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A liturgikus-szentségi teológia születése  
és a „rituális cselekmény” kategóriája

Az üdvesemény értelmezései 
közül – ami nem más, mint a Názáreti Jézus, Isten fia megtes-
tesülése és húsvétja (szenvedés/halál/feltámadás) – a „rituális” 
értelmezés története kiemelkedően tanulságos. Ez már az értel-
mezés kettős jelzőjében – liturgikus-szentségi – is tetten érhető. 
Itt két olyan szakkifejezés jelenik meg, amelyeket a latin hagyo-
mány teológiai szempontból egyenlőtlen mértékben dolgozott 
ki: „a rituális tapasztalat” tartalmát ugyanis elvont fogalmakba 
tömörítette, olyannyira, hogy az már-már el is tűnt, és csak év-
századok elteltével, összetett újragondolási és átalakulási folya-
mat árán bukkant fel újra. E folyamat során megkérdőjeleződött 
e hagyomány mind „szubsztanciális”, mind „formális” arca. Bát-
ran állíthatjuk, hogy a kettős jelző – „liturgikus-szentségi teoló-
gia” – felvállalja a koherencia megteremtését egyrészről a teoló-
giai tartalmat illetően, hogy az üdvösség igazságát krisztológiai 
és ekkleziológiai szinten kommunikálja, másrészről viszont e ko-
herenciába a hagyomány által kialakított és felvett „rituális for-
mát” is belefoglalja, hogy a húsvéti misztériummal való alapvető 
kapcsolat megtapasztalható és kifejezhető legyen.

Ez akár történeti, akár strukturális szinten több tényező függ-
vénye, amelyeket itt most csak a főbb pontokra rámutatva tu-
dunk összegezni . Tényként kell elismernünk, hogy a latin teo-
lógiai hagyományban a Krisztus- és egyház-esemény rituális 
közvetítésének hosszú időszakát fokozatosan felváltotta a „tar-
talom szentségi közvetítésének” és a „forma kultikus ceremóni-
áinak” eltávolodása. Ebből a szentség olyan teológiája született 
meg, amely tökéletesen független volt a kultusszal kapcsolatos 
gyakorlati tudástól. Azt is hozzá kell tennünk: csak az első ér-
demelte ki, hogy teológiának nevezzék, míg a másodikra teoló-
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giai szempontból súlytalan, pusztán külsődleges gyakorlatként 
tekintettek. Ez az évezredes beidegződés a 9. századra megy 
vissza, és egészen a 19. században bekövetkező válságáig ural-
kodó volt. Ekkortól jelentkezik mind erőteljesebben az igény 
arra, hogy újra felfedezzenek egy „egységesítő tudást”. Ez a tu-
dás végül a II. Vatikáni Zsinat hatására kap ismét polgárjogot, 
mint „Krisztus és az Egyház misztériumának rituális felfogása”. 
Először a misztérium e felfogását és történetét körvonalazzuk, 
majd a most elmúlt évszázad fejlődésének tüzetesebb vizsgála-
tával folytatjuk, ami a II. Vatikáni Zsinat összegző megfogalma-
zásában éri el legteljesebb kifejeződését, s lesz az üdvesemény 
„rituális” újragondolásának vezérfonala . A keresztény rítus mint 
Krisztus és az Egyház közötti kapcsolat eredője, s így a kinyi-
latkoztatás és a hit alapjának része, úgy tűnik fel előttünk, mint 
a 19 . és a 21 . század közt végbement teológia-történeti átmenet 
egyik fő kiváltója és mozgatója: a jelenkori teológiának ennek fe-
lelős örököseként kell önmagára tekintenie.

