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A HOLLANDI KATEKIZMUS - MAGYAR SZEMMEL

"Békesség e háznak és minden bennelakónak!" - ezzel az evangéliumi
hangvételű lelkipásztori köszöntéssel kezdődik a hollandi püspökök elő

szava, amelynek kíséretében híveik családi asztalára tették "Új katekiz
mus" című kiadványukat 1966 októberében. Aligha számítottak rá, hogy
a mű a zsinatra következő évek legnagyobb vallási könyvsikere lesz, de
ugyanakkor világraszóló békétlenséget is támaszt. Egyetlen év leforgása
alatt négyszázötvenezer példány kelt el belőle Hollandiában, és addigra
megjelent az igen szépen sikerült angol fordítás is, amelyből kétszázezer
példány sem volt elegendő az Amerikai Egyesült Allamokban. Kíkerült
a nyomdából a német fordítás, és megjelenés előtt áll a francia. Tudomá
sunk szerint készül a magyar is; az osztrák püspöki kar pedig - amint
hírlik - a hollandi kiadvány átdolgozott változatát szeretné bevezetni
a felnőttek katekizmusaként.

A sikert vihar követte nyomon, sőt mondhatjuk, hogy még kevés
írásmű robbantott ki akkora ellentmondást az egyházban, mint ez a
békesség-óhajtással útnak indított hittani kézikönyv. A nyugtalanság
mindmáig nem ült el, és újabb fordulatairól ismételten olvashatunk a
vallási érdekeltségű világsajtóban. Erdemes tehát a magyar olvasók szá
mára ismertetnünk a mű jellegét, keletkezését és tüzetes tanulmányozás
alapján beszámolnunk tartalmi értékeiről meg fogyatkozásairól.

Az olvasó első meglepetése, hogy a nevezetes könyv - a címe elle
nére - egyáltalán nem katekizmus. Sem formájában, sem felépítésében,
sem írói mondanivalójában nemraz. Nem tankönyv. Nem íródott káté-for
mában, vagyis kérdésekben és feleletekben. Ettől persze még lehetne "ka
tekizmus", hiszen nagy elődje, a trentói zsinat rendeletére 1566-han ki
adott és a plébánosok tájékoztatására szánt Catechismus Rumanus sem
kérdések és feleletek gyűjteménye. De hinnivalót ád elő, sőt a hagyo
mányosan élő katolikus tanrendszer előterjesztése a teljesség igényével.
Nos, a hollandi katekizmust is egyházi _. püspökkari - előterjesztésnek

kell t ekintenünk, de korántsem csupa hinnivalót közöl, hanem megkísérel
probléma-megoldásokat, és előad hrttudományos elméleteket meg fel
tevéseket -, akárhányszor éppen nem hagyományosakat, hanem nagyon
is újszerűeket. A könyv megjelenésekor bizonyára ezért jelentette ki
Hollandia rangelső főpásztora, Alfrink utrechti bíboros-érsek, hogy a
püspöki kar azonosítja magát a katekizmus tartalmával, de nem min
den pontjával egyforma módon. A hinnivaló dolgában a kötet mellőzi a
keresztény hit alapjához kevésbé közvetlenül kapcsolódó, "másodrangú"
hitigazságokat, vagyis éppen nem törekszik az egész hittanítást felölelő

teljességre. De - a püspökkari előszó szerint - közérthető nyelven
szeretné hirdetni az evangéliumi üzenetet. részletesen meg akarja vilá
gítani a tanítások hátteret, és az evangélium fényében óhajtja tisztázni
mai kérdéseinket.

A könyv nagyszabású kísérlet a zsinat teljes gondolatvilágának köz
kinccsé tételére. Ha válogat is a megtárgyalandó igazságok között, a
nagy egészet míndenesetre be akarja mutatni, és befejezett gondolatrend
szert ad. Rá akarja ébreszteni az olvasót, hogya készténység mennyire
helytáll és megifjodott napjainkban, és milyen újszerű választ tud adni
az előző nemzedékek kínzó hitbeli nehézségeire. Korszerű fogalmakat, új
gondolkodásformákat alkalmaz. Egyenesen kerüli a híttudományes szak-
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nyelvet. úttörő feladatot vállal tehát, és meg kell bocsátanunk neki, ha.
hellyel-közzel nem egészen világos. Azonban korántsem katekizmus, ha
nem inkább hitvédelmi munka. Hitvédő célzatával sem áll azonban tör
ténelmi előzmények nélkül a katekizmusok sorában. Hasonló célzattal
írta meg "katekizmusát" annak idején a kínaivá lett jeles olasz jezsuita,
az 1610-ben elhunyt Matteo Ricci. "Az ég Uráról szóló igaz tanítás" című

műve a keresztény hit elfogadhatóságát tárgyalja, összemérve az akkori
Kínában dívó világnézetekkel. A könyvet császári rendelet sorozta a
kínai irodalom klasszikus remékei közé.

