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A katolikus
dogmatika megújulása
Jelentős eseménynek számít a magyar nyelvű katolikus iroda
lomban, hogy 1996 őszén megjelent magyar fordításban Theodor
Schneider szerkesztésében A dogmatika kézikönyvének első kötete
(Vigilia, Budapest, 1996). A dogmatika a keresztény hit tartalmát, a
keresztény élet igazságát mint Isten igazságát dolgozza fel. Isten
önmegnyilatkozását, kinyilatkoztatását, üdvözítő igazságának
megnyilvánulását, önközlését gondolja át, már amennyiben azt a
hívő emberi értelem felfogni képes.

E tanulmányban arra szeretnék rámutatni, miért volt szükséges
a megújulás a katolikus dogmatikában, hogyan zajlott le, illetve
zajlik még ma is ez a megújulás, és mit jelent ez számunkra.
Schneider kétkötetes dogmatika-kézikönyve jelzi a II. Vatikáni zsi
nat után a katolikus dogmatika megújulását.

Meglepetve és először talán értetlenkedve forgatják ezt a köny
vet azok, akik a dogmatikát a skolasztikus teológia módszerével
ismerték meg. Más feldolgozásban találkozik itt az olvasó a ke
resztény hit igazságával. A teológiai gondolkodás új horizontjá
ban, új módszerrel dolgozták fel a német teológusok hitünk titka
it. Úgy valósították meg hitünk újszerű, módszeres átdolgozását,
hogy közben megőrizték a hagyományos tartalmat. A teológus
feladata és kötelessége úgy őrizni és értelmezni a kinyilatkozta
tást, Jézus üzenetét, hogy azt kortársaik gondolkodási horizontjá
ba állítsák, azt számukra közelebb hozzák és érthetőbbé tegyék.

Amikor megújulásról szólunk, akkor az "új" itt először azt je
lenti, hogy a mai ember számára érthetővé teszi a legrégebbit, a
hagyományost, az eredetit, a hiteles keresztény tanítást. Úgy kell
bemutatni a hagyományos, változhatatlan és sérthetetlen kinyilat
koztatás tartalmát, hogy azt a mai ember neki szólóan fogadhassa
el. Nem a tartalom lesz új, hanem a feldolgozás és az igazolás
módja. Tulajdonképpen a hit eredeti tartalmának és mai funkció
jának egyensúlyáról, újszerű kapcsolatáról van szó. A mai körül
mények, tudományos követelmények közepette is érvényre kell
juttatni a keresztény hit jelentőségét. így valódi kihívásként és fel
hívásként érvényesülhet a keresztény hit.

Milyen feladatot teljesítettek a teológusok? Ha valaki alaposan
szemügyre veszi hitünk újszerű dogmatikai feldolgozását, akkor a
kinyilatkoztatott tartalom és annak mai szerepe mögött még mé
lyebb szempontokat is felfedezhet. Nemcsak arról van szó, hogy
a kinyilatkoztatott igazságokat megkíséreljük módszeresen a mai
gondolkodásmód igényei szerint megfogalmazni. Korunk teoló-
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Új igazolásmód

A megújulás történele

gusai (K. Barth, K. Rahner, Y. Congar, H. de Lubac, J. Daniélou, R
Bultmann, P. Tillich, P. Rousselot, J. Maréchal, R Guardini, B. Loner
gan, H. U. von Balthasar, E. Schillebeeckx és mások) merészebb és
fontosabb dologra is törekszenek. A keresztény hit új megalapozását
szeretnék megval6sítani, amikor új módszereket: történetkritikai,
hermeneutikai, antropológiai, eszkatológiai, narratív, analitikus
szempontokat is érvényre juttatnak a dogmatika feldolgozásában.