Az ünnepelt esemény mint misztérium

Ahhoz, hogy a tanulmányunk címében szereplő két kifejezés – 
liturgia és szentség – kapcsolatának történetét felvázoljuk, min-
denekelőtt e szavak mögött rejtőző kérdések elméleti tisztázásá-
ra van szükség . Az üdvösség rituális értelmezésének történetét 
olyan előfeltételezés teszi kiváltképp összetetté, amely kezdetben 
nyilvánvaló volt, majd később eltűnt. Az utolsó száz év teológi-
ája pontosan ennek helyreállításán dolgozott. Mondhatni azért 
is annyira bonyolult ez a kérdés, mert elemien egyszerű előfel-
tételezésen nyugszik . Amikor a kultikus cselekmény feltételeit 
helyreállító teológiai vizsgálódás útját bejárjuk, az a legkorábbra 
visszanyúló hagyomány újraértelmezéséhez is világosságot ad . 
Kettős mozgás megy tehát végbe: a történelem újraolvasása se-
gít, hogy felfedezzük az üdvösség rituális értelmezését, egyide-
jűleg pedig a rituális cselekményben a hit elsődleges nyelvezetét 
ismerjük fel, amely itt és most megy végbe, s ez a felismerés még 
mélyebb és jelentőségteljesebb történeti megértést tesz számunk-
ra lehetővé.

A rituális cselekmény elméleti és tapasztalati újrafelfedezé-
se abban az új összefüggésben tudott elkezdődni a 18. század 
végétől, amit a modern liberalizmus és a nagy francia és ameri-
kai forradalmak teremtettek meg, s amit „nyílt társadalomnak” 
is nevezünk . Olyan új kulturális, társadalmi és politikai feltétel-
rendszerekről beszélünk, amelyek a szabadság, a lelkiismeret és 
a szubjektum újfajta megértését indítják el, s a teológiai hagyo-
mánytól is megkövetelik, hogy a rituális hagyományt újraolvas-
sa. Így bukkanhat felszínre e rituális hagyomány sajátos minő-
sége, amennyiben az a „hit gyakorlati megértése” és mélyebb 
„közösségi és kapcsolati” természete; ahol tapasztalat és kifeje-



zésmód mélyen kapcsolódnak, köszönhetően a verbális és non-
verbális nyelvezetek különbözőségének. Ez az újrafelfedezési és 
helyreállítási folyamat Európában a 19. század első felében indul 
meg A . Rosmini és P . Guéranger prófétai meglátásainak köszön-
hetően. E században lassanként terjedőben van egy olyan látás-
mód, amely azonban csak X. Piusz pápasága alatt és a Liturgikus 
Mozgalom szervezettebb kibontakozásával, a 20. század első két 
évtizedeiben nyer hivatalos formát . Az új teológiai értelmezések 
és rituális gyakorlatok útkeresése során fedezik fel a liturgikus 
és szentségi hagyomány történetét: ennek hatására születik meg 
az igény olyan új liturgikus formákra, amelyekkel hűbben és 
szervesebben lehetne a húsvéti misztériumot ünnepelni . A tör-
ténelem új teológiai megközelítése mellett a kísérletezőkedv is 
ébredezik ekkor: szó és gesztus, idő és tér, a liturgikus ünneplés 
szolgálattevői és gyülekezet közti egyensúlyain is új módokon 
kezdenek dolgozni .

Ez az újraértelmezési folyamat a II. Vatikáni Zsinaton jut hi-
vatalosan is fordulóponthoz. Benne ugyanakkor több új egyházi 
irányzat is összetalálkozik, s a hagyomány új módon való értel-
mezése is itt veszi kezdetét. A Sacrosanctum Concilium szövegébe 
nemcsak a Liturgikus Mozgalom, hanem a biblikus, patrisztikus 
és ökumenikus mozgalom is utat talál: ezek együttesen, a „for-
rásokhoz való visszatérésen” keresztül akkorra már majd’ egy 
évszázada alakították a hagyomány és a doktrína felfogását. 
Ugyanakkor épp a liturgiáról szóló zsinati konstitúció, amely 
1963 decemberében mintegy ünnepélyesen megnyitja a zsinati 
szövegalkotást, állítja fel az „aktív részvétel” minden megke-
reszteltre vonatkozó követelményét, s alapozza meg a hagyo-
mány „rituális megértését” .