A hollandi katekizmus is remekmű. Még támadói is elismerik róla.
Lenyűgözően olvasmányes. Ha valaki végigolvasta, akarva, nem akarva
hatása alá kerűl, és elsajátítja a szerzők látásmódját. Meleg érzelem
fűtötte előadása mellett jelentős kiválósága a műnek az egybefogó szem
lélet, amely széles szeritírás-tanulmányi alapon szerves egységbe kap
csolja a hit, az erkölcs és a liturgia életszerű ismertetését. Nemcsak az
érdeklődő felnőtt világiak kezébe kívánkozik tehát, hanem kitűnő szent
beszéd-forrás is: méltó párja e tekintetben a trentói katekizmusnak,
mely prédikáció-anyagnak volt szánva elsősorban. Keresve sem talál
hatnánk továbbá célszerűbb vezérfonalat ahhoz az általános teológiai
tájékoztatáshoz, amelyet a zsinat utáni papnevelés szükségesnek tart a
kezdők beavatására még a szorosan vett hittudományos tárgyak oktatása
előtt. Mellesleg jál beválik elmélkedések vezérfonalául is. Hogy mind
ezek ellenére csak az igénytelen katekizmus címet viseli, az keletkezése
nek történetéből érthető.

A munka korántsem indult ily sokszerű vagy éppenséggel egyetemes
egyházi célzattal. A hollandi katolikusoknak volt már egy 1949-es kate
kizmusuk az ifjúság számára. A püspökök ennek újrafogalmazásával
bízták meg 1956-ban a nijmegeni "f.elsőbbfokú hitoktatástani intézetet".
A szerkesztés nehezen ment, mert a munkatársak nézete szerint felnőtt

katekizmusból kellett volna kiindulni, hogy annak tanítását alkalmazhas
sák az ifjúság igényeihez. Miután az 1961-es nemzetközi hítoktatásügyí
kongresszus Londonban ugyanezt hangoztatta, a hollandi püspökök meg
változtatták tervüket, és úgy kívánták, hogya felnőttek katekizmusa ké
szüljön el mindenekelőtt, A szerkesztőmunka ettől fogva lelkesen foly
hatott, és már 1962-ben készen állt a 220 oldalas alapfogalmazvány. Száz
ötven szakember véleményét kérdezték meg róla, mégpedig nevelőkét.

és pszichológusokét is, katolikusokét és máshitűekét egyaránt; 1963 tava
szától csoportrnunkával dolgoztak, és lehetőleg minden kívánalmát mél
tányoltak. Megvárták természetesen a II. vatikáni egyetemes zsinat be
fejezését is, hogy minden zsinati eredményt beépíthessenek. Így nőtt a
katekizmus a mai hatszázoldalas kötette. Roppantul gazdag tartalmából
itt csak néhány jellegzetességet mutathatunk be, hogy megtsmerkedjünk
a mű szellemével, értékeivel és gyengéivel.

Valódi problémák

A kötet felépítésének érdekessége, hogy nem az ember rendelteté
sével kezdődik, nem is a vallás alapfogalmaival vagy éppen Istennel.
Az ember nagyságából és nyomorúságából indul ki, az emberiséget kínzó
kérdésekből. Ezért halljuk, hogy a katekizmus "egzisztencialista beállí
tottságú". A Szentháromság-egy-Istenről tételezerűen csak a mű utolsó
fejezetében esik szó, ott is röviden, elnagyoltan. A tárgyalás nem a hit
ágazatok egymásutánját követi, hanem inkább az üdvösségtörténet és
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az egyháztörténet folyamatát. Az egész rendszer középpontjában Krísz
tus áll. Az egyháztörténeti szemlelet a katolikus múlt erős önkritikájával
párosul, mínt ez a zsinat óta - pápai megnyilatkozások tanusága szerint
is - jellemzi az egyházat, A katekizmus emellett mélyen bibliás szel
lemű és fogalmazású. A zsinat nyomán elfogadja a formatörténeti szent
írásmagyarázat eredményeit, de nem marad elvi síkon, hanem részlet
kérdésekben mutatja meg, hogy a módszer mit jelent. Ezáltal vezeti be
a híveket a szeritírás korszerű, helyes olvasásába. Az "idők jele", és a
katolíkus gondolkodás fejlődésére mutat, hogy e miatt nem érte vád a
katekizmust. A zsinat előtt csupán ezért is indexre kerülhetett volna.