Uj, módszeres eljárásmódok segítségével újszerű igazolásmódot
dolgoztak ki, és ennek segítségével arra törekszenek, hogy a mai
tudományos, kritikus gondolkodásmód keretén belül igazolják a
keresztény hit igazságát. Figyelembe véve a mai tudományosság
igényeit és kritériumait, immáron nem elégséges a keresztény hit 
igazolásánál a Hitvallásra, a zsinati nyilatkozatokra, vagy nagy
teológusok véleményére hivatkozni. Ezek valóban a hit alapját,
normáját fogalmazták meg, de még nem tekinthetők a hit legvég
ső alapjának. Minden hitvallás, zsinati dokumentum visszautal
legvégső, éltető alapjára, a Jézus-eseményre, hogy Jézusban Isten
végérvényesen mit és hogyan nyilatkoztatott ki. Isten egyetlen ki
nyilatkoztatott igazsága, Isten Szava a Szentírásban az első alap
vető norma, amelyet minden Istenről szóló tanítás legalapvetőbb

érvényességi mércéjeként kell érvényre juttatni, ezt semmilyen
más norma nem bírálhalja felül. Az egyházi dogmatika normái
már a Szentírásbóllevezetett normák. Az egyház hittanában ki
dolgozott, kinyilatkoztatott igazságok az első és alapvető normá
tól szabályozottak. Ezek mintegy szituatív tanúságot tesznek ar
ról, hogy Isten Szava a hívő közösségben hogyan talált hitelre, a
hívők és a teológusok hogyan értették meg és hogyan valósították
meg. Amikor a dogmatika ehhez az első és alapvető normához,
Isten Szavához igazodik, akkor megújul, és ténylegesen végső

megalapozást kap. A dogmatika megújulását azzal segítették elő a
teológusok, hogy egyrészt visszanyúltak a biblikus alapokhoz,
másrészt részletesen megvizsgálták a dogmák kialakulásának fo
lyamatát, vagyis a dogmatörténetet. Ha jól végezték el ezt a két
feladatot, akkor aktuális lesz a mai tudományosság színe előtt is
a keresztény hit újabb szisztematikus reflexiója, amely minden
eddiginél megalapozottabbnak, nagyobb szabásúnak mutatkozik.

Hogyan és miért kezdődött el a mai dogmatika megújulása? Tá
volabbi előzményként az egyház 20. századi helyzetét kellene vázol
nunk, a II. Vatikáni zsinat távolabbi előzményeit, azt az üdvtörténeti
folyamatot, amelyben az egyház megőrizte és megújította a rábízott
hitletéteményt. Alapvető változás zajlott le az egyház életében, mert
az újkorban a tudomány területén alapvető változások következtek
be. Ezért a teológia tudományában is felül kellett vizsgá1ni az alapo
kat. Kezdetét vette a teológia forrásainak (Szentírás, hagyomány, li
turgia) kutatása, és ez belülről újította meg a teológiát. A század első

felében a Nouvelle Theologie és a kerügmatikus teológia területén új
teológiai módszerek jelentek meg. A forráskutatás, a történeti kriti-
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A II. Vatikáni zsinat

A zsinat a dogmatika
megújításáról

ka új fényben ragyogtatták fel a kinyilatkoztatás elsőbbségét és
kimeríthetetlen gazdagságát. A teológia spekulatív funkciója mel
lett túlsúlyba került a teológia pozitív, történeti része. Megbillent,
majd lassan helyreállt a spekulatív és a pozitív teológia egyensú
lya. Kiderült, hogy a teológia tulajdonképpen valóságos, történel
mi és egzisztenciális tapasztalatokon nyugszik. A teológia az egy
házi közösség életének elméleti, kritikai funkcióját végzi el.

A 20. század második felében, a II. világháború után felgyor
sult a teológia megújulásának üteme. A bensőséges vallási meg
újulás, az egyházi élet és intézményeinek újjászervezése, az öku
menikus közeledés, a világi hívek jelentkezése nagyméretű átala
kulást sejttettek az egyház életében. Új és félelmetes problémák
kal kellett a gondolkodóknak szembenézniük, amelyek közép
pontjában a történelem, az emberi egzisztencia kérdései álltak. Az
ember autonómiára való törekvése az elvilágiasodás szellemét éb
resztette fel. Az új technikai-technológiai gyakorlat átalakította az
emberek mindennapi életét. Tömeges méretben terjedni kezdett a
világ és az élet laikus, sőt ateista szemlélete. Alapvető kérdések
merültek fel a teológián belül is. Újra kellett fogalmazni a hit és a
tudás, a világ és az egyház, az ember és az üdvösség, a természet
és a kegyelem, a kezdet és a vég alapvető kérdéseit.