A II. Vatikáni Zsinat fejleményeként két igény erősödött meg. 
Egyrészt már rögtön a Sacrosanctum Concilium jóváhagyását kö-
vető hónapokban körvonalazódott a liturgikus reform feladata, 
ami végül lehetővé tette, hogy már nemcsak a klerikusoknak és 
szerzeteseknek, hanem az egész keresztény közösségnek hozzá-
férése legyen a kultikus tevékenységhez . Másrészt az is világossá 
vált, hogy egy ilyen liturgikus reform szükségképpen magával 
hozza a szentségekről szóló egyházi tanítás és az egyházi iden-
titás gyökeres és igényes megújítását. Ez vezetett el aztán azok-
hoz a feszültségekhez, amelyek az utóbbi két évtizedben mind 
az egyházi tanítást, mind az egyházfegyelmet megjelölték, akár 
nosztalgikus kísértések, akár előremenekülés formájában. Ezek 
a feszültségek a történelmi folyamatok és az egyházi emlékezet 
megértésének hiányából fakadnak, s épp ezért szentelünk most 
nekik külön figyelmet.
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A teológiai tartalom és a rituális forma  
az egyház kétezer éves történetében

A fentebb már elővételezett fejlődés fényében az egyházi ha-
gyomány rituális hermeneutikáját úgy olvashatjuk újra, hogy az 
megszabadulhat attól a hozzá nem illő, erőltetett látásmódtól, 
amely főleg a 2. évezredben vált szinte kötelezővé a latin teoló-
giában . Az egyházi hagyomány rituális cselekménnyel és annak 
teológiai jelentőségével kapcsolatos gondolkodási mintáinak 
megfeleltethető történelmi korszakokat különíthetünk el egy-
mástól. Ezeket itt vázlatosan mutatjuk be.

(A kezdetek modellje) A születő egyház számára a Krisztusban 
megvalósuló üdvösség hirdetése és annak rituális – főleg ke-
resztségi és eukharisztikus – formája szétválaszthatatlanul ösz-
szefonódnak. A keresztség fürdője és az eukharisztikus lakoma 
az a kapott és továbbadott forma, amelyben megvalósul az Úrral 
való személyes és közösségi kapcsolat az egyházban . A rituális 
cselekmény és a fogalmi tartalom közvetlen, mesterkéltség nél-
küli formában találkoztak, így biztosítva a forma és tartalom köl-
csönhatását, amit a cselekmény és az elbeszélés hordozott. Egy 
olyan „elvont tudás” hiánya, amely rátelepedhetett volna a gya-
korlatra, a cselekvést a tudás alkotó mozzanatává tette. A rituális 
cselekmény és a teológiai jelentés egymásból eredtek mint rituá-
lis és spirituális kultusz. Az első keresztény nemzedékeknek ez a 
hozzáállása – amihez a későbbi modellek mérhették magukat, s 
amelybe a maguk új és ésszerű igényeit is beépíthették – lehetővé 
tette, hogy szorosan tartsák magukat a „regula fidei”-hez, ami 
persze nem akadályozta, hogy a Mediterraneumban kialakuljon 
egyfajta rituális sokféleség . A hit egysége és a rítus sokfélesége: 
ez volt a „szentség” és a „liturgia” őseredeti formája. Az utolsó 
vacsora különféle elbeszélései, a keresztségre való többféle uta-
lás, a páli, péteri vagy jánosi értelmezések adják a „rituális her-
meneutika” kiinduló modelljét; a későbbi korok aztán pontosan 
erre építik a maguk sajátos fejlődését.

(A patrisztikus modell) Ezzel az eredeti megközelítéssel áll-
nak folytonos viszonyban az egyházatyák, legalábbis a 6. száza-
dig, amikor gazdag biblikus és kulturális értelmezési eszközö-
ket is bevonnak . Az üdvösséget a kultusz rituális cselekménye 
által közvetített valóságként gondolják el. Ebben az a legfigye-
lemreméltóbb, amit Gerken a „kép teológiájának”, Mazza pe-
dig „tipologikus módszernek” aposztrofál. Ezekkel a szavakkal 
olyan érzékelési és érvelési eljárásmódot írnak le, amely elsősor-
ban nem „fogalmi közvetítésre” támaszkodik, hanem az „ábrá-
zolást” és az „ontológiai részvételt” használja érvelésének alap-
jaként . Ambrusnál, Ágostonnál, Aranyszájú Szent Jánosnál vagy 
Damaszkuszi Szent Jánosnál a fogalom sohasem önálló szereplő, 
a szentségről szóló tudást náluk nem lehet „esszenciális” vagy 
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„szubsztanciális” módon megalkotni . A megértés szempontjából 
kulcsszerepet játszik a kép, és a cselekmény ad hozzáférést a fo-
galomhoz. A szentségi teológia eme fejlődési szakaszában még 
nyoma sincs a cselekvés fogalommá szűkítésének.