Előadja, hogy az Úszövetség megírása Dávid király korában kezdő

dött, természetesen egy csomó szájhagyomány Irásbafoglalásával. A bib
liát -még későbbí eredetű nagy jelképes elbeszélések nyitják meg. Az
Adámról. Éváról, Káinról, a vízözönről meg a Bábelről szóló elbeszélések
voltaképpen nem történelmi ténybeszámolők. Az őstörténet a bűnbeesést

négy ízben rnondja el: a tiltott gyümölcs, a testvérgyilkosság, Noé kOT
társainak megromlása és a toronyépités formájában. A pátriárkák tör
ténetéről sem tudjuk pontosan, hogy valójában mi is történt; biztos azon
ban, hogy először általuk lépett be Isten az emberiség történetébe. Izrael
sajátos irodalmi rnűfaja, hogya belső történéseket mintegy átfordítja a
külső történés nyelvére, és híttudományos fogalomrendszer híján csodás
elemet alkalmazva beszéli el. Ami azonban így létrejön, az korántsem
valami tündérmese, hiszen Izrael valóságos nagy csodája a maga egész
története, valamint az az értelmezés, amelyet történetének ad. Ez a ne
künk is szóló, páratlan kinyilatkoztatás. A biblia azokat a valóságos
kapcsolatokat hangoztatja, amelyeket Isten létesített a kezdetleges em
beriséggel és annak történelmi haladásával.

Az újszövetség legrégibb evangéliuma a Márk-szerínta: Rómában
íródott 63 táj án. Az evangéliumok nem közönséges értelemben vett élet
rajzok. Jézus szavait bizonyos szabadsággal származtatják át: változa
tokkal, amelyek alkalmazkodtak annak a közösségnek viszonyaihoz, amely
számára az evangélista írt. Nem ismerjük meg az evangéliumokból sem
az események pontos egymásutánját, sem azt, hogy Jézus szolgálata egy,
két vagy három éven át tartott-e. "Jézus Lelke nem működött magneto
fon vagy filmhíradó módjára", hanem segítette az írókat, hogy lássák
az események mélyebb értelmét, és ezt a jelentést fejezzék ki oly sza-·
vakkal, amelyek otthonosak voltak az akkori gyülekezetben. Jézus rnon
dasainak visszaadásánál a János-evangéliumban érezzük a legnagyobb
szabadságot. Jézus nyilatkozataiban ráismerhetünk azoknak a kisázsiai
köröknek szókincsére, amelyekben János az igét hirdette. Kétségtelen
azonban, ihogy az evangéliumok igazi forrása a názáreti Jézus személyí
sége, Jézus pusztai megkísértésével kapcsolatban a színhelynek, az ördög
megjelenésének és a kísértés három szakaszának történeti hűsége vagy
merő stilizálás-jelensége mit sem ád hozzá az üdvösségszerző tényhez,
és semmit el nem vesz belőle. Jézus szűztől-születése hítágazat; legmé
lyebb értelme az, hogy Jézus közérik érkezése mérhetetlenül meghaladta
az emberi származás lehetőségeit, és nem azon múlt, amit emberek
tehetnek a maguk erejéből. (A katekizmus e pontját tekintették sokan
a szűztől-születés kétségbevonásának, noha inkább sajnálatosan 
kétértelmű fogalmazásról van szó.)

A katekizmus nemcsak a bibliaolvasásba vezeti be olvasóit, hanem
feltárja előttük "a belső várkastély" titkait Is, azaz a nyugalmi és a
rnisztikai imádság élményvilágát. Egyénítve /jellemzi továbbá a legna-
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gyobb egyházatyák életművét, és rendkívül nagy szeretettel magyarázza
a liturgiát. A nagybőjt szelleméről és gyakorlatáról, a nagyhét szertar
tásairól,a húsvét-éjszakai virrasztásról vagy a keresztelésrő szóló része
ket olvasva a keresztény valláspedagógia hegycsúcsain járunk. Igen szé
pek a könyv aszkétikai szakaszai is, amit például az öregkor lelki program
járól és erkölcstanáról ír, vagy az evangéliumi tanácsok és a szerze
teshivatás értelméről. A házastársi szerelemmel kapcsolatban - a zsi
nati tanításhoz igazodva - hangsúlyozza a nemiségnek a fajfenntartástól
független emberi értékét is, a családtervezést pedig mínt kötelességet
mutatja be. Egész terjedelmében idézi Az Egyház a mai világban című

zsinati rendelkezésnek a születésszabályozásról szóló legfontosabb sza
kaszát. Rajta túlmenően voltaképp csak annyit mond, hogy a házastár
saknak nem szabad olyeljárásmódhoz folyamodniuk, amely kárára van
az egészségnek vagy az érzelmi életnek.

