
ASZALÓS JÁNOS

A szerző 1931-ben szüle
tett. Teológiát és matemati
kát tanult. Szakterülete a
számftógép-programozás
és a mesterséges intelli
gencia kutatása.

1 Az olvasói< nézzék elne
kem, ha a szinte kötelező

és kizárólagos dicséret
hangjait itt-ott megtörik a
kétely és a tiszteletteljes
disszenzus zörejei. Nem
tartom becsületesnek - s
lsten dolgairól lévén szó,
az egyházhoz méltónak
sem -, ha nem töreked
nék mindig őszinteségre.

Tudatában vagyok azon
ban annak, hogy legföljebb
rész-szerint való igaz
ságokat tudok elgondolni és
megfogalmazni - s annak
is, hogy a leírtakat súlyos
tévedések terhelhetik.

A Katolikus Egyház
Katekizmusáról
Egy értelmiségi olvasata

Amikor értelmiségrőlbeszélünk ebben az írásban, csakis a magyar
katolikus értelmiségre gondolunk, s annak is csupán arra a kis tö
red ékére, amelyhez az ismeretség szálai kötnek. Hogy állításaink
mennyire terjeszthetőkki az értelmiség többi részére, a nem-értel
miségi, nem-magyar rétegekre, azt nem tudjuk megbecsülni. Az
"értelmiségi" nem foglalkozást, hanem szellemi magatartásmódot
jelent: sokszempontú megközelítést, "térlátást", értelmezési hori
zontok ütköztetését, önkritikát és óvatos kritikát.1

Napjainkban a Biblia értelmezési módjainak (hermeneutikai pa
radigmáknak) vándorútján járunk: egy teológus kiteszi magát annak
a veszélynek, hogy tanulmányai befejeztével már nem tudja, hogy a
Biblia egyes részeit milyen értelemben kell igaznak elfogadnia. Sőt, az
igazság fogalma is magyarázatra szorul. Nem csoda, ha sokakban fel
merül a kérdés: van-e értelme egyáltalán igazságról beszélni, s lehet-e
az igazságot olyan közös nevezőnek tekinteni, amelyen minden jóaka
ratú ember képes kezet rázni a másikkal. A kétely kiterjed a katolikus
gondolkodókra is, amint azt az elmúlt évtizedek nyílt és lefojtott teo
lógiai vitái nyomán érzékelhettük.

Nem kis intellektuális bátorság kellett tehát ahhoz, hogy az egyház
olyan hatalmas mű elkészítésére szánta rá magát, mely legfőbb taní
tásainak sűrített összefoglalását tartalmazza. Ez a múfaj bizonyos ér
telemben nehezebb, mint egy új Summa: viszonylag tömör, lecsupa
szított állítások rendszere, melynek elemei különböző történeti korok
ban, nagyon eltérő kulturális talajon és már elfelejtett kihívások fe
szültségében csiszolódtak mai formájukra. Úgy érezzük magunkat,
mint egy óriási katedrálisban, ahol építőmesterek többszáz generációja
dolgozott, s melynek legfőbb szerkezeti elemeit most igyekszenek a
katedrális felelős gondnokai a látogatók számára is rekonstruálni.

Most rajtunk, a katedrális látogatóin (a jelen és a jövő katekétáin) a
sor, hogy a megértett tervek nyomán milliónyi kis kápolnát tegyünk
lakhatóbbá a hívek milliárdos tömege számára. S ez a kérdés: lehet-e,
s hogyan lehet a katedrális-élményből otthonélményt kialakítani?

