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Már a II. Vatikáni zsinat (1962-65) első szakaszában megmutatkozott,
hogy ha az egyház a maga küldetését és benne tagjainak szolgálatát
meg akarja fogalmazni a modem kor és a jövő számára, akkor nem
térhet ki három feladat elől: a liturga szövegének és szabályzatainak
megújítása, az egyházi törvénykönyv és a vele összefüggésben lévő

szabályzatok megújítása, a katekézis, azaz a hitoktatás megújítása
elől. E feladatsorozat végéhez érkezett a katolikus egyház az új egye
temes katekizmus megjelentetésével.

Az új katekizmus elkészítésének feltételeit megteremtő igény már
a zsinatra benyújtott témavázlatok között szerepelt. A hetvenből ket
tő kívánt konkrétan ezzel a témával foglalkozni. A témavázlatok be
mutatása során egyre inkább arra az elhatározásra jutottak a zsinati
atyák, hogy az egész világon elterjedt katolikus egyházban a kultú
rák gazdagsága és éles különbözősége miatt egyelőre inkább csak
alapvető normákat és kritériumokat tartalmazó útmutatást kellene
közreadni, mely segíti a részegyházakat a felnőtteknek szóló kate
kizmusok összeállításában, amelyek aztán tekintettel lesznek a rész
egyházak adottságaira és örökségére. Ennek szellemében látott nap
világot a Papi Kongregáció által kiadott Egyetemes Kateketikai Di
rektórium 1971-ben.

Az új holland katekizmus tanulsága

A részegyházak közül a holland egyházmegyék voltak az elsők, akik
új, felnőtteknek szóló katekizmust adtak ki 1966-ban, egy évvel a
zsinat után. Újszerűsége meglepő volt. A keresztény tanítást nem a
hagyományban megszokott tételek és témák rendezettsége szerint
akarta bemutatni, hanem az üdvösség elnyerésének emberi-történel
mi és üdvtörténeti útjai szerint. A holland katekizmus igen nagy
figyelmet fordított a keresztény tanítás Szentírás szerinti bemutatá
sára és a modem kor emberének gondolkodásmódjára. A katolikus
hit egészéről azonban nem adott összegző vagy átfogó képet, leg
alábbis olyan formában nem, hogy ennek bizonyosságát is megadja
olvasójának.
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Fidei Depostium 1.

A tanítóhivatal szerepe

Emellett elég gyakran kifogásolható, sőt kiigazítandó módon
fogalmazott. 1967-ben VI. Pál pápa ezekből néhányat példaként
meg is jelölt: "A katolikus hit Jézus Krisztusnak szűzi fogantatására
vonatkozó dogmája; az evangéliumi tanításra ésaz egyház hagyománya
ira épülő tétel az angyalok létezéséről; a megváltás elégtételt nyújtó és ál
dozati jellege; az az áldozat, melyet Krisztus bűneink eltörléséért ajánlott fel
Atyjának, hogy általa kiengesztelje őt az emberiség iránt." A teológiai pár
beszéd ereclménytelensége után a pápa hattagú bíborosi bizottságra
bízta a kifogásolható megfogalmazások összegyűjtését.

Az új holland katekizmus a püspöki kar akarata ellenére és a
szükséges javítások nélkül látott napvilágot. A kifogásokat meg
fogalmazó bizottság munkáját 1968. október 15-én fejezte be, illetve
hozta nyilatkozatát nyilvánosságra (AAS 60/1968/685-691. old.). A
kifogásolt részeket a katekizmus teológus szerzői átdolgozták.

A holland katekizmus nagyon lényeges dolgokkal szembesítette
a modern időkben katekézist végző egyházat. Először is nyilván
valóvá lett, hogy olyan, felnőtteknek szóló katekizmusra van
szükség, mely világos összegzést ad az egyház tanításáról, arról a
hitről, amelyet őrizni és átadni kell az egyházban. Ez lett a KEK
tartalmi felépítésének és megfogalmazási módjának legalapvetőbb

motívuma, ahogy ezt a publikálást bevezető apostoli konstitúció
. is megfogalmazza, kezdősorában XIII. János pápa a II. Vatikáni
zsinatot megnyitó beszédére hivatkozva: "A hitletétemény meg
őrzése - ez az a küldetés, amit az Úr az ő egyházára bízott, és
ezt az egyház meg is teszi minden időben".

