyományelv prob-
lematikája is előtérbe került. Olyan neves akadémikusok, mint Regi-
nald Garrigou-Lagrange, megannyi publikációban építették fel a két
forrás-elméleten alapuló skolasztikus érvrendszert, ám ezzel nem
vették elejét az általános kritikának, amely két irányú volt: teológia-
történeti és szisztematikus. A történeti vizsgálódások homlokterébe
Trento és a IV. sessio határozata került, amelynek megszövegezése,
különös tekintettel a zsinati aulában a vázlat kapcsán kibontakozott
vitákra, elmélyült elemzés tárgyává vált. Miért valósultak meg az is-
mert szócserék? Van-e ezeknek jelentősége? Elfogadható-e a barokk
Trento-olvasat, vagy abban egyfajta tendenciózus és sarkító átértel-
mezést kell látnunk? A bevett, az I. Vatikánumon hallgatólagosan,
azt követően, a felsőoktatási tankönyvekben és megannyi teológusi
megnyilvánulásban már teljes nyíltsággal felvállalt sola Traditione-elv
fenntartható-e a Tridentinumra való hivatkozással? Vagy esetleg
éppen Trento okán kell elvetni azt? E viták központi alakjává Josef
Rupert Geiselmann vált,2 akinek legádázabb ellenfele a Gregoriana
újskolasztikus professzora, Heinrich Lennerz lett.3 Az első álláspontja
(Trento nyitottabb volt még, mint az utána következő barokk teológia,

1Yves Congar:
La Tradition et les

traditions, i. m. 252
(lásd 4. lábjegyzet).

Az Assumpta-dogma
után

2Korábbi kutatásait, a vita
során már az ’50-es

években tett kijelentéseit,
sőt magát a diszkussziót

is dokumentálja összegző
kötete: Josef Rupert

Geiselmann: Die Heilige
Schrift und die Tradition.

(QD 18), Herder,
Freiburg i.Br., 1962.

3Számos megnyilvánu-
lása közül csak a két leg-

164



s ezért hajlott a Szentírás tartalmi, de nem formális elégségességének
a kimondására), s a másodiknak a fennálló main stream iskolás teo-
lógiát védelmező pozíciója jelentette azt a két szélső értéket, amelyek
között mások közvetítést, vagy legalábbis valamiféle átmenetet ke-
restek. Ezen a ponton pedig már elérkeztünk a szisztematikus meg-
fontolások birodalmába: Hogyan kell felfognunk a hagyományt?
A biblikus, patrisztikus megújulás tükrében (sőt, a klasszikus sko-
lasztikus szerzőket újraolvasva) nem válik-e szükségessé saját kate-
góriáink, fogalomhasználatunk revíziója? Egyáltalán: szabad-e a
Szentírást és a Szenthagyományt két tárgyilag is elkülönülő valóság-
ként szemlélni, s ily módon külsődlegesen meghatározni a közöttük
lévő viszonyt? Lehet-e a Hagyományt (és a hagyományokat) teljes-
séggel eltárgyiasítva (statikusan) szemlélni, vagy sokkal inkább vala-
miféle organikus (dinamikus) szemléletmód szükségeltetik a helyes
megértéshez? A mai napig nem született alaposabb összefoglalása
ezeknek a nagy kérdésköröknek, mint Yves Congar kétkötetes mo-
nográfiája, amelynek első része a történeti, a második a szisztemati-
kus kutatások eredményeit fogta össze egyedi, sajátos és a II. Vati -
kánumra nem kis hatást gyakoroló szintézisbe.4 Mindezek tükrében
jogosnak tartjuk Joseph Ratzinger megállapítását, aki Dei Verbum-
kommentárjában úgy fogalmazott, hogy szükséges volt egy kinyilat -
koz ta tás tani zsinati dokumentum, méghozzá három okból: 1) a ha-
gyomány jelenségének újfajta (kulturális, társadalmi stb.) szemlélete,
2) a történetkritikai módszer alkalmazása az egzegézisben, 3) a bibli-
kus megújulás gyümölcseinek komolyan vétele.5