A teológia megújulásának közvetlen előzménye a II. Vatikáni
zsinat és a zsinat után felnőtt teológus-generáció gondolkodás- és
magatartásmódja. XXllI. János pápa jóváhagyta a megelőző reform
folyamatokat, új lendületet adott annak, és egyetemes zsinat formá
jában véglegesítette az addig kiforrott eredményeket. Az egyház éle
tének dinamizmusára figyelő lelkipásztori szemléletmóddal rendel
kező teológusok a II. Vatikáni zsinaton új módszert dolgoztak ki az
egyház élete, tanítása és missziója számára. A zsinat figyelembe vet
te az emberiség életének valóságos problémáit, egységben látta a vi
lág, a mai tudat és az egyház belső életének kritikus kérdéseit. Nyi
tottság, reménység, dialógus, odafigyelés az idők jeleire - mindezek
a megújulás kifejezői. A zsinat magáévá tette a jelenkori tudo
mányos-történetkritikai és antropológiai szemléletet. A Szentírás tör
ténetkritikai értelmezése feltárta annak egzisztenciális értelmét. A 20.
században Isten kérdése úgy vetődött fel, mint az emberi élet végső

értelmének kérdése. Ebben a horizontban jelenik meg a kinyilatkoz
tatott igazság. A II. Vatikáni zsinat (1962-1965) már egységes és hite
lesített szemléletben tárgyalta az egyház életének égető kérdéseit.

A Papnevelésről szóló zsinati határozat tárgyalja az egyházi ta
nulmányok új szabályozását, és ebben van szó konkrétan a dog
matikus teológia megújításáról.

liA dogmatikus teológiát úgy kell felépíteni, hogy először a Biblia
tanítását ismertessék. Ezután be kell mutatni a növendékeknek,
hogy a keleti és a nyugati egyházatyák mivel járultak hozzá a kinyi
latkoztatás egyes igazságainak hűséges áthagyományozásához és ki
fejtéséhez, és fel kell tárni a dogma további történetét, vizsgálva an-
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A skolasztikus
háromlépcsős érvelésl

módszer

nak kapcsolatát az egyház általános történehnével. Az üdvösség misz
tériumainak lehetőleg teljes megvilágítása végett tanulják meg a növen
dékek azokba spekulatív módon a Mestert, Szent Tamást követve mé
lyebben behatolni, és azoknak az összefüggéseit áttekinteni Vezessék rá
őket annak a felismerésére, hogy ezek a misztériumok a liturgikus cse
lekményekben és az egyház egész életében mindig jelen vannak, és ki
fejtik hatásukat, és tanulják meg, hogy az emberi problémák megoldá
sát a kinyilatkoztatás fényénél keressék, a kinyilatkoztatott, örök igazsá
gokat az emberi dolgok változó világára alkahnazzák. Végül tanulják
meg az igazságokat korszerűen közölni embertársaikkal."(16.)