Az architektúra

Amit első látásra is csodálattal, ugyanakkor egy kis fenntartással is
szemlélek ebben a katedrálisban, az az architektúrája. Jó oka lehe
tett a szerkesztőknek, hogy a Római Katekizmusból öröklött négyes
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Négyes tagozódás

Hit és élet

tagozódást (Hitünk meguallása, A keresztény misztérium ünneplése, Élet
Krisziusban, A keresztény imádság) megőrizzék. Más megoldást lehet
ne találni, de jobbat nehezen. Ami hozzám közelebb állna, annak
csak a körvonalait látom, és igyekszem majd vázolni. Ehhez legfel
jebb nagyobb előcsarnokot építenék az antropológia köveiből, a mai
világ nagy élményhalmazának íveiből, a távoli történelem s a közel
múlt évek emlékeiből. hogy a szemünk hozzászokjon a katedrális bel
sejének különleges megvilágításához. A főkaput a harmadik részhez,
a boldogságok fejezete elé helyezném. Igaz, egyfajta kiegészítést,
adaptációt a katekizmust bevezető pápai szó is sürget.

Kételyeim szubjektív belátásból erednek. Jézus a tanítványait
szívük közepén szólította meg, vagyis azon a ponton, ahol az
ösztönös és tudatos vágyak, élmények, hitek, lelkiismereti problé
mák, az igazságszomj, az egyéni és közösségi húzóerők még
"együtt" vannak. A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) - azáltal,
hogy a hitről szóló részt kiemeli a többi elé a Római Katekizmus és
más minták alapján - világosabbá teszi ugyan az egyház tanítá
sának (a depositum fidei-nek) fundamentumát, de megnehezíti
számunkra, hogy az életünk, életmódunk forrásait Jézus szemé
lyes közegében találjuk meg. A mai ember számára a szinoptiku
sok konkrét világa sokkal járhatóbb utat nyit Jézus istentapaszta
lata felé, mint bármilyen más megfogalmazás. Ehhez képest a
KEK inkább absztrakcióként, közbeeső állomásként kezelhetö, de
nem kiindulópontként.

A dogmatika-könyvek általában az egyes dogmákhoz "minősí

tést" fűznek (például: "dogma", "majdnem dogma", "teológiailag
biztos" stb.). A KEK-ben ilyen súlyozást nem találunk. Ennek ez el
térésnek műfaji okai lehetnek; a KEK néhány kritikusa azonban ép
pen ezt nehezményezi leginkább. Nekem nem hiányzik. Sokan hiá
nyolhatnak egy külön fejezetet, Isten "szépségéről" szólót. Hans Urs
von Balthasar nagy művére, a Herrlichkeitre, Szent Ágoston Vallo
másaira, Keresztes Szent János műveire és elsősorban a mögöttük
álló mély istentapasztalatokra gondolunk. Igaz, a szépséget lehe
tetlen dogmákba foglalni - rámutatni azonban lehetne.

A katekizmus igazsága

A katekizmus minden mondata fölött ott lebeg a legsúlyosabbnak
vélhető állítás: van igazság és az igazság megfogalmazható, közöl
hető, mindenki által érthető, követhető, életté váltható és váltandó,
tartalmát tekintve pedig minden kultúrától független és örök; az
üdvösséghez vezető fő útvonal az igazság egyre mélyülőmegisme
résén keresztül vezet. Olyan állítás ez, mely a mai ismeretelméleti
és hermeneutikai viharban heves ellenállásra számíthat. Az európai
ember mintha hátat fordított volna a kétezeréves görög-római öt
vözetű, fogalmi struktúrákkal építkező bölcsességnek, s mára már
jobbára individuális, közölhetetlen és egzisztenciális újra tapaszta-
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A katekizmus
fogadtatása