Továbbá szükségesnek mutatkozott, hogy a mai biblia- és ha
gyománytörténeti kutatások eredményeivel szembesülve és ne
megyszer állításaik ellenére világosan rá kell mutatni a hit elide
geníthetetlen tartalmára, nehogy a hitletétemény a magyarázati
nehézségek miatt a relativizmus áldozata legyen. Végül egyértel
művé lett, hogy a keresztény évszázadok hagyományai, főként a
tanítóhivatal megnyilatkozásai nem hagyhatók figyelmen kívül.
Hiszen ezek hiánya szegényíti magát a hit befogadását, illetőleg pe
dig a befogadott hit a történelmivel és az eredetivel (a kérügmával)
való azonosságát ezek nélkül lehetetlen bemutatni és igazolni.

Ezen szempontokkal szembesülve jelentek meg az elmúlt tíz
évben az európai "világnyelvi" részegyházak felnőtteknek szóló
katekizmusai, melyek végül is újabb tapasztalatokkal szolgáltak a
KEK megformálásához.

A dogmatikus rész váza: az Apostoli Hitvallás

A hitvallás történeti
formáj

Az új egyetemes katekizmus dogmatikai része az Apostoli Hitval- .
lásra épül. Ebben nem csupán a hagyomány játszik szerepet. Két
ségtelen, hogy maga a KEK a trentói zsinat után - Szent V. Piusz
pápa által- közreadott Római Katekizmus (1566) négy részre tagolt
szerkezetét követi (az Apostoli Hitvallás; a szent liturgia, különös-
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képpen a szentségek; a TIzparancsolat, illetve az erkölcsi élet szabá
lyai; a Miatyánk és a keresztény imaélet), ahogy ezt még az 1912-ben
Szent X. Piusz pápa által kiadott katekizmus is tette. A KEK-hez
kapcsolt apostoli konstitúció ezt a szerkezetre vonatkozó hagyo
mányt nyiltan vállaliaUgyanakkor tapasztaljuk azt is, hogy míg az
elmúlt negyedszázadban a hit bemutatásában a legkülönbözőbb sé
mákkal kísérleteztek, az Apostoli Hitvallás jelentőségét mindig ki
emelték, úgy tekintve a hitvallást, mint a megvallott hit történelmi
foglalatát, s mint ami minden kor számára aktualizálható. A teljes
ség igénye nélkül, csupán közismert teológusok munkáira hivatkoz
va vázoljuk ezt a folyamatot: Karl Rahner tanulmánysorozata ,,a rö
vid hitvallásfonnula" (Kurzformel des Glaubens) múltiáról és jövőjé

ről; H. de Lubac analitikus tanulmánya a hitvallásról; W. Kasper
tanulmánykötete a hit mai befogadásáról, J. Ratzinger pedig még
mint tübingeni tanár a keresztény hit mai bemutatására alkalmas
vázlatot az Apostoli Hitvallásban látta. Egyedülálló jelentőségéről

így nyilatkozik: "Az Apostoli Hitvallás történetén elme1kedve ahhoz a
felismeréshez jutottunkel,hogy ebben, a keresztség alkalmával tett ígéretben
a keresztény tanítás eredeti formájával állunk szemben, egyben annak ősi

alakjával, amitma 'dogmának' nevezünk. Eredetileg nincs adva a tantételek
(dogmák) sorozata, amelyeket egymás után felsorolnak, és mint a dogmák
egy meghatározott mennyiségét tartanak számon."

A lényegre rámutatva az Apostoli Hitvallás az apostoli igehir
detés (kérügma) és a tudatos dogmatikus megfogalmazások kö
zött áll időben és kifejezésmódját illetően, ezért - egyedülálló
helyzeténél fogva - alkalmas arra, hogy minden időben a hit
foglalatának vázát adja. Ennek szellemében írta meg dogmatikai
kézikönyvét például Theodor Schneider.