Ez a zsinati határozat az alapja a dogmatikus megújulásnak. The
odor Schneider és teológus társai komolyan vették a zsinat tanítását,
és tudományos lelkiismeretességgel valósították meg annak prog
ramját. A mai ember történeti helyzetének és gondolkodásának hori
zonljában a keresztény üzenetet újra átgondolták, újrafogalmazták
és módszeresen kidolgozták. A zsinati útmutatást figyelembe véve
valójában történeti, antropológiai és hermeneutikus feladatot kellett
megoldaniuk. Az egyház mindig konkrét, történetileg meghatározott
helyzetben valósította meg küldetését az ember üdvösségének érde
kében, és a teológusok is történeti helyzetben vállalják a teológia új
rafogalmazását. Talán a megújított dogmatika legnehezebb feladata
az volt, hogy a mai történelmi körühnények között, tudományos le
hetőségek és igények között vállalja a keresztény hit abszolút igaz
ságigényét és annak korszeru értelmezését. A kinyilatkoztatott igaz
ságokat egzisztenciális módon kell közvetítenie, lelki életet kell fa
kasztania és fenntartania. Úgy kell a múlt hagyományaira ügyelnie,
hogy a jövő felé vezető utat is nyitva tartsa. Azt pedig mindenki ho
mályosan sejti, vagy pedig világosan tudja, hogy a 21. században
egészen új kihívás és feladat vár a keresztény hitre. A fő feladat eb
ben az előkészületben a teológusokra hárul. Ma már nyugodtabban
állíthatjuk, hogy a teológiában szükség van hermeneutikára. Volta
képpen a teológia mindig is hermeneutikus jellegű volt. A nagy teo
lógusok éppen azért voltak nagyok, mert ezt a hermeneutikai fel
adatot sajátosan hajtották végre. Manapság óvatosabban és körülte
kintőbben kell eljárni a relativizmus veszélye miatt.

Mit jelent számunkra a dogmatika mai megújulása? A skolasz
tikus dogmatika az ókori és a középkori teológia alapján szigorú
kövezetességgel kidolgozta sajátos eljárásmódját, az ún. három
lépcsős érvelési módszert. Az első lépésben az egyház tanításának
kötelező érvényű összefoglaló tételét állították fel, a tanítóhivatal
(pápai, zsinati) megnyilatkozásai alapján. Második lépésben a
Szentírást és a szenthagyományt mint a hit forrásainak érveit so
rakoztatták fel, legtöbbször kiragadott idézetek formájában. Har
madik lépésben megvizsgálták az így kidolgozott tétel érthetősé

gét, azaz, hogy a tétel misztérium-jellege miként viszonyul az em
beri értelemhez, mennyiben haladja meg annak korlátait, illetve
milyen értelmi érvekkel lehet alátámasztani.
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Egzegézis
és dogmatika

Adogmatörténet

A skolasztikus módszer gyönge pontiának először a biblikus iga
zolás bizonyult. Úgy tűnt, hogy az egyes bibliai idézetek csak az
előzetesen felállított dogma illusztrálására szolgálnak. Jóllehet bibli
kus forrásból ered minden tétel. A dogmatikusoknak integrá1niuk
kellett a mai biblikus teológia új eredményeit. Ezen a ponton kellett
a katolikus teológiának revideálnia az álláspontját az egzegézis
szempontiaí alapján. Az egzegézis kezdetben alapvető válságba so
dorta az egész dogmatikát. Igen nehezen értett szót a dogmatikus és
az egzegéta. Sőt, úgy látszott, hogy az egzegézis a spekulatív dogma
tikától függetlenül kidolgoz egy biblikus teológiát. Amennyiben a
dogmatikus kiegyezik a mai egzegézissel, és elfogadja a történelem
kritikával átértehnezett szempontokat, annyiban újra kell értelmeznie
saját tételeit. Ha a dogmatikus számol a biblikus iratok sajátos törté
neti jellegével és az újraértelmezett kinyilatkoztatással, akkor az egész
tételrendszerét újra kell értelmezni. A dogmákat az egyház mindig
adott történelmi helyzetben, és szükségletei szerint terjeszti elő. A teo
lógusok eredetileg a Szentírásból merítették szempontjaikat. és alapoz
ták meg a dogmákat. A megújított szentírás-értelmezés érthető módon
új feladat elé állította a dogma értelmezését. Hiszen a dogmákat nem
illusztrálnia kell szentírási idézetekkel, hanem a Szentírás mint végső
norma alapján újra kell fogalmaznia. A dogmatikusnak ezentúl első

sorban a biblikus teológiára, egzegézisre kell figyelnie, annak tanítását
kell figyelembe vennie. Nem volt könnyű dolog a dogmatikusoknak
újratanulni a mai biblikus tudományt. A Szentírás mellett más, de
nem kevésbé lényeges feladat is várt a teológusokra, szembe kellett
nézniük a felgyülemlett történeti adatokkal, az egyház kétezer éves
történetével és annak újraértehnezésével.