(A középkori modell) A középkori modell már a 9 . században 
tetten érhető, s az első „Krisztus testéről és véréről” szóló érte-
kezésekben (Paschasius Radbertus és Ratramnus) új látóhatár 
nyílik. Ez a „szentségi tudás” már különbözik a régiektől, s bár 
ugyanazokat a bibliai helyeket idézi, mint az egyházatyák, meg-
kezdődik egy olyan folyamat, amelyben látható és láthatatlan, 
szükségszerű és esetleges olyannyira elkülönülnek, hogy a te-
ológia terében csak a láthatatlan és a szükségszerű kap helyet. 
Mindez egy, a rítusok és szimbólumok által felettébb uralt kul-
túra kontextusában megy végbe: ebben az összefüggésben le-
hetővé vált egy olyan formális tudás kifejlődése, amelyet aztán 
az Universitas és a „quaestiones disputatae” kereteiben visznek 
tökélyre. Itt a szubsztancia és a szükségszerűség logikája addig 
megy, hogy aláássa a láthatóság és esetlegesség jelentőségét. 
Ily módon a fogalmon keresztül közvetlen hozzáférésel bírnak 
a jelentéshez, s ehhez képest mindazt, ami látható és esetleges, 
azt a járulékosság és ünnepélyesség territóriumára száműzik. 
Ebben az összefüggésben születik meg a strukturális különb-
ség a „krisztológiai és ekkleziológiai jelentésre” szóló teológiai 
kompetencia és a „kultusz” között, amelyet pedig „igazság cse-
lekedeteként” (mint a törvénynek való engedelmesség) és „cere-
móniaként” értenek, s egy más intézmény kereteibe helyezik . A 
szubsztancia és a szükségszerűség a teológiához tartoznak, míg 
a járulékos és a szokás a jámbor és intézményes cselekvés rend-
jébe tartoznak. Ez az elméleti különbségtétel olyan gyakorlati el-
távolodáshoz vezet, amely a praxis jelentésének teljes elszigete-
lődését eredményezi. A modern kor ezt az örökséget veszi át a 
középkortól .

(Az újkori modell) Attól a pillanattól, hogy a Firenzei Zsinat 
először emeli tanítóhivatali szintre minden egyes szentségnek a 
forma-matéria-kiszolgáltató szempontjai alapján való kifejtését, 
a szentségi teológia kultúrája erőltetett és évszázadokig vissza-
fordíthatatlan átalakuláson megy keresztül . A Trentói Zsinat tu-
lajdonképpen megmarad ebben a keretben, amikor az ellenrefor-
mációt és a katolikus megújulást elgondolja, s bár ennek határait 
és hiányosságait is megállapítja, mégsem tud kitörni belőle, „a 
tanítás és praxis apológiájának” eltúlzott gondja miatt. A mód, 
ahogyan az újkori egyház a középkori szentségi teológia alapel-
veit és szempontjait alkalmazza, a liturgia és a szentségek egyre 
pontszerűbb, mechanisztikus, individualista felfogásához vezet. 
A Trentót követő gyakorlat és gondolkodás ennek jegyeit viseli 
magán. Ez hozzájárul majd a fogalom/érzelem, valamint cselek-
vés/végrehajtás közötti strukturális szakadáshoz. Az imádság 
formái és a hit formái oly mélységesen elkülönülnek, hogy így 
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egyrészt elsősorban az egyéni vallásosságot táplálják, ugyanak-
kor a papságnak fenntartott rituális cselekvés és a nép jámbor 
passzivitása közti klerikális szakadást is elmélyítik .