Az ’50-es években a hagyomány-kérdés aktuális volt, s a szerve-
ződő II. Vatikáni zsinatnak foglalkoznia kellett ezzel. Ennek a tény-
nek, de még inkább a fase antepreparatoriának (az elő-előkészítő
fázis, melynek során a leendő atyák, a teológiai karok s más érin-
tettek zsinati témajavaslatait gyűjtötték egybe) a tükrében meglepő,
ha nem egyenesen megdöbbentő, hogy a Doktrinális Előkészítő Bi-
zottság a felmerült meglátásokat, a valódi vitát s az egyes szakte-
rületek kutatásainak eredményeit figyelmen kívül hagyva állította
össze azt a két tervezetet, amely a későbbi Dei Verbum konstitúció
[= DV] témakörét érintette. Az elsőnek, a szűkebb értelemben véve
kinyilatkoztatás-taninak a De fontibus revelationis címet adták [=
DFR], amivel megüzenték minden érintettnek: a megvizsgálandó
kérdést már előre, minden megszólalás elébe menve megfelelték,
hiszen a cím többes számban utal a kinyilatkoztatás forrásaira. Így
egyértelművé teszi, hogy a vatikáni „házi teológusok” a két forrás-
elméletet akarják (igen sokakkal szembemenve) keresztülverni a
zsinaton. A második tervezet a De deposito fidei pure custodiendo cí -
met viselte, s ez később tematikusan részben integrálódott a Lumen
gentiumba [= LG], bár elemei fellelhetők a DV-ben is.

Ahogy várható volt, a zsinati atyák és szakértők körében igen ne-
gatív visszhangra lelt a kinyilatkoztatás-tani tervezet, legfőképpen
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annak bennfoglalt üzenete miatt: akármit beszéltek is, mi már eleve
eldöntöttük, hogy mit akarunk (ahol a ti–mi megosztás a centrum és
a periféria kettősséget jelöli). Így érkezett el az első sessio drámai
hete, amely végül fordulatot hozott: a zsinat elnöksége „trükkhöz”
folyamodott, hogy megmentse a DFR-t. November 20-án, amikor
már megindult a tervezet részletes vitája, szavazásra tették fel a váz-
latot. A normál eljárásrend szerint a kérdés arra vonatkozott volna,
hogy az atyák támogatják-e a textust — s ehhez a szavazatok 2/3-ra
lett volna szükség. Mivel látszott, hogy ennek elérése irreális, meg-
fordították a kérdést: akarják-e a vita megszüntetését (s ezzel az irat
elvetését)? 1368 igen, 822 nem és 19 érvénytelen szavazat lett az ered-
mény. Vagyis csak 822-en támogatták a tervezetet, ami messze volt a
minimálistól, ám mivel a kérdés fordítva lett feltéve, s a nemek elma-
radtak a szükséges 1473 szavazattól (ami akkor a 2/3-os többséget
jelentette volna), a DFR „tovább jutott”. Umberto Betti, aki később a
DV-t szövegező bizottság egyik jegyzője volt, így jellemezte a hely-
zetet: summum ius, summa iniuria.6 Még a visszafogott Ratzinger-kom-
mentár is „szerencsétlen esetről” beszél.7 A legvilágosabban azonban
Giuseppe Ruggieri fogalmaz, aki szerint olyan válság volt ez, amely-
ből — hacsak nem talál feloldásra — nem lett volna visszatérés, s ez
az egész zsinat bukását okozhatta volna.8 A helyzet feloldását a pápa
személyes közbeavatkozása jelentette: másnap saját jogkörében visz-
szavonta a tervezetet. Végül Vegyes Bizottság állt fel (Ottaviani és
Bea bíborosok elnökletével), amelyben a Doktrinális Bizottság tagjai
mellett szakértők, az ökumené terén jártas főpapok és teológusok is
helyet kaptak.