Az irány

Régi és újértékek a
katekizmusban

lások ösvényein (találkozások, szerelem, szabadságélmény, esztéti
kai értékek, közösségi élet, szenvedés és erőszak különböző formái)
próbál a transzcendencia peremére kapaszkodni. Az áthagyomá
nyozott, rendszerbe foglalt tanúságtételeket, racionális és történeti
bizonyítékokat a transzcendencia vonatkozásában csak aprópénz
ként forgatja kezében. Ilyen körülmények között egy új katekizmus
négyfajta fogadtatásban részesülhet: szenvedélyes elutasításban,
csöndes viszolygásban, közömbös értetlenségben vagy szabadító
örömben. A KEK megrendelői és készítői valószínűleg tisztában
voltak ezzel, s a Lélek sugallta reménységüket dicséri, hogy mun
kájukra hallatlan szorgalommal, helyenként fájdalmas kompro
misszumokkal, de felbecsülhetetlenül nagy energiabefektetéssel pon
tot tettek A katekizmus szövegezése helyenként sajátos "lebegő" ál
lapotba emeli az olvasót: a Lélek megtapasztalásának közelébe s az
említett újratapasztalások légterébe kerülünk. ilyen például a szere
tetről szóló rész (1822, kk); ezek és a hasonló szövegek nem "löknek",
hanem "vonzanak" bennünket egy irányba, s szabadító örömmel töl
tik el még a jóindulatú, de előítélettel közeledő kritikust is.

A különböző társadalmi és történelmi események, állásfoglalások
értékét nem annyira a "hol", hanem a "merre" kérdésre adott vá
lasz alapján lehet megítélni. Ez a válasz a KEK-kel kapcsolatban, a
Római Katekizmushoz képest, pozitív képet mutat. Hadd szemleltes
se néhány példa ezt az állítást.

Ahogy Jézus egész élete és tanítása egyértelműen az Atya felé
irányítja figyelmünket, úgy teszi a KEK egyértelművé a Szenthá
romság átfogó prioritását a rosszul és egyoldalúan értelmezett
krisztocentrizmussal szemben. Számunkra világos, hogy ez az el
mozdulás Krisztus személyének méltóságát nem csökkenti, ha
nem növeli.

Előrelépést vélek felfedezni abban az irányban, amely felé a
katekizmus a hit értelmezése területén haladt. A hit és a cseleke
det, a hit és a hűség, bizalom és ráhagyatkozás régebbi, merev el
választását feladva mindezek egyetlen belső egysége felé tesz ha
tározott lépést. A hit a biblikus szóhasználatban (pistis) ugyanis
nemcsak bizonyos igazságok elméleti elfogadását jelenti, hanem
az igazságokba való egzisztenciális begyökereződést, áttelepülést
s ebből adódó életstílusváltást is. Még konkrétabban: Krisztus kö
vetését. Ezért szerenesés például, hogy a kegyelemről, megigazu
lásról szóló rész a dogmatikából az erkölcstani rész elejére került,
remélhetjük, hogy visszatér a Szentírás sugallta egységbe, ahol a
két dolog (hit és erkölcs) egyetlen életté válhat, s egymással dia
logizáló kifejtést nyerhet.

A KEK laikus olvasójának is feltűnhet, amit Békés' Gellért a Vi
gilia 1994. 1. számában behatóbban is fejteget: a keresztény hit
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nem állhat csupán az igazságok egy rendszerének értelmi-akarati
elfogadásában, hanem szükségképpen egységbe forr annak meg
vallásával. Ezt fejezi ki az első főrész szerencsésen választott eme
is: A hit megvallása.

Határozott előrelépés, hogy az igazságokat hangsúlyozottan
mint történeti események megfogalmazásait mutatja be. Szakít a
kegyelem "adok-veszek" szemléletével (lásd a szentségek "vétele"
hátborzongató kifejezést), s a szentségek individuális "használatá
val" szemben annak közös "ünneplését" hangsúlyozza.