Az erkölcstani részekben az egész könyv - saját bevallása szerínt
- arra törekszik, hogya keresztény szerétet részletezése legyen. "A
szerétet a gazdasági életben annyi, mínt igazságosabb elosztás." "A sza
badidő a szeretet ideje. Szabad óráik hozzák össze a férjet hitvesével,
az ifjút a leánnyal, a szülőt a gyermekével. .,. Tízmillió szív dobban
össze egy Iabdarúgó-ménkőzésnézésekor." A szerétet az értelme a könyv
meghökkentő tanításának, hogy az öngyilkosságot a személyes lelki
ismereti döntés bűntelenné teheti olyan esetben, amikor kínvallatás hatá
sára valaki biztosan elárulna és bajba döntene másokat. A könyv záró
akkordja IS az, hogy Jézus oldalán a szeretet keskeny ösvényén kell ha
ladnunk, és színe előtt megnyugtathatjuk magunkat, ha a szívünk vádol
is, "mert Isten nagyobb a szívünknél" (1 Jn 3,20).

Az oltáriszentség titkát könyvünk majdnem húsz oldalon át tár
gyalja. A szentségi jelenlét értelmezésében nem használja az "átlénye
gülés" szót, ez a körülmény azonban nem érinti a tanítás igazhitűségét.

Érdekes újszerű mozzanat, hogy - a katekizmus szerint - Jézus tes
tének jelenléte ahhoz van kötve, ami kenyér a számunkra. Minthogy
pedig a szeritostya apró morzsalékait értelmes ember nem tekinti már
kenyérnek, Jézus sincs jelen bennük.

További tanítás Jézus állandó jelenléte a világban. feltámadása
óta. Megjelenései burkoltan erre utalnak, sőt az apostolokra lelebelt
Lélek vagy Péter pásztori hivatala és a bűnök bocsánata szintén e jelen
lét formái. Megdöbbentenek azok a sorok, amelyeket a magunk haláláról
olvasunk: "A halál gyökeres dolog. Az egész földi ember meghal, Ennyi
ben igazuk van a halhatatlanság tagadóinak." A legujabb időkig több
nyire a "test" és a "lélek" egyszerű megkülönböztetésében kerestünk
megoldást. Amde nem szokása a szentírásnak, hogy teljesen testetlenített
emberi lélekről beszéljen. Másszóval "a halál utáni lét már valamiféle
feltámadása az új testnek".

])erűlátó szeunlélet

Rendkívüli érdeklődésünkre tarthat számot a katekizmus tanítása
az áteredő bűnről, minthogy emiatt vádolják leginkább. A szerzők e
pontban is elkerülhették volna a támadásokat, ha világosabban beszél
nek. Tanításuk ugyanis nagyon üdvös, ha a meglévő katolikus híttétel
kiegészítésének tekintjük, nem pedig megmásításának. "Nem az a leg
jelentősebb mozzanat, hogy az ember vétkezett és megromlott. Vétkezik.
és' romlottá lesz. Adám és Eva bűne közelebb van hozzánk, mint kép-



zeljük. Bennünk magunkban van." Az emberi nem egysége - fejtegetik
a szerzők - a szeritírás szerint nem a szaporodásori alapszik, hanem
azon, hogy az egyetlen Atya hiv görögöt, barbárt, zsidót egyaránt. A bűn

egységét ugyanezen a szinten kell keresnünk: az emberi visszautasítás
ban. Azt a bűnt, amely másokat fertőz, nemcsak az egyetlen Adám
követte el, hanem minden "ádám" is, azaz minden ember. Ez a "világ
bűne". Magában foglalja a magam bűneit is. Nem vagyok ártatlan bá
rány, akit mások rontottak meg. Magam is belesegítek a romlás mű

vébe. Agoston idejében (400 táján) az "eredeti bűn" nevet adták ennek
az általános bűnösségnek. Alapvetőerr ott van minden személyes bűn

ben, de Krisztus keresztre feszítésében érte el a tetőpontját. Ez volt a
legmélyebb értelemben vett bűnbeesés: az ístengyilkosság, az Isten ki
űzése. Az egész emberiség keze benne van, És erre a legbrutálisab'b
nem-re felelt az Isten a 1egfelfoghatatlanabb igen-nel. Ettől válik
erősebbé a rossznál a jó a világban. A magunk jósága is javarészben
együttes birtoklás: egy oly összetartozásban, amelyről reméljük, hogy erő

sebb, mint a bűné. "E könyv szerzőí - ha szabad ez egyetlen alkalom
mal magukról beszélniük - ezen bátorodtak föl. Különben meg sem írták
volna könyvüket. Jól tudták, hogy tükröződhet a szövegben egy és más
örökbe kapott bűnösségükbőlés Istentől való elfordultságukból. De sokkal
inkább bíztak abban, hogy az igazság és a kegyelem erői, amelyek az
emberiségen és az egyházon át hozzájuk folytak, bőségesen működnek

majd az előttetek nyitva álló lapokon.... Ez a könyv azt az üzenetet
hozza, hogy Jézus éLA bűn és a halál le van győzve."

