
TÖRÖK CSABA: 
ÍRÁS ÉS HAGYOMÁNY
Kísérlet egy megújult katolikus
értelmezésre

A golgotai Keresztet úgy is értelmezhetjük, hogy
az ember megöli Istent, azt az Istent, aki a maga
terve, saját akarata és szuverén elhatározása
alapján, nem pedig az ember logikájához, vára-
kozásához és vágyakozásához alkalmazkodva
akar az ember elé lépni. Hogy aztán majd föltá-
mad, és „végül is” bekövetkezik Isten győzelme,
az — üdvösségi jelentősége ellenére — csak még
kiélezettebbé teszi a dolgot. Azt jelenti ugyanis,
hogy a valódi Isten túl van az ember maga által
elgondolt istenhiányának betöltésére alkalmas
istenségen (bálványon); annyira más, hogy a
közte és az ember vágyott istensége között az is-
tengyilkosság és a halál keresztje áll, mint az ember
műve és tettének következménye. Erre képes —
még erre is képes — az istenkereső, de a saját el-
gondolása szerinti istent kereső ember! Ilyen
erősen vágyakozik utána, és ilyen hevesen rea-
gál, ha valami elállja szenvedélyes sajátisten-ke-
resésének végtelen útját; megteszi a legtöbbet,
amit ember egyáltalán megtehet: öl. A halál az
ember cselekvőképességének a határát jelenti; a
halálból feltámadó Isten tehát az emberi cselek-
vőképesség határán túl van. A feltámadás —
hiába öleli-szelídíti magához a történelmi ke-
reszténység kétezer éves liturgiája imában, kép-
ben, zenében, okos teológiai traktatusban — az
ember felől nézve váratlan és elképesztő, mert
mindent meghaladó isten-voltát mutatja fel
annak, akit a sajátistent kereső ember megölt.
A feltámadásban Isten az emberi reménykedé-
sen is túlinak bizonyul, vagyis még az ember lel-
kében fakadó remény se mintázza meg előre be-
töltésének módját és formáját (még kevésbé
helyét és idejét, melyek esetlegessége szinte mél-
tatlan az esemény üdvtörténeti jelentőségéhez).
A feltámadt Isten nem az ember által várt és re-
mélt, hanem az az Isten, aki maga kelt reményt,
várakozást és hitet túl az emberileg remélhetőn
és hihetőn, de csak azután, hogy keresztjével le-
törte az ember saját logikájú vágyát. Csak az a
gondolkodás, remény és hit éri el, amelyet nem
az ember formál a maga akár legvégső remény-
kedésével, legszubtilisebb gondolkodásával és
legmerészebb hitével, hanem maga Isten kelt az
emberben, de nem az emberi létszerkezetbe
előre beleírva — amit azután a történelmi Krisz-
tus esemény tulajdonképpen csak betölt, még ha
várakozáson fölül is —, hanem a történelemben

végbemenő egyszeri konkrét eseménnyel. A ke-
reszténység radikálisan történeti, a bibliai Isten
nem metafizikai fogalmak öltözetében, nem a
szellem időtlen igazságainak tündöklő palástjá-
ban, hanem az esetlegességek gúnyájában, a tör-
ténelem szövetében lép az „itt és most”-ban élő
— tehát konkrét — emberhez, és ebben az em-
berben alakítja ki befogadásának végtelen kapa-
citását, sőt, az egyszeri történeti esemény emlé-
kezetének továbbadását, jelentésének megőrzését
is az esendő emberre, a történelemben vándorló
egyház közösségére bízza.

