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Hitigazság - hitvallás

Kezemben van a Szent István Társulat 1953-ban kiadott hit
tankönyve az általános iskolák 7-8. osztályának tanulói számára.
Katekizmus formájában feldolgozva beosztása hűségesen követi a
trentói zsinat 1566-banmegjelent katekizmusát. Ennek legutolsó kri
tikai kiadása Mariettinél jelent meg 193D-ban Rómában. Tartalom
jegyzékét összehasonlítva az új római katekizmuséval, könnyen
megállapítható, hogy a beosztása ugyanaz, mint a trentóié. A hitval
lás első részként tárgyalt ágazatai után a második részben a "kegye
lemeszközökről", vagyis főként a szentségekről szóló tanítás követ
kezik. A parancsolatokról és az imádságról szóló harmadik és negye
dik résszel itt nem feladatom foglalkozni.

Mégis azonnal szembetűnika két katekizmus közti különbség.
A trentói katekizmus fő részeinek ugyan nincs címük, de tartal
muknak megfelelőenaz 1953. évi magyar katekizmus az első rész
nek a "hitigazságok" címet adta, az új katekizmus viszont "hit
vallásról" beszél. Már a címek eltéréséből is nyilvánvaló, ha nem
is a tanításbeli, de a módszertani különbség, A hitigazságok
ugyanis elsősorban az értelemhez szólnak és tanítást köz
vetítenek, a hitvallás viszont az egész ember elkötelezettségére
tart számot, hogy vállalja is azt, amit igaznak vall.

Ám szóljunk a második részről, mert feladatom ennek teológiai
értékelése. A címek közti különbség itt még figyelemre méltóbb,
mint az első részben. A magyar katekizmus a trentói eredetihez
híven a szentségekről mint "kegyelemeszközökről"beszél, az új
római katekizmus viszont "a keresztény misztérium ünneplésé
nek" liturgiai keretében tárgyalja a szentségeket. Nos, ha a "ke
gyelemeszközök" kifejezést hallom, akkor azokra az eszközökre
gondolok, amelyek Krisztusnak azt az üdvözítő kegyelmét közve
títik, amiről az első részben tanított hitigazságok szólnak. Ha vi
szont "a keresztény misztérium ünnepléséről" hallok, akkor fi
gyelmem ugyanarra az üdvözítő kegyelemre irányul ugyan, de
nem mint elméleti tanításra, hanem mint történeti eseményre, amit
a hitvallásban magamévá teszek, és nyíltan meg is vallok. Ennek
az eseménynek a liturgikus ünneplés által leszek részese, mert
általa az üdvözítő krisztusi esemény szakramentális eseménnyé
válik számomra. Az új katekizmus tehát a szentségeknek nem
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elméleti tanításáról beszél, hanem liturgikus ünnepléséről.s ennek
személyes életformáló erejét emeli ki.

A két módszer közti különbség a szentségek teológiai megérté
sének kétféle módjáról tanúskodik. Az első esetben ugyanis a
szakramentumot úgy értelmezem, mint az üdvözítő kegyelemnek
valami személytelen, titokzatos "dologként" (res) felfogott "mate
riális" közvetítését, vagyis úgy, hogy a szentség által bizonyos
"mennyiségű" kegyelmet kapok. A második esetben viszont a
szentséget liturgikus ünneplés formájában élem meg, ami szemé
lyi kapcsolatot teremt magával az üdvözítő eseménnyel, és ezáltal
részesít is benne. Az első esetben a kiszolgáltatott szentség merő

"vételéről" van szó, a másodikban viszont az üdvözítő esemény
liturgikus ünnepléséről és átéléséről.

A keresztény misztérium ünneplése a liturgiéban

Vö. A II. Vatikáni zsinat
tam1ása

(SZIT: 1975, 91-131. o.)