(A késő újkori modell) A késő újkori modellt feloldhatatlan fe-
szültségektől terhes. Egyrészről formálódóban van a „katolikus 
kultúra”, amely a hagyomány helyes értelmezésének kizáróla-
gos igényével lép fel, és semmiben nem érzi magát az őt körülve-
vő kultúra adósának. Hajlíthatatlan gondolkodása nagy részben 
rögeszmésen fixálódik a szentségek és a kultusz „tridenti formá-
jának” megőrzésére, mert magának a katolicizmusnak lényegi 
jellemzőit látja ezekben. Ezzel egyidőben, először csak búvópa-
tak módján, majd mind erőteljesebben megszületik az a sejtés, 
hogy a liberális államban a hit túlélésének feltétele a premodern 
stílushoz való visszatérés volna. Ez a feltevés a „közösségi” 
hangvétel és „a gyülekezet rituális formájának” újrafelfedezésé-
re is hajlott, ami különös feszültségben állt a tridenti forma által 
akaratlanul is előmozdított individualizmussal. A késő modern 
fejlődés harmadik összetevője a „világiasító” irányvonal, amely 
a szentséget és kultuszt a hitben és szeretetben élt életre váltja 
át. E három összetevőből bármelyik szövetségre léphet a másik-
kal, akár taktikai, akár stratégiai megfontolásból. Előfordulhat 
tehát, hogy felfedezik a liturgiát mint az egyház minden más 
tevékenyégének „csúcsát és forrását” (culmen et fons), de ez a 
liturgia aztán az egyén „vallásos” gyakorlatainak formáját, vagy 
épp a kifelé végzett tevékenység „kommunionális” formáját, de 
az is lehet, hogy az „egzisztenciális és/vagy spirituális” liturgia 
formáját ölti. Ilyen összefüggésben a szentségi hagyományt a pe-
remre szorulás fenyegeti, mert azt a liturgia leszűkítő megérté-
séhez kötik .

Jelenkori újraértelmezési kísérletek s azok 
egyházi és kulturális összetevői

Ennek az összetett fejlődésnek a fényében s a szentségi és litur-
gikus teológia jelenkori állapotát tekintve elmondhatjuk, hogy a 
teológus-társadalom gondolkodásában szemmel látható a hala-
dás, méghozzá egyáltalán nem egyetlen irányba! Ehhez azonban 
csak részben társul a teológiai gondolatok megfelelő lelkipászto-
ri és spirituális kidolgozása. Úgy tűnik, hogy „Krisztus testének” 
tapasztalata – amely nem más, mint az egyházi élet létállapo-
ta, mint az Atyával a Fiú által a Szentlélekben megélt közösség 

– továbbra is erős hasadtságot mutat: egyik oldalon a teológiai 
fogalomalkotás és a vallásosság közvetlen érzelmi tapasztalata, 
másikon pedig a liturgikus cselekmény, a non-verbális nyelvezet 
és a testi cselekvés által közvetített erő. Épp az alaposabb reflexió 
tudta felszínre hozni és új fényben megmutatni ezeket a proble-
matikus kérdéseket .
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(A liturgikus cselekmény) Bár a skolasztika és a modernitás fej-
leményeként a „cselekmény” szerepe a teológiai figyelem pere-
mére szorult, két 20. századi teológiai irányzat hatására azonban 
újra nagy jelentőségre tett szert: egyrészt Odo Casel elmélete a 
„kultusz misztériumáról” újra közelítette és kapcsolatba hozta 
Isten cselekvését és az ember cselekvését, mégpedig a hagyomá-
nyos „jel” és „ok” újraértelmezésével, amelyeket „szimbólum-
nak” és „misztériumnak” aposztrofált . A Mysterientheologie szü-
letésével a húszas években olyan közelítés kezdődik, amely már 
nem szétválasztja, hanem egyesíti a tartalmat és a formát, Isten 
és ember cselekvését, megszentelődést és kultuszt. Másrészt ez-
zel egyidőben Romano Guardini a liturgia olyan elméletét, vala-
mint az eukarisztikus és szentségi teológia olyan átgondolását 
dolgozta ki, amelyben a „cselekvés” minősége központi szerep-
hez jutott, szemben minden intellektualizáló vagy szentimentá-
lis leegyszerűsítéssel. E két elméleti megalapozás, bár más for-
rásokból fakadtak, s más következtetésekre jutottak, alaposan 
hozzájárultak, hogy a szentségek teológiáját a liturgiával szoros 
összefüggésben írják újra. Hatásuk évtizedek múltán is tetten ér-
hető, úgy a II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciójában, mint a 
nyolcvanas évektől kibontakozó teológiai irányvételekben, ami-
nek egyik legavatottabb szószólója Louis-Marie Chauvet.