A vallástörténet folyamatának és kifejezetten
a kereszténység születésének tanúsága szerint
istenkeresésében az ember hajlamos a saját esze
és a saját vágya után menni és a saját istenképét
keresni. Lássuk be, pozitív kinyilatkoztatás nél-
kül mi egyebet tehetne. Ezért kell valami ins-
tancia, ami — ha megtörténik a kinyilatkoztatás
— rögzít a kinyilatkoztató Isten megmutatkozá-
sának minden fontos mozzanatát és magának a
megmutatkozónak mindazon tulajdonságát,
amit akkor és ott — pontosan akkor és éppen ott
— fontosnak tartott bemutatni. Ez az instancia
az újszövetségi paradoszisz, időrendben: az apos-
toli igehirdetés majd annak írásban lecsapódott
formája, az újszövetségi Szentírás. Ennélfogva az
élő apostoli hagyomány a közvetlen történeti
alapja az írott Evangéliumnak — természetesen
úgy, hogy legfőbb teológiai alapja maga Krisztus.
Csakhogy kérdés, vajon az írásos változat a ha-
gyomány minden, az üdvösség szempontjából
döntő elemét magába fogadta, vagy az írás ká-
nonjának rögzítése után is maradtak, vannak a
hagyományban olyan elemek, amelyek az eredeti
paradoszisz szerves részét képezik. A teológia mint
tudomány finom fogalmi disztinkciókkal pró-
bálja a problémát artikulálni, ha megoldani nem
is tudja. Török Csaba könyve bemutatja a teológia
ezúttal is lenyűgözően gazdag fogalmi inventári-
umát, ennek a fogalomkészletnek a használatát a
hittudomány történelmének folyamatában az
apostoli kortól kezdve a patriszti kán, a középko-
ron, a reformáció korán át, a katolikus megúju-
láson és a barokk teológián majd a két Vatikáni
zsinaton keresztül egészen napjainkig. Az egyes
történeti korszakokban ismerteti a legfontosabb
nézeteket, hangsúlyokat és javaslatokat. Ezek
önmagukban is fontosak, de ezúttal a tárgyalás
fő témájának a II. Vatikánum Dei Verbum dog-
matikai konstitúciónak a tágasabb megértéséhez
szükségesek. A könyv harmadát ennek a zsinati
dokumentumnak a keletkezéstörténete adja.
Nem véletlenül. Egyrészt ez a rendelkezés tar-
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talmazza a legfontosabb szöveghelyeket a ha-
gyomány és írás kapcsolatára vonatkozóan,
másrészt a Dei Verbum hosszas és rendkívül iz-
galmas folyamatban született meg. A keletke-
zéstörténet a legfontosabb teológiai érveket és
vitákat vonultatja fel, ám több, mint redakció-
történet vagy történelmi tudósítás (mellesleg
annak is fölöttébb izgalmas): in actu láthatjuk a
„teológiai ész”-t (kegyesebb megfogalmazásban
a gazdagon ihlető Lelket), kivált azért, mert a
korabeli teológia legjelesebb alakjai munkál-
kodnak benne: Rahner, Ratzinger, Congar, Schil -
lebeeckx. Teológusoknak kötelező olvasmány!

Alcíme szerint a könyv arra tesz kísérletet,
hogy egy megújult katolikus értelmezést nyújt-
son. A recenzens nem tudja eldönteni, sikerült-e
az új értelmezés. Mindenesetre kirajzolódik egy
teológiatörténeti ív: hagyomány és írás kezdeti
organikus viszonyától az újra körvonalazódó or-
ganikus viszonyig a közben bejárt, kontroverzi-
ákkal nehezített történelmi korok gazdag tanul-
ságaival. A jelenből visszatekintve úgy látom,
semmi sem volt fölösleges. Mert ha megoldani
nem is tudjuk tudományos szigorral hagyomány
és írás viszonyának minden kérdését, azt megta-
nulhattuk, hogy nem az egymást kizáró pozíci-
ókkal kell vitatkozni, hanem el kell fogadni, hogy
ezúttal is olyasmivel állunk szemben, ami lénye-
gét tekintve Isten üdvözítő művében horgonyoz,
következésképpen misztérium. Ebből nem az kö-
vetkezik, hogy fel kell hagyni a teológiai kutatás-
sal, még kevésbé a felekezetközi párbeszéddel.
Ez, mint a szerző maga is megállapítja, nélkü-
 lözhetetlen ahhoz, hogy a megoldás keresése
„mind inkább egy jó vagy legalábbis jobban fel-
tett kérdés kutatásába alakuljon át”. (447.) Török
Csaba gazdag anyagot felvonultató és összegző
könyve komoly hozzájárulás nem csupán e le-
tisztult kutatás előkészítéséhez, de a kibontako-
zásához is.