Amikor tehát az új egyetemes katekizmus dogmatikus témáinak
vázlatául az Apostoli Hitvallást választotta, akkor nemcsak a ró
mai katolikus egyház hagyománytisztelőútját járta, hanem a mai
teológiai fejlődés egyik törekvését is figyelembe vette. A katekiz
mus előkészítői1989 februárjában döntöttek úgy - kikérve a kü
lönböző fórumok véleményét -, hogy az Apostoli Hitvallás ága
zataira építik fel a dogmatikus rész bemutatását, de úgy, hogy a
Nicea-Konstantinápolyi-i Hitvallás ágazatait is hozzáfűzik.

A KEK szövegének megformálásában tudatosan törekedtek ar
ra, hogy egymás mellé állítsák a Szentírás kijelentéseit, az aposto

-. Iokra építő hagyomány megnyilatkozásait és az egyház tanítóhi
vatalának határozatait: hogy megőrizzék és újból megfogalmaz
zák a scpritura-traditio-magisterium hármas egységét.

A Fidei Depositum is így mutatja be: "A KEK az egyház hitét és a
katolikus tanítást tárja elénk, igazolja azt és megvilágítja il Szentírás, az
apostoli hagyomány és az egyházi tanítóhivatal szavaival" (4). A hitle
tétemény, a megőrzendő és átadandó katolikus tanítás bemutatá
sára való törekvésével a KEK az egyház egységét és katolicitását
törekszik erősíteni. "Hiteles és törvényes eszköz az egyházi közösség
szolgálatára, biztos norma a hit tanításában." (4).
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A tartalmi felépítés nonnái

Az egyes részek szövegeinek kialakítását - felépítését és meg
fogalmazását - bizonyos alapvető törekvések határozták meg, me
lyek a részegyházakban végzett katekézisek számára is normául

Szentháromságtan szolgálnak. A katekizmus a legfőbb misztériumot, a Szentháromság
misztériumát külön hangsúllyal tanííja. Tehát nem egyetlen témakör
tárgyát képezi az úgynevezett Szentháromságtan, hanem a KEK
egész szövegén végigvonul a "tevékenykedő Isten" bemutatása. A
Szentháromság misztériuma áll a katekizmus középpontjában.

Krisztológia Krisztológiai fogalmazásaiban a KEK törekszik egyforma hang-
súlyt adni a történelmi századokban nemegyszer szembeállított
két irányzatnak: kiemeli a "leszálló krisztológia", azaz a megtes
tesülésre építő irányzat értékeit, és ugyanezt teszi a felszálló krisz
tológiai irányzattal is, mely a feltámadásban és a megdicsőülésben

megismerhető Megváltóra épít. A hitvallás "leginkább háttérbe
szorított" ágazata a teológiai megnyilatkozásokban Jézus Krisz
tus alászállása az alvilágba. Az ágazatban kifejezett hittartalom
magyarázatát - mind a hagyományból ismert megfogal
mazásokat, mind a mai teológiai reflexiókat - szervesen építi be
az egész krisztológiai és szótériológiai kifejtésbe. (KEK 631-637.)

A KEK egészének belső felépítésében egyfajta belső dinamiz
mus is megmutatkozik: Isten találkozik az emberrel, megismerteti
magát az emberrel (Hitvallás, I.rész), megszenteli az embert, ezál
tal felkészíti a vele való élet teljességére (Szentségek, II.rész); az
ember választ ad Istennek parancsai megtartásával és imád
ságaiban (III. és IV. rész).

Világos válaszok megkérdőjelezetttémákban

Angyalok és démonok

Osservatore Romano,
június 26.