(Non-verbális nyelvezetek) A cselekvés visszaszerzett központi 
szerepét a Kultmysterium és a „kultikus cselekmény” fogalmak 
közvetítik, amelyek a hagyomány „jel”- és „ontológiai” hangsú-
lyát áthelyezik, s inkább a „szimbolikus megismerés” és a „totá-
lis gondolat” lesznek a megértés központi kulcsai . A cselekvés 
központba való visszakerülése azt is megváltoztatja, ahogyan a 
liturgikus-szentségi „kommunikációt” elgondoljuk . Ha a szent-
ség megértése „per ritus et preces” történik (SC 48), akkor a ritu-
ális cselekmények és az imádság szavai a teológia szempontjából 
döntő szerepet visznek. Ezért a nyelvezet szerepe jelentősen ki-
tágul, s olyan kódok is fontos szerepet kapnak, amelyek „kül-
sődleges mivoltát” új szemmel kell nézni: az addig „a lélek érzé-
sének” tulajdonított első helyre – amit még 1947-ben a Mediator 
Dei is elismer – a non-verbális nyelvezet lép, amit a II. Vatikáni 
Zsinat ugyancsak elfogad. Ezt a non-verbális nyelvezetet hor-
dozzák az ún . rubrikák . (A rubrikák a liturgikus könyvekben a 
liturgia konkrét végzési módjára vonatkozó előírások, amelye-
ket régen pirossal [latin ruber] szedtek.) Ebben az értelemben a 
teológiai intellektualizmus hagyományos nézőpontja a feje tete-
jére áll: az ünneplésben használt nyelvezetek nem pusztán kife-
jezik a keresztény ember „nyelv előtti” tapasztalatát, hanem épp 
hogy strukturálják ezt a tapasztalatot, ami pontosan a közösségi 
és egyéni kifejezésmódban érlelődik. A „nyelvészeti fordulat” – 
vagyis annak meghaladása, hogy a nyelvet pusztán eszközként 
gondoljuk el – utat talál a szentségi teológiához, s annak hangsú-
lyait is mélyen megváltoztatja .
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(A testi közvetítés) A cselekvés és a nyelvezetek újrafelfedezése 
azt is magával hozza, hogy a „test” szerepe is felértékelődik a 
keresztény tapasztalatban . A Krisztussal való kapcsolat „testi” 
kapcsolat: ez igaz a krisztológiára, amely a Feltámadott testében 
találja meg közvetítőjét, és az ekkleziológiára, amely az egyházat 
„Krisztus testeként” érti. Ez az összetett viszony Krisztus valósá-
gos és misztikus teste között nem tűr el olyan teológiai fejtege-
tést, amely pusztán fogalmakra és érzületre alapoz . A szentség-
nek mint „testi jelenségnek” az újrafelfedezése egyáltalán nem 
másodlagos gondolkodásbeli és gyakorlati erőforrásokat hor-
doz. Egyrészről megköveteli az olyasfajta dualizmusok megha-
ladását, mint a „szubsztancia/akcidens” vagy a „lényeg/haszon”. 
Másrészről olyan „gyakorlati formát” igényel, amely egyfajta 
elemi minőségben gyökerezne, amelyben kezdet és vég, eredet 
és eszkaton formát öltenek és adnak . A testi közvetítés tehát nem 
pusztán a tartalom adottsága, hanem a forma feltétele. Ez egybe-
esik a testi cselekvés és a „non-verbális”, s épp ezért nagyon is 
testi nyelvezetek felértékelődésével.

Ezek a fejlemények az alapokat érintő változásokat szülnek 
abban a két hagyományos diszciplínában, amelyek az egyház ri-
tuális cselekvését tárgyalják. A következőkben az előző évszázad 
teológiájának fejleményeit vesszük szemügyre .