A könyv szakteológia, és mint ilyen komoly
méltánylást érdemel, mert jelentős forrás- és
kommentáranyaggal dolgozik, jól és világosan
tájékozódik és tájékoztat. A téma teológián be-
lüli tárgyalásának jogossága és fontossága vitat-
hatatlan, Török Csaba munkája pedig jelentősen
gazdagítja a téma hazai feldolgozását. Mind azon -
által olvasása közben többször is elgondolkod-
tam: bárcsak ekkora lenne a baj, s az lenne most a
legfőbb gond, hogy nehéz felekezeten belüli és fe-
lekezetközi egyetértésre jutni hagyomány és írás
viszonyának meghatározásában, és abban a kér-
désben, hogy van-e a keresztény hitnek olyan ele -
me, ami csak bennfoglaltan található meg a Bib-

liában, ám a hagyományra támaszkodva kellő
alapunk lehet/van dogmatizálására (klasszikus
példa Mária mennybevétele vagy a pápai téved-
hetetlenség). Az „idők jele” — fájdalmasan fi-
gyelmeztető jele — azonban most sokkal inkább
az alapok megrendülése. Nem a bibliai és nem a
hagyománybeli alapok, ha nem… Bizony, már azt
is nehéz megmondani, hogy miféle alapok moz-
dultak el, süllyedtek meg. Az írásban minden
egzegetikai bonyodalom ellenére rend van, bíz-
vást támaszkodhatunk rá, és lényegében el is
igazodunk benne, egyebek között éppen az írást
átölelőn értelmező liturgiai hagyomány segítsé-
gével (lex orandi lex credendi). Ugyancsak rend
van a teológiai értelemben vett hagyományban;
példaképpen az ortodox kereszténység maga-
biztosan támaszkodik az írásra és a hagyomány -
ra egyaránt, pontosan érzékelve a kettő szerepét.
Ahol baj van, az a nyugati kereszténység emberé-
nek hite és bizalma magában a kereszténységben
jóval innen az írás és a hagyomány viszonyának
minuciózus mérlegelésén. Ebből a szemszögből
tekintve talán éppen egy bizonyos hagyomány-
nak nőtt meg a jelentősége, mert az írást először
is kézbe kell venni, erre pedig a hagyomány bíz-
tat. Ez a hagyomány, amiről szó van, nem a dog-
matikai tradíció, hanem a relevancia elő- és
erőtere, amely hordozza az írást is — sőt fogal-
mazzunk merészebben: magát a kereszténységet
mint vallást, egyáltalán az emberi létezés és vi -
lág vallási értelmezését, megalapozza ennek az
értelmezésnek a jogosságát és szavatolja érthe-
tőségét. Természetesen a Szentírás adja a hit tar-
talmát, de a hagyomány az éltető talaj, amin a
hit kicsírázik. Mutatis mutandis ősegyházi szituá-
 cióban élünk: amiként az ősegyház még nem ren-
delkezett az (újszövetségi) írással, hanem a rele-
váns hit paradosziszával, úgy nekünk is, noha mi
már birtokában vagyunk a teljes írásnak, de még -
iscsak a hit előzetes ráhangolására van szüksé-
günk ahhoz, hogy egyáltalán odaforduljunk az
íráshoz. Ezt a ráhangolást nem az írás adja, ha -
nem az élő igehirdetés, az egyház jelenléte mind -
azon terepen, ahol a mai ember élete zajlik. Vagy -
is mindenhol. Nem feltétlenül formálisan, de
mindenképpen spirituálisan. Hogy azután az
élő igehirdetés egyszersmind az írásból meríti
lényegi tartalmát — nos, ez ismét csak hagyo-
mány és írás egymást kölcsönösen föltételező
ket tős egységét bizonyítja. És ez így van rend-
jén. (Új Ember, Budapest, 2016)