A KEK dogmatikus részében alaposan megismerheljük azokat a hit
titkokat, amelyeknek elfogadása és megértése a modem időkbenszá
mos nehézségbe ütközött A KEK nem szándékozik egyiket sem
megkerülni, de konfrontálódni sem kíván. Fogalmazása minden po
lémiát mellőz. Törekvése az, hogy a sana doctrinát (a tiszta tanítás)
és a depositum fideit (a hitletétemény) világosan megfogalmazza. A
tanítóhivatal történelmi megfogalmazásaihoz is ragaszkodik, ezek
nek határozott kifejezéseit nyíltan alkalmazza. Ezek közül kettőt sze
retnénk említeni:

1. Az angyalok, illetőleg a démonok létezésének a hit
letéteményhez való tartozását az utóbbi negyedszázadban egyes
teológusok megkérdőjelezték(elsősorban H. Haag, M. Limbeck).
VI. Pál pápa beszéde, illetve a Hittani Kongregáció 1975-ben köz
zétett nyilatkozata összefoglalást adott az egyház hagyományá
ban kifejtett tanításról, mely a szellemi, láthatatlan, személyes te
remtmények létére és állapotára vonatkozik. A KEK ezeket tárgya
ló részeiben a Szentírás-szenthagyomány-tanítóhivatal megfogal-
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mazásainak legkonkrétabb és legkifejezőbb elemeit foglalja össze
(KEK 328-336; 391-395).

Az áteredő bűn 2. Az ősbűn, illetve az áteredő bűn értelmezésének lehetőségei

és határai az utóbbi évtizedekben ugyancsak sok vitatémát
szolgáltattak. Bár a trentói zsinat megfogalmazásait sokan bírál
ták, a KEK az erről szóló hittartalmat a reformációt követő zsinat
megfogalmazásai szerint foglalja össze. (KEK 402-409).

Ezek a megfogalmazások minden bizonnyal többek kritikáját
fogják kivívni, és tradicionalizmussal, a hagyományhoz való túl
zott ragaszkodással vádolják az új egyetemes katekizmust.

A KEK és a II. Vatikáni zsinat

Vö. A.Amato: Una
lunga tradizione di

catechismi, Seminarium
1993,2176. o.

A KEK szövegének megformálásában a Szentírás-szenthagyomány
tanítóhivatal egymás mellé állitásán túl megkülönböztetett hang
súlyt kapott a II. Vatikáni zsinat tanítása, amelyet 767 alkalommal
idéz.

Noha a II. Vatikáni zsinat nem a dogmatikai megfogalmazáso
kat kívánta előtérbe állitani, mégis sok értékes megfogalmazást ad
a hitletétemény különböző témáiban. Felesleges lenne most
hivatkozni az isteni kinyilatkoztatásról, a hit befogadásáról, vagy
az egyház lényegérőlszóló részekre, mivel e témakörökben a zsi
nati szövegeket sokszor idézi a KEK. Inkább azokra a részletekre
tartom szükségesnek fe1hívni a figyelmet, amelyek megítélésünk
szerint távol álltak a II. Vatikáni zsinat gondolatkörétől.Nagyon
sok, a mai embemek közvetlenül szóló zsinati szöveget tudott
idézni a KEK. Ha odafigyelünk ezekre, akkor igazat adunk annak
az állításnak, hogy ez a katekizmus közelebb visz bennünket a II.
Vatikáni zsinat tanításának mélyebb megértéséhez; például az em
ber test és lélek egységében Isten teremtménye (GS 14; KEK 364),
hogy Ádám bűnével az emberiség mit vont magára (GS 13; KEK
401; GS 34; EK 409), az eljövendő örök élet reménye (LG 48; KEK
1042).

Nova et vetera

~ Fidei Depositum "A katekizmus régit és újat tartalmaz (vö. Mt 13,52), bár a hit a
mindig ugyanaz és a mindenkor új fény forrása." II. János Pál pápá
nak a publikáláshoz kiadott apostoli konstitúciójából ez a gondolat
jellemzi leginkább a katekizmus tanításának indítékát, módszerét és
megfogalmazásait. A Katolikus Egyház Katekizmusa olyan könyv, mely
a hit mélyebb és árnyaltabb, emberileg átgondoltabb megismerésére
sarkallja a hívő olvasót. Közzétételével új formában újítja meg azt a
gesztust, ahogy az apostolok átadták (traditio) a hitletéteményt. "EI-

(vö. 1Kor 15,3) sősorban azt hagyom rátok, amit én is kaptam".

26