Második lényeges tényezőként a dogmatörténet jelentkezett a
dogmatika kidolgozásánál. Érvényre kellett juttatni a katolikus
dogmák fejlődésének történeti szempontjait. Először zavart aggo
dalom töltötte el a teológusokat, amikor szóba került a dogmák
újraértelmezése dogmatörténeti alapon. Igen kényes kérdésnek
tűnt a dogmák értelmezésének megreformálása. A változtathatat
lannak tartott egyházi tanítás tételei hogyan fejlődhetnek, sőt vál
tozhatnak? XXIII. János Pál pápa a II. Vatikáni zsinat megnyitó
beszédében rámutatott a megoldás lehetőségére: "Más dolog a
hitletétemény régi tantételében a lényeg, és más a külső buroknak
a megfogalmazása." Vagyis a változtathatatlan lényeg és e lényeg
megfogalmazása, kifejezésmódja között több lehetőség is fölme
rülhet. Merev határt nem ajánlatos felállítani a dogma tartalma és
kifejezésmódja között. Ha tehát elfogadjuk a kinyilatkoztatott tar
talom és a forma közötti különbséget, akkor a módszeres feldol
gozás feladata immáron az, hogy feltárja, mi a tartalom lényeges
magva, és mi az esetleges, időbeli és korhoz kötött megfogalma
zás. A dogmatörténetben ugyanaz a probléma merült fel, amit a
szentírástudomány hosszú évszázadokon keresztül és gyötrelmes
módon kísérelt megoldani. Sok kitérő és fenyegető veszély után
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A Szentírás és a
dogmák

Statikus helyett
dinamikus szemlélet

az egyház végre megtalálta a korszeru és hiteles értelmezést.
Ugyanezt a módszert kellett alkalmazni a kétezer éves dogmatör
ténet anyagának átértelmezésében.

A katolikus dogmatika mindig nagyon vigyázott arra, hogy
megőrizze, közvetítse és megvédje az Urunk Jézustól és apostolaitól
kapott kinyilatkoztatott igazságokat. A katolikus teológiában sérthe
tetlen és változtathatatlan az isteni hitletétemény. Ez a Szentírásban
csapódott le végérvényes és változtathatatlan formában, a dogmati
kának pedig onnan kell merítenie anyagát. A Szentírás viszont az
egyház könyve, az ősegyház hozta létre, és a történelem folyamán
annak alapján áll fönn az egyház. Csodálatos értelmezési kör jön lét
re az egyház és a Szentírás között. Az ősegyház hozta létre a Szent
írást/ és az tartja fenn az egyházat. A teológusok ma már nem ide
genkednek belemerészkedni ebbe az értelmezési körbe.

A Szentírásból merített dogmák az egyház életében keletkez
tek. Az egyház dogmáinak is eredete, bonyolult és konkrét törté
nete van. Megbízhatóan tisztázta a dogma- és teológiatörténet tu
dománya, hogy a dogmák történetileg jöttek létre az egyház éle
tében, megértésük, értelmezésük fejlődik a történelemben, sőt arra
is lehetőség van, hogy a jövőben még tökéletesebben fogják értel
mezni a dogmákat. Alapvető feladata a ma teológusának az Is,
hogy megvizsgálja, hogyan viszonyulnak az egyházi élet kezdeté
től ránk hagyományozott igazságok az egyház jelenlegi tanításá
hoz. Nemcsak az a kérdés merül fel a dogmatörténetben, hogyan
keletkeztek és hogyan változtak a történelem folyamán az egyes
dogmák értelmezései, és hogyan lehet az egyes hagyományos hit
tételeket más, új felfogással összeegyeztetni. Felmerült egy még
nehezebb kérdés is: hogyan válhat hittétellé olyan állítás, amely
kifejezetten nincs benne a kinyilatkoztatásban, de levezethető ki
nyilatkoztatott igazságokból?