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ

960



Noël et le msytère de l’Incarnation
Les hymnes pour Noël de Pierre Abélard
Poèmes d’Attila Jász, prose de Magdolna Friedler

Réponses de personnalités de la vie culturelle hongroise à l’enquête
de Vigilia

Weihnachten und das Geheimnis der Menschwerdung
Weihnachtshymnen von Peter Abaelard
Gedichte von Attila Jász, Prosa von Magdolna Friedler

Antworten auf die Umfrage der Vigilia bei bedeutenden ungarischen
Persönlichkeiten

Christmas and the Mystery of Incarnation
Christmas Hymns by Peter Abelard
Poems by Attila Jász, Prose by Magdolna Friedler

The Answers of Outstanding Hungarian Personalities to the Inquiry
of Vigilia

LÁSZLÓ VARGA:

LÁSZLÓ VARGA:

LÁSZLÓ VARGA:

82. évfolyam VIGILIA December

SOMMAIRE

Chez-soi et sans chez-soi

Heimat und Heimatlosigkeit

INHALT

CONTENTS

Home and Homelessness

Főszerkesztő és felelős kiadó: LUKÁCS LÁSZLÓ
Felelős szerkesztő: PUSKÁS ATTILA Főszerkesztő-helyettes: GÖRFÖL TIBOR
Szerkesztők: BENDE JÓZSEF, DEÁK VIKTÓRIA HEDVIG, LÁZÁR KOVÁCS ÁKOS, VÖRÖS ISTVÁN
Szerkesztőbizottság: HAFNER ZOLTÁN, HORKAY HÖRCHER FERENC, KALÁSZ MÁRTON, KENYERES ZOLTÁN, 
KISS SZEMÁN RÓBERT, POMOGÁTS BÉLA, RÓNAY LÁSZLÓ, SZÖRÉNYI LÁSZLÓ 
Szerkesztőségi titkár és tördelő: NÉMETH ILONA Indexszám: 25 921 HU ISSN 0042-6024; 
Nyomdai munkák: Séd Könyvkiadói Kereskedelmi és Nyomdaipari Kft., Ügyvezető igazgató: Dránovits István
Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Budapest, V., Piarista köz. 1. IV. em. 420. Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444. Postacím: 1364
Bu da pest, Pf. 48. Internet cím: http://www.vigilia.hu; E-mail cím: vigilia@vigilia.hu. Előfizetés, egyházi és templomi árusítás: Vigilia Kiadó-
hivatala. Terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág, a Magyar Lapterjesztő Zrt. és alternatív terjesztők. 
A Magyar Posta Zrt. postacíme: 1900 Budapest. Előfizetésben megrendelhető az ország bármelyik postáján, a hírlapot kézbesítőknél,
www.posta.hu WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262
számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt. fenti elérhetőségein.
A Vigilia csekkszámla száma: OTP V. ker. 11707024–20373432. Előfizetési díj: egy évre 6.000,– Ft, fél évre 3.000,– Ft, negyed évre 1.500,– Ft.
Előfizethető külföldön a KKV-nál (H-1389 Budapest, POB 149.). Ára: EU országok: 6.000,– Ft/év + postaköltség, tengerentúli országok: 100,–
USD, illetve ennek megfelelő más pénznem/év.
SZERKESZTŐSÉGI FOGADÓÓRA: KEDD, CSÜTÖRTÖK 10–14 ÓRA. 
KÉZIRATOKAT NEM ŐRZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA

Alapítvány 
a Közjóért



Ára: 600 Ft

A kereszténység és a világvallások
Az olvasás művészete
Bazsányi Sándor, Deák Viktória Hedvig,
Papp Miklós és Patsch Ferenc tanulmánya
Demény Péter, Ferdinandy György,
Iancu Laura, Juhász Anikó, Kontra Ferenc,
Kun Árpád és Vörös István írása

KÖVETKEZŐ SZÁMAINKBÓL

Minden kedves Olvasónknak
áldott Karácsonyi Ünnepeket 

kívánunk!