(A szentségi teológia) Itt kettős jelenség tanúi vagyunk: egy-
részt, többek közt a protestantizmussal való ökumenikus érint-
kezés feléledésével kialakult a szentségek „analogikus szem-
lélete”, ami az „eredeti szentségtől” (Krisztus) kiindulva, az 
„alapvető szentségen” (egyház) keresztül jut el „szoros értelem-
be vett szentségig”. A szentségnek ez az analogikus fogalma, 
amelyet főleg Krisztushoz és az egyházhoz kapcsolnak, s amely 
a „hét szentségről” szóló tanításnak van alárendelve, a szentsé-
gek teológiai súlyának növekedéséhez vezetett ugyan, de ezzel 
elvontabb, formálisabb fogalmisághoz jutunk, amely eltávolo-
dik az érzékelhető, testi közvetlenségtől. Ehhez az irányzathoz 
társul a szentségnek olyan újraértelmezése, amelynek kulcsa a 
„testi, szimbolikus, nyelvi közvetítés”, ami viszont újraszőtte a 
kapcsolatot a liturgikus hagyománnyal, és friss figyelmet fordí-
tott a rituális formára. 

(A liturgikus teológia) Új diszciplínaként már megszületésével 
is jól mutatja, hogyan ölt alakot a korábban láthatatlan „liturgi-
kus kérdés”. De ez a teológiai tudományág, bármilyen újkeletű 
legyen is, ugyancsak kettős irányulást mutat, ami a ressourcement 
fogalmának kettős értelemzéséből fakad. Magától adódó jelenté-
se a „liturgia forrásaihoz való visszatérés”: ebben az értelemben 
a liturgikus teológia remek lehetőség, hogy a liturgikus forrás-
anyagok közt kutakodva felszínre hozzunk ősi, eredeti jelenté-
seket . Van azonban a ressourcement kifejezésnek egy nehezebb 
olvasata, ami a liturgiához mint forráshoz való visszatérést ré-
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szesíti előnyben: ebben az esetben a rituális cselekmény verbá-
lis és non-verbális összetevőivel együtt lesz a teológiai megér-
tés, a lelkipásztori törekvés és a spirituális ihletés forrása. Bár a 
ressourcement első, klasszikusabb jelentését sem szabad elfeled-
nünk, mégis egyértelmű, hogy ha e második olvasat mentén ha-
ladunk, akkor a liturgia ma nagyban hozzájárulhat a szentségek 
teológiájának kidolgozásához .

Új egyensúly liturgia és szentségek közt –  
a szisztematikus újraértelmezés távlatában

A Sacrosanctum Concilium által támasztott kihívás a szentségek 
és a liturgia teológiájának megújítása volt. Ez a megújítás lénye-
gében abban áll, hogy a keresztény rítus új fogalmát vezeti be, 
amely meghaladja annak „puszta külsődleges ceremóniaként” 
való elgondolását, s ezt a megújuló antropológiai és fenomeno-
lógiai kultúrára, valamint a cselekvéselméletre és a lingvisztikai 
fordulatra támaszkodva teszi . Hogy ennek az új megközelítési 
módnak mik lesznek a következményei, még nem világos. Itt 
néhány olyan jelentősebb nézőpontot tudunk kiemelni, amelyek 
segítenek, hogy a régi kategóriákat új fogalmakra fordítsuk le . 
Ezzel az a célunk, hogy olyan „új egységet” hozzunk létre, amely 
túl van az időközben veszélyes szembenállásokká fajuló klasszi-
kus megkülönböztetéseken .

(Új egység krisztológia és ekkleziológia között) A klasszikus teo-
lógia nem rendelkezett szoros értelemben vett ekkleziológiával: 
a krisztológiát rögtön a szentségekről szóló traktátus követte. Az 
egyházi dimenzió bevezetése, mint Krisztus és a szentségek kö-
zötti közvetítő, új polarizáció számára nyitott teret, amely a ta-
pasztalat fókuszát külsőségekről az „egyházi formára” vitte át. 
Valójában épp a szentségben, annak elválaszthatatlan külsődle-
ges és szociális vonatkozásában találkozik Krisztus és az Egyház 
a legradikálisabban. A szentségek külsődlegessége illesztési és 
kritikai alapelvet jelent Krisztus és az ő egyháza közti közelség-
ben, s nem pusztán egy gondolkodási vagy hitaktus által garan-
tált összefüggés következménye .