Fontos tényezővé vált a dogmatika megújulásában a pontos és
határozott dogmatörténeti kidolgozás. Azt kell kimutatni, hogy a
dogmában mi az eredeti és lényeges állítás, amely természetszerűleg

változtathatatlan, és mi az esetleges, időbeli kifejezési forma, ami vál
tozhat; hogyan viszonyulnak a korábbi kifejezési formák a mai lehető

ségekhez, hogyan olvadnak egybe vagy különülnek el az egyes értel
mezési honzontok. Az is lényeges kérdés, hogy a dogma megfogal
mazásakor mi volt a tanítóhivatal szándéka, milyen téves nézet ellen
és miért, hogyan fogalmazott meg egy dogmát. Nyilvánvaló, hogy
amikor dogmatörténetról, a dogma fejlődéséről beszélünk, akkor a
dogma felfogásának, megértésének fejlődéséről, változásáról beszé
lünk. nem pedig a dogma tartalmának változásáról.

Aki a statikus jellegű dogmatikát ismeri és fogadja el, annak
nehézségei támadhatnak adogmatörténet miatt, amiként nehézsé
gei támadtak a Szentírás mai értelmezése miatt is. Az ilyen ember
gondoljon a II. Vatikáni zsinat már idézett, alapvető és normatív
szempontjaíra, és arra, hogy az egyház a valóság statikus szemlé-
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letéről áttért a valóság dinamikus szemléletére. Mit jelent ez a
mai dogmatika számára? Isten nem mondatokat nyilatkoztatott
ki, hanem olyan üdvtörténeti valóságot hozott létre, amelyet teljes
egészében és mélységében emberi szavakkal soha nem lehet ki
meríteni. Gondoljunk csak Jézus történetére. Isten a kinyilatkozta
tást üdvözítő tettekben, eseményekben és ezek szóbeli magyará
zatában valósította meg történelmünkben. A sugalmazott írók a
Szentlélek titokzatos befolyása alatt működtek közre a kinyilat
koztató Istennel. Az egyházat ugyanaz a Szentlélek vezeti a törté
nelem folyamán, a kinyilatkoztatás mélyebb, konkrétabb értelmé
nek felismerésében és értelmezésében. A történetileg adott kinyi
latkoztatást ezek alapján tekinthetjük úgy, mint Isten által adott
közlést, tanítást, amely meghatározta az egyházi dogmák kialaku
lását és megfogalmazását. A dogma fejlődését pedig úgy lehet ér
telmezni, mint előrehaladásta kinyilatkoztatás mélyebb megisme
résében. Talán még eredetibben úgy foghatjuk fel ezt a különös,
egyedülálló tényállást, hogy a kinyilatkoztatás Isten olyan ajándé
ka, amely új életet, új valóságot teremtett. A dogmatörtenet pedig
az egyházi élet fejlődésének következménye.

A dogmák fejlődését tézisenként ki lehet mutatni. A folytonos
ság azt jelenti, hogy az egyház jelenlegi tanítása nem más, mint
Jézus tanításának és az apostolok tanításának hűséges továbbér
telmezése. Az egyház tanításában előfordulhatnak olyan tartalmi
elemek is, amelyek csak egy meghatározott kulturális, gondolko
dási környezet miatt merültek fel, és ez mint feltétel, szükséges
az eredeti tanítás megértéséhez. Azonban a jelenlegi tanítás lénye
ges elemeinek bennfoglaltan vagy kifejezetten benne kell lenniük
az eredeti kinyilatkoztatásban úgy, hogy azt a mai hívő felismer
hesse és elfogadhassa új kinyilatkoztatás nélkül. Úgy kell tehát a
réginek és az újnak összekapcsolódnia, hogy a kinyilatkoztató Is
ten tanúságtétele alapján fogadhassuk el azt, amit az egyház
egyes korokban hittételként elénk ad.