A szentségek Nagy nyereség, hogy a szentségekről szóló rész súlya a Római
Katekizmushoz képest lényegesen megnövekedett, az egyház a
megszentelt élet fontosságát egyre többre becsüli. (Ugyanakkor
viszont látnunk kell, hogy a mai társadalmak értékrendszerei, s
részben a keresztényeké is, ténylegesen nagyon távol esnek a
szakramentumokban tükröződő értékrendszertől. Ezért nem az
oktatás hiányosságai, hanem a társadalom és a történelem évszá
zadok óta tartó nagy mozgásai a felelősek. Becsukhatjuk a sze
münket a házasság, a papság, a bűnbánat és főként a bérmálás
szentségének tényszerű leértékelődése előtt, de ez csak rontaná
esélyeinket azok korszerű rehabilitációjára. Vajon csak az ördög
dühödt cselének, s nem inkább a Lélek intő, bár nehezen dekó
dolható útmutatásának kell ezeket a jelenségeket tekintenünk?)

Mindenképpen örvendetes, hogy a KEK nem merevedik a de
fenzív hitvédelem görcsébe. Nem keresi sem az "eretneket", sem
az elhajlókat - bár a kinyújtott kéz nem jelentett volna szükség
képpen megalkuvást.

Örülhetünk annak is, hogy jóval többet olvashatunk-hallha
tunk ezentúl az erényről, mint a bűnről (például 1846. sk).

A nyelvezet

Kételyeim kisebbik része a KEK nyelvezetével kapcsolatos. Az
evangelizáció sikere nagy mértékben függ attól, hogy a beszélőt a
hallgatósággal összekötőhíd (azaz a nyelv) mennyire járható; hogy
ez a híd egy- vagy kétirányú, azaz monológon kívül dialógust is
megenged-e, s ha igen, a rajta közlekedő "járművek" sokféleségét
elviseli-e; hogy a túlsó parton éppen a megfelelő helyen mélyíti-e a
talajba a pilléreit; vajon a hídon átvihető áru csak eszmékre korláto
zódik-e (eszmecsere), vagy érzelmek, (istenélmények, metaforák, ta
núságtételek és misztériumok) közvetítésére is alkalmasnak bizonyul.

Úgy látjuk, hogy a KEK szerkesztői ebben a kérdésben voltak
a legóvatosabbak. Talán a túloldal, a várakozók és a távolodók
sokszínű tömegére való tekintettel nem kísérleteztek sem többszó
lamú nyelvújítással, sem közös nyelvi nevezővel. hanem megma
radtak a biblikus alapokon nyugvó, a szentatyák gazdagságából
megépített, majd a középkor skolasztikájával betetőzött és némi
képpen az újkori kazuisztika omamenseivel ellátott, már-már mo-
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A köznapi nyelv és a
teológia

nolitikusnak ható nyelvezetnél, a múlt századba röppentve vissza
a sokat váró, kudarcaival birkózó katekétát. Igaz, a KEK-et nem
közvetlen "fogyasztásra" találták ki: ez majd a helyi egyházak
gondja lesz. Mégis kérdéses, hogy mikor érünk el a pünkösdi
nyelvcsoda 21. századi visszhangjához. A KEK legtöbb formuláját
évszázados, esetleg évezredes istentapasztalat televénye érlelte
termékeny maggá. A ma élők legnagyobb részénél azonban 
sokféle okból - ez a tapasztalás még áthagyományozott formá
ban is hiányzik, s helyette nagyon különböző tartalmú és minősé

gű léttapasztalatok együttese ülepedett le. Ebben a talajban azon
ban a katekizmus magvas állításai és üzenetei nehezen találnak
érlelő barázdára. Néhány példa: hogy Jézus szenvedése és ke
reszthalála helyreállította az "eredeti épséget" (1708), ellentmond
az újságolvasó, TV-néző és világra látó ember mindennapi ta
pasztalatának. Vagy talán ez az épség a lélek mélyén, minden ta
pasztalás elől elrejtett rétegekben, csak Isten szemével látható mó
don létezik? Nem jár jobban az a katekéta sem, aki a "kegyelem"
vagy a "megigazulás" (egyébként kikerülhetetlen) fogalmait ma
gyarázza; talán a modern életközegek nem szolgáltatnak elég fo
gódzópontot, analógiát ahhoz, hogy a fiatalok többségében ezek a
fogalmak - sok egyébbel együtt - horgonyt vessenek. Szembetű

nik egy apróság is: a magyar fordításban értelemzavaró lehet a la
tin "passió" szó fordításaként használt "szenvedély" (1771). A
magyar kifejezés egészen más jelentésárnyalatokat is tartalmaz,
mint a skolasztikus filozófiában kidolgozott latin megfelelője.