Ezt a derűlátó szemléletet - a zsinat világnézetét - egyébként
szinte minden lapjáról sugározza a katekizmus. "Isten az életöröm párt
ján áll, az egészség pártján és a terhek könnyítésének pártján." Megke
resik a szerzők az igenelhető mozzanatokat a nem-katolikus álláspontban
is. "Nem az a rossz, amit a panteizmus állít - hogy Isten áthatja a világot
-, hanem amit tagad." A marxizmusban vagy korunk vallásilag közöm
bös humanizmusában is az emberiség számára kínált igazságra és jó
ságra összpontosítja figyelmünket a katekizmus. Ilyen elemeik utat mu
tathatnak a kereszténység megújhodása felé. Időnként pirulnunk kell
a hindu maradéktalan önfeláldozása, a buddhista szelídsége, a mohame
dán ístenszolgálata míatt vagy annak láttán, hogy a humanista mennyire
törődik a világ ügyével-bajával, és hogy a marxista mennyire érzékeny
az igazságosság követelményei iránt, és mennyíre érdekeltnek érzi magát
a társadalom haladásában. Egy ilyen szemleletben kézenfekvő a refor
mációnak és vezéregyéniségeinek újraértékelése is. Ekkora ökumenikus
méltányosság és szerétet hazai viszonyaink között még hallatlan volna,
legalábbis nyilvánosan: "Kellőképp értékelni sem tudjuk azt a sok-sok
jóságot és szentséget, amelyet az egész kereszténységnek képes felkínálni
a reformáció épp iabban, ami a leginkább sajátja. A katolikus egyház
el sem lehet a reformáció nélkül. ... A reformátorok nem agyrémért har
coltak." "Luther mély vallásos érzésű férfiú volt, a próféták szerivedé
lyes hangján beszélt, és 1517 táján elindított egy mozgalmat, amelynek
nem volt maradása az egyházon belül. ... Kálvin, a szígorú és nagy
arányérzékű francia, mélységesen át volt hatva Isten feltétlen fölségének
tudatától." A reformációhöz tartozó keresztények akárhányszor mélyeb
ben belelátnak a bűn komolyságábaés emberi orvoslásának lehetetlen
ségébe. A Miatyánk túlságosan magvas ahhoz, hogy gyorsan mondo
gassuk; a katolikusok e téren is sokat tanulhatnak a protestánsoktól.
"A szekták léte sem egykönnyen mellőzihető kihívás az egyháznak. Úgy
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látszik, hogy olyasvalamit kínálnak, ami hiányzik az egyházból: egy szo
rosan összekapcsolódó helyi szintű közösséget. amelynek tagjai megoszt
ják egymással a lelkesedést és az önfeláldozást. A szektakat úgy szokás
jellemezni, mint az egyház kifizetetlen számláit, Kezdeményezőlk meg
szenvedték azt a szokványosságot és egyoldalúságot, ami az egyházakban
mindig meglelhető." így tehát a tőlünk távolállóktól hallhatjuk némi
visszhangját a keresztény üzenetnek. ny értelernben papok ők a mi
számunkra. ,

Talán mondanunk sem kell, hogy a katekizmus menyíre megnyílott
lélekkel fordul a műszaki haladás és a természettudományos megisme
rés felé. "A műszakí kultúra már a keresztény megváltás kibontakozá
sának egyik mozzanata." Elfogadja és részletesen le is írja az ember szár
mazását azállatvilágból - "nem a sárból" - az Australopithecus és a
hominidákszakaszán át, egy félmilliárd év alatt. "Az a nevetséges eljá
rás - mondja más helyütt -, amelyet 1600 táján Rómában Galilei
ellen foganatosítottak. mindenképpen az elvakultság tünete volt a ter
mészettudomány értékei iránt. Ez annál szégyenletesebb, mert épp akko
riban alapozott meg többek közt Loyolai Szent Ignác egy oly keresztény
lelkiséget, amely felismeri Istent a földi valóságban."

A könyv a hit válságait sem értelmezi merő veszteségként. "Az erős

hitet gyakran kísérheti a nagy kétség. De még senki el nem vesztette
hitét, hacsak ő maga nem kívánt szabadulni tőle." A:v..; hogy valaki egy
időre elhagyja az egyházat, bizonyos körűlmények közt olykor lelki ha
ladást jelenthet. Erőfeszítést arra, hogy az Istent komolyabban vegye.
Aki pedig hitetlennek moridja magát, néha éppen a szívének hitre-kész
ségét mutatja vele. Soha nem szabad megszakítanunk a kapcsolatot olyan
rokonainkkal vagy polgártársainkkal, akik kiléptek az egyházból. "A
szülők úgy szelgáljanak az új életnek, hogy hagyják azzá lenni, ami!"
(Mindezek persze igaz, de veszélyesen félreérthető elvek. Krítíkátlan al
kalmazásuk helyenkint máris érlelt nem-kívánatos gyümölcsöket a nyu
gati katolikus valláspedagőgiában.)

