
Ez a hitünk központja. És minde n más hl t áqazat, minden erkölcs i törvény,
minden egyházi parancs csak úgy bír érte lemmel, ha erre a központra vonat
keztatluk . ha ebb ől a gyújtópontból kap fényt . Aki ezt a központ i igazságot
elfogadja és saját életének központ jává tesz i, annak hite van, olyan hite ,
mely legyözte a vi lágot.

11 . Ez a hit - és ez legyen utolsó pontunk - g y ö k e r e é s a I a p j a
m i n d e n m e g i g a z u I á s n a k (Trentói zsinat). Nem tettei által lesz az
ember . igaz· az lsten el őtt, hanem a Krisztus megváltásába vetett hi t által.
Ha a Szentlélek sugalma zására felhagyunk minden önigazol ással és öntelt
séggel , ha elfogadjuk az lsten irg almát. melyet Krisztusban tár t ki fe lénk.
akkor nyíl nak fel szívünk zsilipjei . és árad be a Szentlélek tengere. Ahol a
Szeritl élek. ott az lsten szeretete. Ahol a Szeritl élek. ott az lsten ujjával
szívünk be vésett .é lö törvény'. mely már nem holt betű. hanem bens ő dlna
mlzmus: ez belénk ültet i Kris ztus szív ét és ráhango l arra. hogy szeressünk
szeretni. Szeretetet parancsolni nem lehet. Krisztus is csak azért parancsol
hatta. mert megadja azt. amit parancsol. Az lsten a mi szívünkön át akar
szeretni : ez az • a g a p c ". És az isteni parancs : ne fojtsd el restségeddel
magadban az isteni tüzet. ne tömd el önzéseddel az örö k élet re felsugárzó
víz áradásat. Ne fél j szerct nl, ne fél j megtapasztalni. hogy mil yen jó szeretni.
Itt van az élet. ez az ami marad. Semmi más. De ez minden. Mert az lsten
szeretet. Aki hitt a szeretetben és élte azt. élni fog örökké.

Henri dc Lubac

AZ EGYHÁZ HITE *

Az a Credo. amelyet még ma i im ádkozunk. néhány szövegvá ltozatot
nem számítva a római Egyház régi Credója. J. A. Jungmarmal úgy is
mondhatnánk: "a legr égibb római katekizmus". "Tizenkét szakaszra
tagla lása nem felel meg az eredeti felosztásnak ... : ez a felosztás ké
sőbbi keletü és mesterkélt; inkább elhomályosítja , sem hogy megvilági
ta ná a mon datok között i kapcsola tokat" .' Ered etileg a keresztségre ké
szü l ö hi tjelöltek használatára állitot ák össze. Szerkezete hármas tago
lású , hiszen szenth ároms ágos Credóról van szó. Tovább bontakoztat
egy ősibb keresztségi szímbolumot , amely lényegében a Szenth árom
ságot kifejező hitvallás volt; maga ez a keresztségi szímbolum pedig első

kibent ását képezte annak a formulának, amelyet a szent Máté szerinti

• CHRISTUS. N o 46 (Avril 1965). 228 ·246.
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evangéliumban olvasunk: "Ke reszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és
a Szentlélek nevében".'

Röviden összefoglalva az t mo ndhatjuk, hogy Credónkh oz a szerke
zet lényeges elemeit kezdettől fogva mindig a Szentháromságnak a
műveiben való megnyilatkozás a szolgált a tta .' Hitvallásunk "a Szerit
háromság szimboluma".' Az a három őseredeti szakasz, amelyből össze
tevődik, anyasej tj e mi nden további kifejtésnek, sőt annak az egés z teo
lógi ai elmélyedésnek, amelyre már eljutottunk vagy amely még az idők

végezet éig létrejöhet a katolikus Egyházban.