Más példa: a KEK az eredeti bűn értelmezésében nagyon konzer
vatív: az 1707. azt sugallja, hogy ennek a bűnnek ódiuma egy tör
téneti házaspár lelkén szárad, akikben a biológiai értelemben vett
ősszüleinket kell tisztelnünk. Pedig igen kevés katekétát talál
nánk, aki legalább alternatívaként más (elismert) magyarázattai
ne szolgálna.

A legelkeserítöbb ellenállásba talán az "atya" és az "atyaság"
magyarázatakor ütközünk. Aki tudja, hogy a fiataljaink többségé
nek szívében manapság milyen apakép érlelődik, az tisztában le
het azokkal az ellentmondásos érzésekkel, melyekkel a Miatyánk
szavait ajkukra veszik.

Csak helyeselhetjük. hogy a KEK nyelvezetének több köze van
a lelkipásztori nyelvezethez, mint a tudományos teológia száraz
kifejezésmódjához. Mégis úgy érezzük, hogy oldalakon keresztül
szakteológusok kortalan serege prédikál - önmagának, anélkül,
hogy a valójában megcélzott világi hívekre, sőt a félig-hívőkre,

közeledőkre, távolodókra gondolna. Igaz, elsősorban püspökök
nek, lelkipásztoroknak íródott. De ki lehet-e lépni a dikció mági
kus vonzásából? Vajon nem reprodukálódik-e ez a nyelvezet a
magasztos, de köves talajra találó kifejezésmódokban, ahogyan
azt a vasárnapi prédikációk nagy részénél tapasztalhatjuk?
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Háttérélmények

A mai olvasó
élményvilága

Nyelvi vagy
egzisztenciális fordítás

A nyelv kérdésén túl egy sokkal súlyosabb kérdés is felmerül, ne
vezetesen - most már csak képes beszéddel szólva - a modem
(és "posztmodern") ember .Jétbeégyazottsaganak" kérdése. Ez
előbb-utóbb a nyelvet is átalakííja. Anélkül, hogy néhány fogalmat
előzetesen pontosítanánk, eléggé elnagyoltan megkockáztatunk
egy-két kritikus állítást. A legalább két évszázada létező "mai" em
ber az idő folyamatát mélyebben érzékelő, diakronikusabb létkö
zegben él, mint elődje; ismerethalmaza, kommunikációs lehetősé

gei sokszorosára nőttek; mind magára hagyatottabb s jogi értelem
ben egyre inkább individuum, ám egyre kevésbé személyiség; az
előbbi könnyen esik a tömegesedés csapdájába, míg a személy szí
vesebben választja a közösségeket otthonául. Következésképp a
döntés, az elköteleződés és sorsvállalás készsége is mintha csök
kenne - legalábbis olyan vonatkozásokban, melyek az élet egészé
re vonatkoznak (például hivatás, házasság, gyermekvállalás).