A könyv ízig-vérig hollandi lelkületből fakad. Ide mutat már a
hasonlat-világa is: "Az 1}jszövetség úgy rejlik benne az Ú-ban, mint
tulipán a hagymában." Vagy: "Ahol tunyaság uralkodik, ott bojtorjánt
terem a föld, és összeomlanak a gátak." A hajdani rémuralom és elnyo
matás ellen vivott németalföldi harcok emléke is lépten-nyomon felbuk
kan: "Mint minden emberi érték, a tekintély is szüntelen megváltásra
szorul. Krisztus váltja meg, amikor tanítja, hogy mínden hatalomnak
szolgálattá kell lennie." "A félelem rossz tanácsadó a tekintélynek. Mi
lehet rosszabb egy rémuralomnál? Az, ha az uralom Ját rémeket." Az
egykori spanyol államegyháziságot és inkvizíciót természetesen színtén
elítéli a mű, és hangoztatja a lelkiismereti szabadságot: "Legyünk büsz
kék rá, ha egy jóformán teljesen katolikus társadalomban is felelős tény
kedéseket látunk máshitűekre bízva!" "Még százszázalékosari katolikus
ál1amokban is kívánatos az egyház és az állam szétválasztása, Az ilyen
katolíkus országban is legyen az állam annyira szabad, hogy mindenkivel,
aki elhagyja az egyházat, teljes értékü polgárként bánhasson. megadva
neki a többieknek járó összes jogokat." Büszkén méltatja a könyv a val
lási türelmesség nagy hollandi előfutárát. Erasmu.st (t 1536): "Az egy
ház vezető személyiségei közül sokakat megfertőzött a világiasság és a
nemtörődömség szelleme. Mindazonáltal még mindig voltak bölcs és
szerit emberek az egyházban, akár a főpapok, akár a nép körében.
. . . Közéjük tartozott egy pap, Rotterdami Erasmus, a szelídség, a józan
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ész és a csiszolt humanizmus tréfásszavú képviselője. Középútori járt, de
nem szerenesés időben. Luther vallásos hevilletével nem mérkőzhetett.

Korunk azonban sokat tanulhat Erasmus evangéliumi türelmességéből."

Vádak és válaszok

A mű sikere - mínt mondottuk - már kezdetben sem volt zavar
talan. ANémetalföldön századokra visszanyúló hagyománya van a hit
tisztaságát őrző éberségnek. Különösen akkor mutatkozik meg, ha az
egyházi tudomány egymással vetélkedő intézményei figyelik és bírálják
egymást. Történelmí példaként hivatkozhatunk a Iouvaíni egyetem és az
ottani jezsuita főiskola közöttí feszültségre, amelyben Michel du Bay
(Bajus) egyeterni tanár és kartársai, a másikon Leonhard Leus (Lessius)
jezsuita atya álltak szemben egymással, Végül V. Sixtus pápának kel
lett közbeavatkoznia: 1588-ban megtiltotta, hogy a nagy ellenfelek köl
csönösen eretneknek bélyegezzék egymást. Ennek a régi vitának emléke
elevenedett fel azonnal az új katekizmus megjelenése után. A szakembe
reknek és a híveknek egy hollandi csoportja súlyos hibákkal, tévedések
kel, sőt eretnekséggel vádolva feljelentette a pápánál a katekizmus szer
zőit (és ezzel - burkoltan - a kötetet kőzreadó püspöki kart is). A fel
jelentök nem viselkedtek lesipuskás módjára, hanem 1966. november 22-én
a sajtóban is közzetették a Szeritszékhez intézett jelentésük teljes szöve
gét, A feljelentés szerint a katekizmus az egyház régebbi és jelenlegi
magyarázatától eltérő értelemben fejteget számos dogmát.

A feljelentök "többek közt", vagyis általánosságban tartott panaszok
mellett hét mozzanatot tételezerűen is megfogalmaznak: 1. A katekiz
mus nem állítja Jézus anyjának szüzességét, sőt bizonytalan szóhaszná
latából úgy látszik, hogy tagadja is. - 2. Tagadja továbbá - a vád sze
rínt - hogy mindannyiunkban megvan ősszülőnknek egy és átszármazó
bűne. - 3. Az oltáriszentségről azt állítja, hogy a kenyér és a bor csak
új jelentést ölt magára, és új célnak szolgál, - 4. A katekizmus szerzőí

szerint a katolikus egyház csaknem mándenben azt tanítja, amit a pro
testánsok, bár természetesen többet tanít, mint ők. --- 5. A házassági
születésszabályozás kérdésében a katekizmus nem igazodik az 1930. évi
"Casti connubii" pápai körlevél elveihez és VI. Pál pápa 1966. október
29-én mondott beszédéhez. (Ez így igaz, de az utóbbi mozzanat fel nem
róható, hiszen a pápa beszéde egyidőben hangzott el a katekizmus meg
[elenésével.) - 6. Az ember eredetéről szólva a katekizmus nem említi
az értelmes lélek teremtését; sőt a könyv végén tagadja a lélek szellemi
ségét és halhatatlanságát is, minthogy ezerinte csak az új test feltáma
dásaként marad meg valami a halál után. -- 7. A katekizmus kétségbe
vonja az angyalok (meg az ördögök) létét,