E ponton szubjektív véleményként mindenképpen le kell szö-
geznem két kijelentést: 1) A DV a mai napig nem nyerte el a zsinatre-
cepció és -interpretáció terén az őt megillető helyet. Nagyon is igaz Florit
bíboros megállapítása, aki a negyedik ülésszak elején, az éppen ak-
tuális (és még nem végső) DV-tervezet ismertetésekor ezt mondta:
„A »De divina Revelatione« konstitúció tervezetének a története
akár belső pályája, akár az annak kapcsán tapasztalt kölcsönhatások
okán valami módon már egységet alkot magának a zsinatnak a tör-
ténetével”.9 2) A Szentírás–Szenthagyomány-viszony az egész katolikus
hitrendszer szempontjából olyan elsőrangú kérdés, amely egyfelől még
nem eléggé feltárt, másfelől téves értelmezés esetén az egész egy-
házra veszedelmes kihatással lehet. Nem véletlen, hogy amikor II. Já -
nos Pál az Ut unum sint kezdetű enciklikája 79. pontjában megfogal -
mazta az öt legfontosabb tanbeli, ökumenét érintő kérdést, ezt tette
az első helyre. Végül még egy megfontolás: 3) A fentiek rámutat-
nak arra, ami minden zsinati dokumentum esetében, de a DV kap-
csán különösen is áll: csak a szöveg alapján nem lehet hiteles értel-
mezést nyújtani, ahhoz a vizsgált szövegrészlet zsinattörténeti
feltárására is szükség van.

Nem áll módomban ismertetni a teljes zsinati folyamatot, sem
pedig azt, hogy a végeredmény részletes kommentárját nyújtsam,10
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ám ezen a helyen mégis megemlítek néhány fontos tényezőt. Ami a
leginkább lényeges: a kinyilatkoztatás (támaszkodva olyan teológu-
sok szakértő munkájára, mint Jean Daniélou, Yves Congar, Karl
Rahner vagy Joseph Ratzinger) krisztocentrikus, üdvtörténeti felfo-
gása változtatott a hagyományértelmezésen is. Ez igen szembeszökő
a DV 8-ban, ahol nemcsak a Szenthagyomány, de egyáltalán az egy-
házi hagyományfolyamat szintetikus és globális leírásával találko-
zunk: „Amit pedig az apostolok áthagyományoztak, tartalmazza
mindazt, ami Isten népének szent életét és hitének gyarapodását szol-
gálja, s így az egyház a maga tanításában, életében és istentiszteleté -
ben megörökíti és az összes nemzedéknek továbbadja mindazt, ami
ő maga, és mindazt, amit hisz. (…) E Hagyomány által ismeri meg az
egyház a szent könyvek teljes kánonját, benne érti meg mélyebben és
hatékonyabban a Szentírást; s így Isten, aki egykor szólt, szünet nél-
kül beszélget szeretett Fiának menyasszonyával, és a Szentlélek, aki
által az egyházban és az egyház által a világban fölhangzik az Evan-
gélium élő szava, elvezeti a hívőket a teljes igazságra, és az Ő műve,
hogy Krisztus igéje elevenen él bennük (vö. Kol 3,16).”

A hagyományelv tehát nem tartalmi-konceptuális, hanem vitális-
üdvrendi megközelítésben áll elénk, abban az egyházi globalitásban
(„mindazt, ami ő maga, és mindazt, amit hisz”), amely a szubjektív és
az objektív szempontot szintetizálja. Csakis így érthetjük meg annak
horderejét, hogy a szöveg a Szentlélekre vonatkozó jézusi ígéretet (lásd
Jn 16,13) a folyamatában szemlélt hagyományban látja beteljesülni. Ily
módon még inkább nyilvánvaló az Írás és a Hagyomány egysége: a
pneumatológiai látásmód alapján mindkettő ugyanannak az isteni
Személynek a működéséből születik, ami lehet, hogy módjában eltér
(sugalmazás és asszisztencia), lényegét tekintve azonban egy. A doku-
mentum ezért viva vox Evangeliiként határozza meg az egyház élő Ha-
gyományát, ezáltal olyan egységet jelentve ki a kettő között, ami to-
vább megy, mint a trienti paritás. A kettő kölcsönössége, egymásra
utaltsága többszörösen visszatér a konstitúció szövegrészleteiben, le-
gyen szó a szentírás-értelmezésről, vagy akár a liturgikus életről, lel-
kiségről, a megélt hit síkjairól. A víziónak ezt a szintetikusságát és át-
fogó mivoltát legutóbb a Verbum Domini kezdetű szinódus utáni
apostoli buzdítás állította elénk (amelyben az akkor már XVI. Bene-
dekként ismert egykori zsinati teológus szólalt meg útja vége felé kö-
zeledve egy olyan témáról, amellyel pályája elején is foglalkozott már).