További, látszólag kicsinyes problémát jelent a KEK időfogal

ma is. Itt háromfajta, egymást sokszorosan metszö idősíkkal talál
kozunk: az örökkévalóság időtlen idejével, az egyházi év ciklikus,
szakrális idejével és a lineáris történelmi-profán idővel. A három
féle idő csak annak számára nyújt alkalmas rendszerező és értel
mező eszközt, aki mélyen azonosulni képes a KEK mögött álló
világkép ókori és középkori rétegével is. Ennek a feltételnek
azonban még a nagyon művelt hívők közül is csak kevesen tesz
nek eleget. A mai emberek nagyobb része két idősíkot ismer: a
már említett lineáris időn kívül a pszichológiait, melynek azon
ban a KEK-ben kevés nyomát látjuk,

A társadalom olyan élményként hordozza a II. világháború
többféle népirtását, a hazug ideológiák terrorjának sebeit majd le
lepleződését, hogy egyrészt eleve gyanakvással fogad minden tör
ténelmi eszmerendszert, viszont néha kritika nélkül elfogad eddig
ismeretleneket. Ugyanakkor kérdőre vonja a teremtéstörténet első

verziójának egyik legfőbb mondanivalóját, nevezetesen azt az ál
lítást, hogy a lét, sajátosan az ember-lét alapjában jó. A "rossz" je
lenlétét a KEK az eredeti bűn tanával magyarázza (390); a mai
ember tapasztalata szerint azonban a rossz a természet normális
működésének következményeként is előállhat (természeti kataszt
rófák, betegségek, pusztulás, halál).

Nyilvánvaló, hogy az ilyen élményekből fakadó, impliciten
vagy tudatosan elfogadott és felhasznált világítás nehezen lesz il
leszthető a KEK hármas forrásából (Biblia, Hagyomány, Tanító
Hivatal) kiolvasható létértelmezéshez. Ezért nem hiszem, hogy az
értelmiségiek nagyobb része a KEK-et közvetlenül "emészthető"

lelki táplálékul fogyaszthatná. Ennek a szakadéknak áthidalására
ugyan a hívő értelmiséginek (nemcsak a papságnak, sőt elsősor

ban nem annak) minden erejével törekednie kell, de a megfelelő
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szellemi készenlétnek sem a gyutacsát, sem a spontán hasadáshoz
szükséges kritikus mennyiségét legalább is hazai földön nem lát
juk. Az import anyagok néha túl gyengék, néha szellemi hagyo
mányainkhoz nem illeszthetők, máskor pedig jóval fejlettebb 
bár nem feltétlenül érettebb - megoldásokat, szellemi magatar
tásmódokat ajánlanak a mieinknél, melyekhez a honi kőzvetítők

nagyobb része gyanakvással vagy elutasítással nyúlna.
Ebben a helyzetben azonban a szentségnek és a zsenialitásnak

kellene ötvöződnie ahhoz, hogy az ilyen kultúrán nevelkedett,
akár jóakaratú hívő számára is a KEK egészen más kultúrtalajon
formálódó igazságai hitet növelő táplálékká érlelődienek egy he
lyi - esetünkben magyarországi - interpretáció formájában.
(Hogy ez lehetséges, azt már a KEK megjelenése előtt jónéhány
évvel a holland katekizmus is bizonyította, mely minden vitatha
tó állásfoglalása ellenére sokkal simábban illeszkedett akár a hívő,

akár a kereső ember gondolat- és érzésvilágához.) Ha ez a vá
gyunk teljesül, akkor a pünkösdi nyelvcsoda új interpretációjához
jutunk; a Szentlélek nemcsak a nyelvek, hanem a korok és kultú
rák közötti szakadékot fogja meglepő gyorsasággal számunkra át
hidalni. (Szent Pál életműve!)

Az istentapasztalás útjai

Jn 14,6 Jézus önmagát az "út, igazság és élet" hármasával határozta meg,
illetve János evangélista ebben foglalta össze mindazt, amit Jézus
ról az ő követőinek tudnia kellett. Három, egymást kiegészítő, de
ugyanakkor egymással szembefeszülő fogalom. Amikor az isteni
igazság (Igazság) kérdését állítjuk lelkiségünk középpontjába, már
is a katekizmusok közelébe kerültünk. Vajon milyen feltételek mel
lett maradunk ugyanakkor hívek az "út" és az "élet" jézusi karak
terjegyeihez? S ha elfogadjuk, hogy ez a három jegy (a keresztény
teljesség megközelítésének három stílusa) nem játszható ki egymás
sal szemben, akkor miért ütközött a történelem folyamán oly sok
szor, és miért ütközik ma is annyiszor az Istent lázasan kereső em
ber útja az igazság labirintusának kőkemény falaiba? Miért nem
puha ágy az igazság, ahová Isten vándorló népe lepihenhet?