A megújult dogmatikában megváltozott az igazolás és az értel
mezés háromlépcsős módszere. Ma általában a dogmatikusok
hermeneutikus eljárásmóddal dolgozzák fel a kinyilatkoztatás tar
talmát, amely lényegileg történeti és értelmező jellegű. Isten ki
nyilatkoztatása ugyanis nemcsak a történelem folyamán jelentke
zett fokozatosan, hanem maga a kinyilatkoztatás is történelemmé
lett, konkrét történeti tényezővé vált. Gondoljunk csak Jézus és az
egyház történetének konkrétságára. A skolasztikus dogmatikában
az egyház tanítása a kiindulópont. Ezzel szemben a hermeneuti
kus dogmatika a kinyilatkoztatás biblikus tanúságtételéből indul
ki. Második lépésben a skolasztika a Szentírás és a hagyomány
érveit sorakoztatta fel. Az új, hermeneutikus dogmatika követi a
kinyilatkoztatott igazság történetileg kibontakozó menetét addig a
pontig, amíg egy kinyilatkoztatott igazság határozott dogmatikus,
definiált alakot nem öltött, és nyomon követi annak további küz-
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delmes sorsát, jelentésváltozásait is. Végül a skolasztikus dogma
tika lezárta az értelmezést spekulatív, az értelemhez igazodó
szempontokkal. A mai dogmatika a keresztény hit szisztematikus
feldolgozásában igyekszik a hit hagyományának alapvonásait úgy
feldolgozni, hogy az a mai ember számára felfogható és elfogad
ható legyen. Észrevehető ebben az értelmezési folyamatban, hogy
a dogmatika módszere úgy változott meg, hogy nem sérült meg
a kinyilatkoztatott tartalom, sőt érthetőbb és életszerűbb lett.

A legújabb teológiai kutatások nyomán kiderült tehát, hogy a
dogmatikának szüksége van hermeneutikára. Ha a dogmatika
vállalja hermeneutikus feladatát, akkor olyan objektív teológiai
tan lesz, amelynek sikerül tisztáznia sajátos és végső előfeltevését.

lényegi feltételeit. Ez ma már a tudományos dogmatikának lénye
gi követelménye. A dogmák biblikus előtörténete mutat rá a dog
mák értelemadó alapjára. A dogmatörténet pedig a történetiség
szemponfiát érvényesíti a teológiában. A k~tolikus teológia csak a
zsinat után kezdett hozzá a történetiség jelentőségének feldolgo
zásához. Életszerűbben fognak hatni a hittételek, ha feltárjuk
szentírási és dogmatörténeti alapjukat. A hermeneutikus beállí
tottságú dogmatikus pedig készségesebbé válik a dialógusra, mint
skolasztikus kollégái. A dialógus - a kereszténységen belül és a
nem keresztényekkel - ma létkérdés az egyházban. A hit igazsá
gai először nem mint elvont, időtlen formulák, örökérvényű ki
dolgozott tételek jelennek meg a hívők életében, hanem mint üze
net és élet. Krisztus misztériumát nemcsak a Khalkhédoni zsinat
dogmája képviseli, hanem az evangéliumok bennfoglalt és kifeje
zett krisztológiai formulái, s a történelem folyamán feltúnt krisz
tológiai értelmezések és misztikák is.

A megújult dogmatikában a biblikus alapokat, a dogmatörténe
ti kibontakozást és az új szisztematikus feldolgozást figyelembe
véve megkísérelheljük áthidalni az egyház hagyományos tanítása
és a mai világ között tátongó félelmetes szakadékot. Létrehozhat
juk a folytonosságot az egyház jól elkülönülő történeti korszakai
között, és talán a leglényegesebbet, az ősegyház és a mai egyház
igehirdetése között. A maradandó eredet és a mai egzisztenciális
szellemi követelmények között felfedezhetők adogmatörténet se
gítségével a lényeges, közvetítő szempontok. Az evangéliumi kö
vetelmény ma is aktuális, sőt egyedül az adhat választ a mai em
ber kérdéseire. Meglepő belátásokat fedezhetünk fel, ha a Szent
írást és az egyház történetét, a dogmák történetét a mai ember
szemével nézzük, a mai ember kérdéseivel faggatjuk.