A Hagyomány tanbeli súlyát és jelentőségét a zsinat a DV 9-ben
és 10-ben tisztázta. A Szentírás és a Szenthagyomány viszonyát vizs-
gáló 9. pont kapcsán fontos megjegyeznünk, hogy ennek végső szö-
vege a zsinattörténet érdekes lenyomatát viseli magán: VI. Pál pápa
személyes kezdeményezésére került bele a konstitúció szövegébe, a
legutolsó pillanatban, a kiegészítés, miszerint „az egyház a kinyilat -
koz tatottakra vonatkozó bizonyosságát nem egyedül a Szentírásból
meríti”. A pápa mindenképpen szerette volna elérni, hogy a zsinat
jelentse ki: van a hit szempontjából konstitutív Hagyomány, a Tradíció

Vitális-üdvrendi
megközelítés
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nem puszta utólagos (szentírás)értelmezés vagy valamiféle kiegészí-
tés, interpretációs segédlet az Íráshoz. Már Trento is foglalkozott ez-
zel a kérdéssel, s beláthatjuk: ha nem létezne konstitutív Hagyomány,
akkor nehéz lenne megmagyarázni, miért kell „mindkettőt egyfor-
ma áhítattal és megbecsüléssel elfogadni és tisztelni” (DV 9, idézi a
következőt: DH 1501). Davide Cassarini szerint a formula „kiegyen -
súlyozott kompromisszum”, amely „szeretné megőrizni úgy a Szen t-
írás primátusát, mint a Hagyomány szerepét. Valójában a zsinati atyák
nem akartak határozottan állást foglalni e kérdés részleteiben.”11

Így jutunk el a legfontosabb belátáshoz: a tanítóhivatal állást fog-
lalt a Szentírás és a Szenthagyomány alapvető egysége terén, mind-
kettőt a kinyilatkoztatás átadása útjának, módjának tekinti (eltérésük
tehát alapjában nem esszenciális-materiális, hanem modális és funk-
cionális), mindkettőnek sajátos szerepet tulajdonít az egyház életében
(a Szentírás a teológia lelke, a Szenthagyomány pedig az Evangélium
élő hangja), ám a viszony-problematika részleteibe nem ment bele.
Ennek tudatos döntés volt az oka: az első sessio fordulata után felállt
Vegyes Bizottság (amelyben a Doktrinális Bizottság képviseletében
Ottaviani, az Egységtitkárság nevében pedig Bea bíboros ko-prezi -
deált) nem kevés gyötrődés után úgy döntött, nem nyilatkozik se pro,
se kontra a Szentírás (materiális) elégségessége kapcsán. Az ilyetén
tanítás támogatása expressis verbis kizárta volna a két forrás-elméletet
(amivel újra indult volna a zsinati háborúskodás, csak most a másik
irányból), elvetése ellenben visszahozta volna a sola Traditione vesze-
delmét. Umberto Betti emlékezése szerint azonban hamar világossá
vált, miként erre éppen Karl Rahner mutatott rá egy ülés során, hogy
ha nem mondjuk ki a két forrás-elvet, sőt a DV 9-ben indirekt módon
tagadjuk azt („ugyan abból az isteni forrásból fakadván mindkettő”
— egyes szám!), akkor bár nyíltan semmit sem jelentünk ki, mégis
egyértelmű, hogy elvetettük a klasszikus barokk és újskolasztikus fel-
fogást. A kérdés csak az: akkor mit is vallunk? Ki kell mondanunk: a
viszony terén a zsinat nem adott (mert nem akart) részletes tanítást.
Az alapvető hagyományelv tisztázódott, ahogyan az is, hogy a taní-
tóhivatalnak mindig alárendelt, szolgálattevői funkciója kell, hogy le-
gyen, nem fungálhat a kinyilatkoztatás normájaként (lásd DV 10), ám
a Szentírás–Szenthagyomány-kérdéskör (amely pedig az egyház hit-
tani fundamentuma szempontjából oly fontos) nem zárult be, s ez
nemcsak az ökumené terén van így (vö. UUS 79), hanem a katolikus
hit belső rendszerében is.