Az Istent kereső ember Az út: mozgás, nézőpontok állandó váltakozása, haladás egy
meghatározott cél irányába - rossz esetben tétova botorkálás
vagy körbenjárás. Mindenképpen idő-súlyos, váltakozással terhes
diakrónia, a világ-közérzet szinte legdöntőbb alakítója. Az embe
riség ma elsősorban úton van, ha fizikai értelemben van is lakhe
lye (meddig?). Mit keres ebben a képben az igazság, a csillag-hű

vös lámpásaival? Képes-e jelölni az irányt, értelmet adni az út
bukkanóinak, bevilágítja-e a távlatokat? Konkrétan: a KEK arra
való-e, hogy választ adjon az ember és az emberiség életének leg
súlyosabb kérdéseire? Ha igen, akkor kinek? Mindenkinek, vagy
csak a keresztényeknek? Csak a katolikusoknak? Minden lépést
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élesen bevilágító fénye van-e, vagy fontos útszakaszokat homály
ban hagy? A fény mellett meleget is sugároz-e? Jelzéseit csak az
úton járók vezetői Iátják-e, akik ismerik a többezer éves kódrend
szer titkait, vagy olyan átlátható, mint a tiszta víz? Rendelkezik-e
az alkalmazkodás képességével, ahogy a Mózest vezető tűzoszlop

változtatta helyét és alakját? Más szóval: engedi-e, hogy a külön
féle élethelyzetben lévő, kűlönböző ösvényeken járó olvasók 
bizonyos határokon belül - egymástól eltérő útmutatást olvassa
nak ki belőle?

Az imáról Szerencsére a KEK a Római Katekizmus sémáját követve külön
helyet biztosít az imádságról szóló fejezetnek is, jelezvén, hogy
nemcsak utat akar mutatni, hanem az útonjárók együttérző társa
is kíván lenni. Úgy látjuk azonban, hogy a mai ember zarándok
útjairól, útközben szerzett tapasztalataiból kevés adatot használ
fel. Mintha nem venné számításba azokat az élményeket, amelyek
a mai keresztény embert a katolikus hittartalmak némelyikétől

(vagy csak azok kodifikált megfogalmazásaitól) távolra vetették, s
amelyekről az előző pontban is szóltunk.

Erkölcsi útmutató A KEK a 27-49. paragrafusaiban és a harmadik, erkölcstani
részben, főként a 353-391. között tartalmaz antropológiai alapve
tést - bár elsősorban nem ez a feladata. Mégis egyfajta implicit
feltételezésrendszer ott bujkál az egész szöveg mögött az ember
ről - s ez a rendszer mintha megállt volna a 20. század küszö
bén. Kétségkívül kivételt képeznek az ember személyiségérőlszó
ló részek, de ezeken kívül kevés olyan szövegrész található, mely
a modem pszichológia, szociológia és embertan eredményeinek
nyomát mutatná. (Különösen hiányzik ez a szentségekről szóló
fejezetekben. Figyelve a szentségi élet mai gyakorlatát, nem lenne
fölösleges a mozgásirány okainak legalább vázlatos ismertetése a
KEK-ben sem, ha ugyan lehetséges a világegyházra vonatkozóan
általános ítéleteket mondani.)