Hogya szembenálló nézetek vitajába túlságosan belé ne kevered
jünk, eltekinthetünk annak a terjedelmes cikknek ísmertetésétől, ame
lyet a negyvennégytagú szerkesztő-bizottságvezető hittudósa, Sehoemen
berg jezsuita atya írt a Verbum című folyóirat 1967 januári számába
"Az új katekizmus és a dogmák" címmel. Bármely irányú elfogultság
veszélye nélkül csatlakozhatunk azonban a római Szerit Alfonz Akadémia
tanára, a hetvenegyéves Henri Boelaars véleményéhez. E szakembert
mind érett kora, mind németalföldi származása, mínd pedig felelősség

teljes római állása képesíti a megértő és tárgyilagos bírálatra. Szerinte
a hollandi püspökök katekizmusa fontos zsinat-utáni jelenség, Felnőt

teknek szól, és feltételezi az olvasók számottevő műveltségét, Tudnivaló
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továbbá, hogy a katolíkus hit átélése ma már igen más -ahhoz képest,
ami harminc-negyven éve volt, A felj eleritők 3., 4., 6. és 7. vádpontja 
Boelaars ezerint - igazságtalan, de az 1., 2. és 5. vádpontjuk jogos. Am
az utóbbi pontokban is el kell ismernünk, hogy a régi tanítás új látás
módjára törekedtek a szerzők, ha ez nem is sikerült nekik kifogástalanul.

A vádak megtették hatásukat. Az angol kiadást engedélyező Joyce
burlingtoni megyéspüspök visszavonta az adott "Imprimatur"-t, de már
nem tartóztathatta fel a folyamatban levő kiadást. A német püspökök
- a javított szöveg elkészültéig - nem engedélyezték .a mű könyv
árusi forgalmát; a Herder kiadóvállalat így csak szakembereknek. tanul
mányozás céljára, ingyen és"kéziratgyanánt" küldte meg a vád és a
védelem írásait is közreadó kinyomtatott kötetet. A francia (és a portu
gál) fordítás megjelentetése egyelőre szintén abbamaradt. 1967 tavaszán
római szakértők és a hollandi szerző-munkaközösségszámos tagja talál
kozott Gazzadában (Milánó mellett) a teendők megbeszélésére. NE'IIIl tud.
tak megegyezni egymással. A Szentszék úgy vélte, hogy az egyetemes
egyházat érintő ügyről van szó, ezért nemzetközi bíboros-bizottságet
jelölt ki a megvizsgálására. A bizottság utolsó ülésén, 1967 decemberében
azt határozta, hogy szűkkörű szakbizottság végezze el a szükséges újra
fogalmazásokataz új kiadás számára. Négy tagja közül kettőt a bíboros
bizottság bízott meg, ezek Dhanis belga jezsuita atya, a pápa teológiai
szaktanácsadója. továbbá a hállandi redemptorista Vis3er, a vatikáni hit
tanításügyí kormányszék tanácsosa, római egyetemi tanár. A másik két
tagot a hollandi püspöki kar nevezte ki: Fortmann-t, az utrechti nagy
szeminárium tanárát (t 1968) és Mulders jezsuita atyát, a katekizmus
szerkesztők egyikét. Az utóbbi azonban "becsületére és lelkiismeretére
hívatkozva" hamarosan visszaadta a megbízatást.

Visser a katekizmusról adott nyilatkozatában nem győzi magasztalni
ennek kiválóságait, amelynek szerinte az egész egyház hasznát láthatja.
úgy véli, nincs a műben eretnekség, de igenis vannak benne tévedések,
arnelvek jórészt a tárgyalásrnód fogyatkozásaiból és egyes mozzanatok
elhallgatásából erednek. Vissertől függetlenül a történelem is arra tanít
bennünket, hogy valóban újszerű katekizmust kiadni mindig tiszteletre
méltóan nehéz és kockázatos vállalkozás. Ha elmulasztjuk az anyag kor
szerűsítését, okai leszünk a hit hanyatlásának; ha viszont megpróbál
kezunk vele, olybá veszik, mántha egyenesen a hitet tennők kérdésessé.
Hadd említsünk egy tanulságos példát épp a közelmúltbóI. Francia hit
oktatási szakemberek 1956-ban elérkezettnek látták az időt arra, hogy
szakítva a szokványos moralízáló és intellektualista hitoktatással. egy
séges rendszerbe foglalják a neveléstan, a lélektan és a szociológia új
eredményeit a keresztény közösségi életet megújító bibliai és liturgia
mozgalom tanulságaival. Vállalkozásuk nem volt sem kőnnyű, sem v,e
szélytelen. Önjelölt bírálóik vádaskodní kezdtek, és Róma óvó nyilat
kozatot kívánt a francia püspököktől. Ez 1957. szeptember Ifl-án meg is
történt. Bár nem szakította félbe a reformtörekvéseket. a francia hit
oktatásügyi intézmények vezetői lemondottak tisztségükről.