E módszerbeli különbség mögött a liturgiáról vallott két külőnböző
felfogás húzódik meg. A II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum concilium
kezdem, liturgiáról szóló konstitúciójának megjelenése előtt a litur
giát és az ezzel foglalkozó teológiai diszciplinát általában úgy tekin
tették, mint az istentisztelet külső rendjének szabályozóját. Az erről

szóló tanítás címe "szertartástan" volt. A liturgia gondja volt a szent
időknek, a karácsonyi és húsvéti ünnepkörnek, a szentek ünnepei
nek stb. naptári beosztása, a szentmisének és a szentségek kiszolgál
tatásának a rendje s általában a szertartások szabályozása. Minden
nek belső, kegyelmi tartalmával és azzal, hogy a szentség hogyan
közvetíti az üdvözítő kegyelmet, a dogmatika szakramentális része
foglalkozott.

Nos, a liturgiának és a dogmatikának, a kűlső ünneplésnek és
belső tartalmának ez a szétválasztása helytelen és káros. A zsinati
konstitúció és az azt követő liturgiai reform után most az új római
katekizmus is azt vallja, hogy a liturgia nemcsak külsö kerete,
hanem valóságos szakramentális jele az üdvösség misztériumá
nak. Ez nem jelent kevesebbet, mint hogy a liturgikus ünneplés
ben jelenvalóvá válik' ez a misztérium, és miáltala lehetünk része
sei a misztérium üdvözítő kegyelmének.

Mit jelent pontosan ez a jelenvalóság és részesedés? Elsősorban

magát a történelmi eseményt, az üdvözítő kegyelem forrását: azt,
hogy Jézus, a Messiás, meghirdette Isten üdvözítő Örömhírét, az
Evangéliumot, s ennek igazáról élete feláldozásával tanúságot is
tett. Feltámasztásával Isten maga hagyta jóvá a jézusi tanúság
tételt: ő az emberiség Üdvözítője. Hozzá kell tartoznunk, őt kell
követnünk, hogy üdvözöljünk. Halálának és feltámadásának hús
véti misztériumából ered a mi üdvösségünk. Hogyan? A felma
gasztalt Üdvözítő Szentlelke által. A tanítványaira kiárasztott Lé
lek teremti meg az első pünkösdkor híveinek közösségét, az egy
házat, s az egyház által ez a Lélek valósítja meg az emberiség
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Sacrosanctum
concilium 2. p.

történeti életében, amit Jézus üdvösségünkért tett. Ismét a kérdés:
hogyan? Úgy, hogy a hívek közösségében, a liturgiában a hirdetett
ige és az ünnepelt szentségek által a Lélek szüntelenül jelenvalóvá
teszi üdvösségünk krisztusi misztériumát. Ezzel a hívek szemé
lyesen is részt vehetnek az üdvözítő eseményben és részesületnek
annak üdvözítő kegyelmében. így érthető,hogy - a zsinati kons
titúció szavaival - a liturgia által, legfőképpen pedig az eucha
risztikus áldozat ünneplésével, amely magában foglalja mind a
igehirdetést, mind pedig magát a szakramentális cselekményt,
megvalósul az üdvösség Krisztus által végbevitt műve.

Az új katekizmus tehát nem elvont dogmatikai értelemben be
szél a szentségekröl mint "kegyelemközvetítőkről",és az egyház
feladatát sem abban látia, hogy "kiszolgáltassa" ezeket a szentsé
geket. Szemlélete konkrét: a szentségeket liturgikus összefüggé
sükben tekinti, és az tanítja, hogy "a keresztény misztérium ün
neplése"által részesülünk az üdvösség kegyelmében. A zsinati
konstitúció megállapítását is ebben az értelemben idézi: "A litur
gia igen nagy mértékben hozzásegít ahhoz, hogy a hívek életükkel
kifejezzék és másoknak is nyilvánvalóvá tegyék Krisztus miszté
riumát és az igaz egyház valódi mivoltát."

Mi az egyház sajátos struktúrája?

Sacrosanctum
concilium 2. p.

J. A. Möhler:
(1796-1838)

A tübingeni iskola
megalapítója

Symbolik oder
Darstellung der
Dogmatik című

főművével védelmezte
Bauer támadásai ellen
a katolikus állásponto!.