Végül feltehetjük kritikus kérdésünket, hogyan értékeljük a jelen
kori dogmatikai megújulást? Változás történt a dogmatikában vagy
megújulás? Ha valaki a skolasztikus dogmatika légkörében nőtt fel,
és ahhoz mereven ragaszkodik, az könnyen elutasíthatja a felvázolt
megújulást. Azt válaszolja, hogy ez csupán nem kívánatos változás
vagy átmenetileg megtűrt állapot a dogmatikában. Aki azonban így
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vélekedik, az feltehetően a II. Vatikáni zsinatról és annak programjá
ról is így vélekedik. Igen fontos kérdés tehát éppen az, hogyan vé
lekedünk a II. Vatikáni zsinatról. Mert A dogmatika kézikönyve szerzői

azt állítják, hogy ők pontosan a zsinati feladatot valósították meg.
Diadalmas, új kezdet volt a zsinat? Vagy csupán egy küzdel

mes szakasz lezárása? Vagy talán egy szerencsétlen epizód? Ezek
az álláspontok, úgy vélem, nem felelnek meg a valóságnak. A II.
Vatikáni zsinatnak határozott rangja és méltósága van az egyház
mai életében, ezért nagyon komolyan kell értékelni és továbbgon
dolni, megvalósítani szempontjait. Nem volt kezdet a zsinat, sem
vég nem volt, hanem inkább határkő, amelyhez viszonyítani lehet
a mai kérdéseket és megoldásokat. Tehát a hagyományos tartal
mat nemcsak új megfogalmazásban, új köntösben kell hirdetni,
hanem a hagyományos tartalmat újra át kellett gondolni, megala
pozni és úgy megfogalmazni. Nem a változtatás szándéka vezérli
a mai teológusokat, és az sem, hogy valami újat vagy újdonságot
mondjanak. Korszerű és az egyház tanításában megalapozott ér
telmezésükkel meg akarják újítani az egyház életét. Ök úgy gon
dolják, hogy csak ezzel az értelmezési művelettel lehet visszaadni
a kinyilatkoztatás aktualitását, frissességét, hogy a mai embert a
hit alapvető döntésére és a hit tételeinek elfogadására képessé te
gyék. Ma már nem elégséges egyszerűen azt állítani, hogy Isten
szólott, ezt és ezt mondta. Lehetövé kell tenni azt is, hogy felfog
hassuk az isteni szó értelmét és mondanivalóját. A dogmatikus
megújulás igazi lehetősége abban áll, hogy a dogmatikus életsze
rűen meg tudja szólaltatni a történeti hagyományt rögzítő íráso
kat, az egyház történeti múltját, a dogmákat, és szembe tud néz
ni, sőt fel is tudja használni a történetkritika kihívásait. Ha a dog
matikus reflexió fel tudja dolgozni a történeti és aktuális tapasz
talatokat, akkor a dogmatika visszanyerheti életképes formáját.
Amikor a teológus újraolvassa és újra átgondolja a hagyományt,
akkor megujítja a keresztény üzenetet. A zsinat szelleme azt is
megkívánja, hogy a kitűzött irányban bátran továbblépjünk, és
távlatokat nyissunk a teológiai gondolkodás jövője felé.

A VIGILIA teológiai könyvújdonságai:

Theodor Schneider: A dogmatika kézikönyve I. kötet
(A teljes dogmatika korszerű áttekintése) 1560,- Ft

Walter Kasper: Jézus a Krisztus
(Kasper a maiszellemi áramlatokba állítja be Krisztus misztériumái) 640,- Ft

Henri de Lubac: Isten útjain
(Az istenhit és az ateizmus szembesítése) 240,- Ft

Josef Pieper: A négy sarkalatos erény
(Az okosság, igazságosság, mértékletesség, lelkier5) 395,- Ft

250