A hollandi katekizmus-ügy azonban nem lemondásokat, hanem
munkát kíván. Mi magyárok első látásra nem értjük, miért megv ez
olyan nehezen, és míért lesz belőle "becstHet és lelkiismeret" kérdése.
Hiszen - az ismert latin közmondás szerint - a bölcs embert az [ellemzi,
hogy készségesen. helyesbíti nézetét. A szerkesztők húzódozását sejtésünk
szerínt két körülmény indokolja. Az egyik abban állhat, hogy a katekiz
mus fogalmazásaínak [órésze nem az íróasztal mellettí elmélkedés gyü-
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mölese, hanem nehézségekkel küszködő hivekkel és becsületes, igazság
kereső máshitűekkel folytatott párbeszédből született. Ha velük, kifelé,
másként beszélünk, mínt befelé, egyházi hatóságaink felé, a kétszínűség

vádját vonjuk magunkra, és növeljük a bizalom -válságát. A másik, ok a
jelen történelmi helyzet, az egyházias szellem pillanatnyi megosztott
sága. Az újszellemü határozatoknak már a zsinaton megvolt a hangos
ellenzéke. A nálunk is ismert és tisztelt szakember, Hdring -rórnai pro
fesszor szerínt egyik-másik zsinati szöveg kemény harcok árán született
meg. Az egyház a mai világban című rendelkezés ellen még utoljára is
hetvenöten szavaztak, a vallásszabadság okmánya ellen hetvenen, a nem
keresztény vallásokhoz való viszonyunkról szóló nyilatkozat ellen
nyolcvannyolcan. Ezeket az emlékeinket épp a közelmúltban frissítette
fel König bíboros magyar nyelven is megjelent könyve a zsinat mérlegé
ről. A kisebbség persze elenyészett a zsinat 2200 résztvevőjéhez képest,
d-e ne feledjük, hogya pártok a zsinat falain kívül is megvoltak. és a
zsinat után is megvannak. A meghozott határozatok ellen persze katoli
kus ember nem küzdhet, de támadhatja a határozatok valóraváltásának
sürgetött iés azokat, akik műveikben terjeszteni igyekszenek a zsinat
gondolatvilágát. A hollandi katekizmus is eközvéleményformálás ténye
zője, és ha ráütik a súlyos tévedés bélyegét, ez erősíti az ellenzék had
állásait, és hátráltatja az egyház zsinati megújhodását.

Róma jelenleg igen bölcs tartózkodást tanúsít, és nem erőlteti a
dolgot. Jellemző, hogy a hattagú bíborosbizottság által kívánt változ
tatások jegyzéke hivatalos levélpapiroson érkezett ugyan a hollandi püs
pöki karhoz, de aláírás nélkül. Ez oda mutat, hogy a Szeritszék minél
kevesebb tekintélyi intézkedést akar, és bizik az idő múlásának gyógyító
hatásában. A kellő hitbeli irányítást márís megadta VI. Pál pápának a
"hit éve" lezárásakor nyilvánossan felolvasott hitvallása. A zsinati hatá
rozatok pedig egyre inkább megvalósulnak az egyház életében, és a bi
zalmatlankodó ellenzék vagy kihal, vagy megbarátkozik az újjal, és las
sankint szétmorzsolódik. A katekizmus második, javított kiadása már
nem a jó ügy hátráltateja lesz, hanem egy remekmű hatásának fokozója
és szépséghibáinak eltüntetése.

-
AZ IDO VADLOTTJAI

sötétség tanúja fény
de csillag sehol
csak az idő vádlottjai
csak a Hold rémképe
szétdobál köztük néhány álsugarat
viaskodva kapnak utána
a könyörme't fénycseppjeire szomjasan
kik könyörtelenek voltak míg éltek
nincs nyugtuk
hitvány álmok maradéka
fityeg át szívükön
mint rosszul megkötött cipőzsinór

folyton elbotolnak benne
orrukra esve a sárban
átkozzák a beléjük szorult Végtelent

Pálos Rozita
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