Ezzel a kérdéssel az új katekizmus szentségtanának gyökeréig nyú
lunk. Maga a liturgikus konstitúció az egyház valódi mivoltát abban
a sajátságában látja, "hogy egyszerre emberi és isteni". Ez azt jelenti,
hogy "látható ugyan, de láthatatlan javakban gazdag, tevékenység
ben buzgó és szemlélődésben elmerülö, a világban időző és az ég
felé zarándokló, úgy azonban, hogy benne az emberi az istenire, a
látható a láthatatlanra, a tevékenység a szemlélődésre, a jelenvaló a
vágyva-vágyott örök hazára irányul és annak van alárendelve".

Ez a szöveg az egyházról szóló zsinati konstitúció egyházképét
tükrözi. A Lumen gentium ugyanis, szemben az egyház két ellen
tétes és egyoldalú újkori szemléletével, helyes érzékkel egy bibliai
alaprajzú egyházképet állít elénk. Egyfelől ugyanis a fel
világosodás korának bizonyos mértékben még ma is ható ek
léziológiája az egyházat az állam mintájára úgy tekintette, mint
societas peifectát, olyan társaságot, amely tanítása, parancsai, szent
ségei és hierarchiája által rendelkezik mindazzal az eszközzel, ami
az üdvösség megvalósításához szükséges. Másfelől a romantikus
világszemlélet hatására, a tübingeni iskola ellenhatásként a felvi
lágosodás egyházképére, az egyház lényegét a Szentlélek által al
kotott közösségében látta. A konstitúció mind a két szemléletből

kiemeli azt, ami helyes: az intézményes és a karizmatikus jelleget,
és az egyház valódi lényegét alkati kettősségének szerves egysé
gében jelöli meg. A zsinat szemléletében az isteni és az emberi
elemet: azt, ami látható és ami láthatatlan, azt, ami intézményes
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és ami kegyelmi, nem lehet egymástól elszakítani. "Nem két va
lóságnak kell tekintenünk a hierarchikus szervekkel ellátott társa
ságot és Krisztus misztikus testét, a látható gyülekezetet és a ke
gyelmi közösséget, a földi egyházat és a mennyei javakban bővel

kedő egyházat" - írja a konstitúció. S miért nem? - Mert "ezek
emberi és isteni elemekből álló egyetlen, összetett valóságot alkot-

Lumen gentium 8. p. nak".
Ami itt döntő, az az egyházi struktúra kettős egysége: a szer

vesen eggyé alkotott egész. A konstitúció ezt a megtestesült Ige,
Jézus Krisztus analógiájára értelmezi, aki valóságos Isten és való
ságos ember, s akiben az isteni és az emberi természet kettőssége

egy személyt alkot. Az egyházban a két elem nyilvánvalóan nem
egy személyben egyesül, mint az Istenemberben, de mivel az ő Lelke
alkoíja meg és élteti az egyházat, még ha társas és intézményes for
mában, az egyház is egységes egész: Krisztus titokzatos teste.

Kérdésünkre, hogy mi az egyház valódi mivoltát kifejező sajá
tos struktúrája, aligha lehetne pontosabb választ adni, mint hogy
az nem más, mint a titokzatos Krisztus-test egységének szerves
egésze. Ami ebből a sajátos struktúrából következik, az döntő ha
tással van a szentségtannak az új katekizmusban is megfogalma
zott helyes megértésére. Az egyház ugyanis éppen e sajátos struk
túrája alapján a krisztusi üdvösség szentsége a világban és a
szentségeknek nevezett szent cselekményeknek gyökér-szakra
mentuma.

A gyökér-szakramentum és a hét szentség

Sacrosanctum
concilium 8. p.