(Új egység szentség és áldozat között) Az új kategóriák a szentsé-
gi teológia keretein belül is új és mélyebb egység megteremtését 
célozzák. Ezt az egységet korábban bizonyos megkülönbözte-
tések hozták létre. Ilyen volt főleg a „megszentelődés” és „kul-
tusz” közti különbségtétel, ami az eukarisztia kontextusában a 
„szentség” (megszentelődés) és az „áldozat” (kultusz) nevet vi-
selte . Az évszázadok során e megkülönböztetések ellentétekké, 
szembeállításokká merevedtek, nemcsak az egyes hívő, hanem 
az egész egyház tapasztalatában, de az egyes egyházi hagyomá-
nyok között is. Ezek a szakadásokba torkolló megkülönbözteté-

48 andrea grillo 



sek magának az egyháznak a létére és a Krisztussal való kap-
csolatra nézve jelentettek fenyegetést, hiszen véget vetnek egy 
kapcsolatnak, megtörik azt, s így továbbadhatatlanná teszik . 
Kultusz és megszentelődés új egysége mindkét dologról új ta-
pasztalatot feltételez, s az egyház és egyházak kiengesztelődésé-
nek tapasztalatához is utat nyit .

(Új egység belső és külső között) Ez a folyamat külső és belső új, 
még mélyebb egységét is magában foglalja . A szentséget mindig 
„rítusok és imák” közvetítik, mindig kultikus aktus, nem csak ke-
gyelmi ajándék. Ezért is éltető eleme a látható és láthatatlan köz-
ti összefonódás, amelyben a belső külsővé, a külső pedig belsővé 
válva adja magát . A szentség igazságát nem egy a hit által meg-
alapozott intellektuális reflexióra bízzuk, hanem „gyakorlatra”, 
„cselekvésre”, „nyelvezetek” egész sorára, amelyek strukturálisan 
is egy jelentéssel teli külsőséget és a külsőség számára adott jelen-
tést feltételeznek . A Sacrosantum Concilium szerint ez az a „sokfor-
májú” jelenlét, amellyel Krisztus jelen van egyházában . Nemcsak 
az actuosa participatio, hanem az egész ünneplő közösség, sőt az 
összes tagjának szükséges ars celebrandi újrafelfedezése a feltétele 
annak, hogy az egyház mint papi közösség legyen felismerhető, és 
így is ismerjen magára (Lumen Gentium 11) .

(Új egység gyülekezet és szolgálattevők között) A teológia a rég-
re visszanyúló latin hagyomány örököseként sokáig az egyház 
hierarchikus értelmezésére szorítkozott, amelyben a „societas 
perfecta” annak „klerikális formájára” szűkült. Így a szentség 
megmaradt ugyan mindenkinek szóló adományként, ugyanak-
kor annak kiszolgáltatása és az azt övező rituális cselekmények 
végzése szétválasztás és osztozkodás logikájába laposodott el. 
„A bal kéznek ezt a sebét” – vagyis „Krisztus testének megosz-
tottságát a kultikus cselekményben” (Rosmini) úgy haladhatjuk 
meg, ha a liturgiát „az egész egyházi test közös nyelveként és 
cselekvéseként” fedezzük fel újra, s ez az „ünneplő gyülekeze-
tet” mint Krisztus Testének teljes képét és elsődleges megvaló-
sulását rajzolja ki számunkra . Az úton, amelyen visszaszerez-
zük külső és belső, megszentelődés és kultusz, krisztológia és 
ekkleziológia egységét, elengedhetetlen előfeltételként jelentke-
zik a szolgálati papság fogalmának kitágítása: nemcsak férfiak, 
hanem nők megbízása fajsúlyos liturgikus feladatokkal.

(Fehérváry Jákó fordítása)
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