Vannak teológiatörténeti pillanatok, amikor egy kérdés nem le-
zárható. A II. Vatikáni zsinaton az Írás és a Hagyomány kölcsönös
kapcsolata ilyen témának bizonyult.

A zsinat utáni évtizedek teológiája ugyan foglalkozott az itt vizsgált
kérdéssel, ám az nem állt az érdeklődés homlokterében. Érthető (gya-
korlati, pasztorális) okokból sok egyéb, talán nem ennyire alapvető,
ám ezzel együtt a megélt egyházi valósághoz közelebb álló proble-

11Davide Cassarini:
Elementi di teologia
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Assisi, 2003, 150.
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matika nyert alapos elemzést, kifejtést, megválaszolást. A hagyo-
mányelv körüli gondolkodás azonban mégsem állt meg12 (bár kissé
perifériára szorult): a Faith & Order Bizottság 1963-as montreali kon-
ferenciája már a zsinattal egy időben, ökumenikus nézőpontból járta
körül a hagyomány kérdését. Az Írás, hagyomány és hagyományok címet
viselő dokumentum megjelent a konferenciakötetben,13 s meglepő,
mennyi konvergenciapont mutatható fel a DV II. fejezetével való ösz-
szehasonlításkor. A hagyománnyal kapcsolatban már itt felmerült az
azóta is eleven kérdés: Hogyan lehet elkülöníteni a hiteles és a torzult
hagyományalakzatokat? A Szentírás miként szolgálhat normául ezen
megkülönböztetés során? Katolikusként hangsúlyozzuk, hogy az Írás
norma non normata, míg a Hagyomány (szóbelisége, az egzakt rög-
zültség hiánya okán) mindig norma (Scriptura) normata. Az ökumeni-
kus teológiai párbeszéd későbbi dokumentumai — bármily elképzel-
hetetlen volt ez akár csak száz évvel ezelőtt — a hagyományfolyamat
(mint aktív paradószisz, traditio) lényegmeghatározása terén ugyan-
csak szép és ígéretes egybetartást mutatnak.

Ugyancsak vizsgálódás övezte a Hagyomány sajátos egyházi funk-
ciójának kérdését: a Szentírás biztos alapként úgy áll elénk, mint semel
factum — a Tradíció ellenben, épp a DV 8-ban található leírás tükrében,
semper facturumnak mutatkozik.14 Látszólag egyszerű ez a funkcioná-
lis elkülönítés, ám mégis komoly kérdéseket rejt magában, amelyek
nemcsak az Írás–Hagyomány-viszony eltérő szintjeinek egyházi gya-
korlatban való megvalósulását firtatják, de implicit módon érintik a
tanítóhivatali tekintély gyakorlásának (intézmény), az Isten népében
működő Szentlélek hatékony jelenlétének (karizma), az egyetlen ki-
nyilatkoztatás aktualizálódásának nehézségeit is, mindannyiszor
visszavezetve a helyes és torz alakzatok elkülönítésének kritériológiai
problémájához.

Egy dolgot semmi esetre sem lehet többé megkérdőjelezni: a kinyi -
latkoztatás rögzített (írott) és eleven (szóbeli) átadása, a Szentírás és a
Szenthagyomány minden életmegnyilvánulásában egy. Bármely kí-
sérlet, amely e kettős-egy viszonyt akár a materiális, akár a formális
szétválasztás (s ebből kifolyólag az alapvetően külsődleges viszonyí-
tás) révén szeretné értelmezni, eleve elhibázott: torzult képe annak a
csodálatos és élő isteni kinyilatkoztatásnak, amelynek középpontja és
beteljesülése Jézus Krisztus. Ezért helyénvaló úgy gondolnunk, hogy
egyetlen eleven valóság kettős-egy funkciójaként, s nem két külön-
álló elemként kell közelítenünk a Szentíráshoz és a Szenthagyo-
mányhoz, csak így értjük meg helyesen a köztük való viszonyt. „Igaz
ugyan, hogy ily módon régi, már klasszikusnak is nevezhető teoló-
giai kérdésekre nem fogunk választ kapni, de legalább kimondhat-
juk: innen nézve a dolgokat, már maguk a kérdések is rosszak. Ez pedig
nem kis eredmény — s nem kis remény a jövőre nézvést.”15

12Ehhez lásd Jean-Georges
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