A racionalizmus trónfosztása (nem a rációé!) új körülményeket
teremt az egyház számára. Ma már a hívek és az érdeklődök na
gyobb része kevésbé érzékeny a hitigazságok és a racionális ér
vek kristálytiszta bemutatása iránt, mint a személyes találkozá
sok, a barátságok révén kialakult hittapasztalat iránt. A KEK el
lensúlyra vár: Krisztus követésének mai enciklopédiájára. (Várha
tó, hogy egy ilyen könyv lapjai inkább az élő és meghalt tanúság
tevők, szentek életének egy-egy fejezetéből állnak, ahol az egyet
len kérdés így szól: hogyan lehet életté formálni az Írás igazsá
gokba szedett üzenetét?)

A KEK nem ajándékoz meg bennünket a felfedezés örömével:
- azzal, hogy nyitott ajtó, hívogató ösvény legyen. Minden le
zárt, megmagyarázott. Jelenvaló evidenciaként közli azt, ami - a
mai embernek, és nemcsak az értelmiségnek - újra felfedezendő

misztérium.
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Időszerűség

Az egyik legsúlyosabb probléma, amellyel egy töprengő értelmisé
ginek szembesülnie kell, a katekizmus, mint műfaj időszerűségé

nek kérdése. Miért éppen most? Miért most, amikor az egyház in
kább indulásra készülö, vagy úton lévő zarándokcsoporthoz kezd
hasonlítani, amelyik egymás után szedi fel sátorcövekeit, hogy
majd egyszer, valahol távol újra felverhesse? Vagy talán éppen
ezért kell, mintegy útravalóként becsomagolnunk ezeket a cöveke
ket, hogy a hosszúnak tűnő vándorlás után legyen valami, amiben
bízhatunk? Miért szükséges a görög-római, majd évszázadok során
az európai kultúrában kialakult fogalomrendszer cövekeivel újra
lerögzíteni hitvallásunk sátrát, amikor ez a kultúra szétfoszlani lát
szik? - A kérdésünk mögött kimondandóan és kimondottan az a
feltételezés áll, hogy amit Istenről és Krisztus isteni alakjáról ki
mondanánk, az kimondhatatlan, tehát nem lehet és nem is szabad
semmilyen fogalomrendszer keretén belül véglegesen rögzíteni. (Ez
természetesen nem áll Jézus nehezen kinyomozható, de töredéke
sen mégis rekonstruálható élettörténetéről és erkölcsi útmutatásá
nak fontos elemeiről.)

Az időszerűség a liturgia problémáival kapcsolatosan is szorít
bennünket. Amikor bizonyos, szentségre utaló formulák, szimbó
lumok kialakulnak, meghatározott tartalmat hordoznak. Kérdés,
hogy ugyanarra a tartalomra ma nem más formulák (liturgikus)
szimbólumok lennének-e alkalmasak a kifejező és megszólító erő

megőrzése érdekében? Más szóval: mennyire szentség a "formu
lák és szimbólumok szentsége"? Másrészt, a vitathatatlanul jelen
lévő, de még bújkáló istentapasztalatokra nem kellene-e új formu
lákkal vagy szimbólumokkal válaszolni?

Befejezés

Végezetül hadd zárja sorainkat néhány gondolat-töredék.
A KEK-nek két felbecsülhetetlenül nagy erénye van: hitet tesz

arról, hogy a tények megismerhetőek, s arról, hogy az igazság ki
mondható. Két jel, aminek ma ellene mondanak. Vajon legyőzi-e

a világot, néhány évtizedre legalább?
A KEK számomra távoli hegycsúcsok ragyogását mutatja. Jó

lenne tudni, hogyan lehet oda eljutni, jó lenne hinni, hogy leg
alább a következő generáció népes csoportja már eljut az ígéret
nek erre a földjére, s jó lenne hinni azt is, hogy vonzónak találják
ezeket a hegycsúcsokat. A hegyek lábát köd borítja: hányan mer
nek majd ezen áttörni?
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