Mit jelent az egyház szakramentalitása? A választ maga az egyházról
szóló konstitúció adja meg. "Amint (az isteni Ige által) felvett emberi
természet (magának) az isteni Igének szolgál, mint az üdvösségnek
vele elválaszthatatlanul egyesült élő szerve - írja a konstitúció -,
ugyanilyen módon szolgál az egyház társadalmi szerkezete az őt

éltető Léleknek, Krisztus Lelkének, a (misztikus) test növekedésére."
Amint tehát Krisztus emberi mivolta látható jele a benne emberré
lett Istennek és személyes közvetítő eszköze lsten üdvözítő szere
tetének, hasonlóképpen az egyház látható szervezete, intézményes
mivolta jele az ebben a társadalmi valóságban jelenlévő krisztusi
Léleknek és közvetítő eszköze a krisztusi üdvösségnek. Jézus Krisz
tus tehát mint lsten üdvözítő szeretetének személyes jele és közveti
tője, az üdvösség forrásszerű,eredeti szakramentuma, az egyház vis
zont, az ő Szentlelke által, üdvözítő műve történeti meg
valósulásának gyökér-szakramentuma. Maga a szakramentális jelle
gű igehirdetés, a homília és a szentségnek nevezett hét szent cselek
mény az egyháznak ebben a krisztusi eredetű szakramentalitásában
gyökerezik, és alapvető emberi léthelyzetekben ezt a szakrámentali
tást fejezi ki és valósítja meg.

Vegyük sorra ebből a szemszögből tekintve a szentségeket. A
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keresztség és a bérmálás együttesen szakramentális beavatás az
üdvösség misztériumába, amit az egyház fejez ki és közvetít eb
ben a világban. Vízből és Szeritlélekből újjászületve a megkeresz
telt az egyház új tagjaként életközösségre lép Krisztussal, és a
Lélek bérmálásban kapott sajátos ajándéka által az egyházban tel
jesen részese lesz a krisztusi üdvösségnek. Ezt a krisztusi
életközösséget éli meg újra meg újra az egyház eucharisztikus ál
dozatában és a szentáldozásban. Egyházi közösségben az új és
örök szövetség folyamatos megújítása ez a Lélek által, aki jelen
valóvá teszi Krisztusnak szentháromsági életközösséget teremtő

húsvéti áldozatát. Ily módon a születés, a növekedés és az életadó
táplálkozás alapvető léthelyzeteiben fejeződik ki és valósul meg
az egyház szakramentalitása.

A kiengesztelődés szentsége, az egyház által történő bűnbocsá

nat által lehetőséget nyújt a bűnös kereszténynek a krisztusi élet
közösség megújítására. A léthelyzet itt a beteg ember meggyógyí
tása, sőt a halott föltámasztása, nyilván az üdvözítő kegyelemben
való megújulás lelki síkján. A szentkenet pedig teljessé teszi a lelki
gyógyulásnak ezt az egyházi közvetítését a keresztény ember vég
ső léthelyzetében.

Mindezeknek a szent cselekményeknek egyházi szolgálatát ál
talában a felszentelt pap végzi az egyházban, de közülük nem
egyre már a hívek általános papsága is felhatalmaz. Ez a testvéri
szolgálat léthelyzetében a krisztusi üdvösség közvetítése. A házas
ság szentsége pedig azt a társas léthelyzetet teremti meg, amely
arra hivatott, hogy "családi egyházként" sejtszerűenmegvalósítsa
a krisztusi üdvösség egyházi életközösségét.

Nos, mindennek ünneplése az egyház liturgiájában folyik. Eb
ben a liturgiában a szent cselekmény és a cselekményt értelmező
ige, akárcsak a kinyilatkoztatásban, a történeti esemény és az ese
ményt értelmező prófétai szó egy ünnepi aktust alkot. Az új ka
tekizmus az egyház ősi hagyományának és a zsinat egyház
tanának szellemében helyesen tanítja, hogy a krisztusi üdvösség
"keresztény misztériuma" a szentségek egyházi ünneplésében vá
lik jelenvalóvá, s ami jelenvalóvá válik, az kegyelmi valósággá is
lesz azokban, akik hittel részesülnek ünneplésében.

Hogyan lesz jelenvaló és hatásos az üdvösség kegyelme?

Anamnézisz Az új katekizmus két alapvető fogalmat használ, hogy megértesse,
hogyan lesz jelenvaló és hatásos a krisztusi üdvösség kegyelme a
szentségek liturgikus ünneplése által. Ez a két bibliai gyökerű, felújí
tott hagyományos fogalom az anamnézisz és az epiklézisz. Sajátos je
lentőségük az, hogy világosan és határozottan kiemelik: az üdvözítő

kegyelem jelenléte és hatékonysága a Szentlélek műve.

A Szentlélek már akkor is működik, amikor a szentségek litur
gikus ünneplése alkalmával az egyház megemlékezik az üdvözítő
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.elszanamnézln"
(Lk 22,19)

Epiklézisz

krisztusi eseményről - tanítja a katekizmus. Ez elsősorban azzal
nyilvánul meg, hogy a liturgiát ünneplő egyházi közösség eszébe
juttatja, és - hitre indítva - megérteti velük, hogy mi tett üdvös
ségünkért Krisztus által az Isten. Ez általában a szentségek ün
nepléséhez tartozó szentírási olvasmányokban, imádságokban és
igehirdetésben történik. A szentmisében pedig legfőképpenaz eu
charisztikus imában jut kifejezésre, amikor a pap az egyházi
közösség nevében megemlékezik arról, hogy mit tett értünk Jézus,
és elmondja, hogy az utolsó vacsorán hogyan fejezte ki az Eucha
risztia szimbolikus-szakramentális formájában üdvözítő tettét.
Szavaival: "Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre", a kenyér és
bor átlényegült eucharisztikus elemeivel kezünkbe tette üdvössé
günk áldozatát. Itt nyilvánvalóan objektív szakramentális megem
lékezésrőlvan szó, ami valóságos megjelenítése és nem csak merő
eszünkbe juttatása az üdvözítő eseménynek. A Szentlélek szimbo
likus-szakramentális formában jelenvalóvá teszi a megemlékezés
ben említett üdvözítő eseményt, hogy az eucharisztikus elemek
vételével részesüljünk is benne.

Az anamnézisz e jelenvalóvá tévő hatása szorosan összefügg az
epiklézisz szóval jelölt Lélek-hívással. Az egyház az eucharisztikus
imában két alkalommal is hívó szavával fordul a Szentlélekhez.
Először azért hívja, hogy életadó isteni erejével hatásossá tegye az
egyház anamnetikus szavait, és az eucharisztikus elemekben je
lenvalóvá tegye azt, amiről Jézus rendelését követve az egyház
megemlékezik. Másodszor azt kéri, hogy magukat a híveket is
szentelje meg a Lélek, hogy hittel és megtisztult lélekkel fogadják
az eucharisztia üdvözítő ajándékát.

Az anamnézisz és az epiklézisz az Eucharisztiához hasonlóan va
lamennyi szentség liturgikus ünneplésénél meghatározó jelen
tőségű. Krisztus üdvözítő kegyelme ugyanis a fent említett alap
vető léthelyzetekben úgy lesz jelenvaló és hatásos, hogy az egyház
Krisztus kifejezett vagy legalábbis benne foglalt rendelését követ
ve, a vonatkozó szentség liturgikus ünnepén megemlékezik az
üdvözítő eseményről. E megemlékezéshez szorosan kapcsolódik
a Lélek-hívás, hogy az adott léthelyzetben a Szentlélek tegye je
lenvalóvá és hatékonnyá Krisztus üdvözítő kegyelmét.

Az új római katekizmus szentségekrőlszóló tanítását tehát így
foglalhatjuk össze: A szentségek mint szent cselekmények és a
cselekményeket értelmező isteni ige egységes aktusai, az egyház
szakramentalitásának konkrét formái és megvalósítói. Amikor az
egyház anamnetikus-epikletikus rítusával a szentségeket mint a
krisztusi üdvösség "keresztény misztériumát" ünnepli, a krisztusi
üdvösség a Szentlélek ereje által jelenvalóvá lesz, hogy a hívek
részesedjenek benne, amíg üdvösségük be nem teljesül Isten or
szágában.
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