A hitvallás tagozódása

Három őseredeti szakasz, három anyasejt. Valami kidomborítja
őket : egy háromszor megismétlődő nyelvtani a lak, amely megkülönböz
teti ezt a hármat az összes tö bb i szakasztól , olyannyira, ho gy valóságos
szakad éket támaszt köztük meg a tö bbi között : ..Credo in Deum ,
in Jesum Christum in Spi ri tum Sanctum", "hiszek Istenben ,
Jézus Krisztusban , a Szentlélekb en". Min t majdne m mindig t ör-
ténni szokott, bizonyos időbe tel t , hogy ez a foga lmazás kialakuljon, és
különböző kivételekkel találkozunk, meglehetősen későiekkel is. Mégis
ez a kifejezés jellemzi már a régi hitvallásszövegek nagy többségét,
mint ahogy végérvényesen is ez ke rekedett felül.' Igaz, hogy néhány
szövegben az "in" szecsk át nem tá rgyese t , hanem ha tározóeset követi;
így például Rufinusnál: "Credo ill Deo Patre . .. . et in Christo Jesu ... ,
et in Spiritu Sancto".' Mindez azonban semmit sem változta t az ér tel
men', sőt ez az ..in "·re következő határo zóeset csak annál job ban kí 
hangsúlyozza azokkal az egyszerű tárgyesetekkel való kiáltó ellentétet ,
amelyek a Szentlélek m egvall ása után jönnek. Elterjedt szóhaszná lat
szerint könnyen váltottak át egyik esetről a másikra. így szent Hilarius
ugyanabban a sz övegr észben , ahol az Atya isten és a Fiú egységéről a
következő kifejezést állitja: "unum in fide nostra" (hitünk szerint el
választhatatlanul egy, hitünknek egyetlen tá rgya ), megemlíti, hogy a
keresztény hisz ..i n Deum Pat re m " és remél ,.in Christo Dei Filia".' Még
jellemzőbb péld a a következő: az Apostoli hagyomány cím ű munka
három keresztelés i kérdésében a latin fo rdítás igy hozza a harmadikat:
"Credis in Spiritu Sancto . . . ?".' Ezekben a kifejezésekben teh át nem
az eset, a tárgyese t vagy a határozóeset, a fontos, hanem az elölj áró
" in" sz öcska, a görög "eis" latin megfelelöje. Magyarra is így fordítjuk:
"Hiszek Istenben, Jézus Krisztusba n, a Szentlélekben". Valószínűleg

csupán szokás dolga, hogy fülünknek rosszul hangzanék a pontosabban
fordító és mélyebb jelentésű kif ej ezés : "Hiszek Istenbe" (vagyis "hite
met Istenbe vetem", "hitemmel Istenbe horgonyzak le") .

Ilyen fogalmazással szerepel tehát a Credóban a három isteni Sze
mély mindegyike. Az utánuk következő szakaszok viszont vagy ennek
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a háromnak az értelmezései ("mindenható, teremtő", stb.), vagy pedíg
a "credo" ige egyenes kiegészítései. Ez utóbbi csoportban például azt
mondjuk: "Credo Eeclesiam", teh át nem így : "Hiszek az Egyházban",
hanem egyszeruen így: "Hiszem az Egyházat", vagyis: "Hiszem , hogy az
Egyház létezik" , továbbá: "Hiszem, hogy van szentek közössége, van
bűnbocsánat" stb., és hiszem, hogy mindez annak a Szentléleknek a
gyümölcse, akiben hiszek. í gy magyarázza ezt később többek között
Halesí Sándor Summája": Erazmus ugyanezt m ondja: "A do lgok ter
mészetének teljesen megfelel, hogy az Egyházat hozzávesszük a Szent
lélekhez", me r t .mínden szentség tőle jön" ; a hi tv allás, miután arra
tanított, hogy a Lélek megszentelő Lélek, arra is megtanít. hogy az
Egyházat ő szenteli m eg; ami pedig a következő szakaszoka t illeti , azok
csupán kibontják az E gyh ázra vonatkozó tanítást; a test feltámadása
például a küzdő állapotból a diadal mas állapotba való átme netel; az
Egyháznak ez a "kitelj esedése". " Tu laj donképpe n tehát a Credo utolsó
sza kaszai a Szentlélekhez csatlakozó to vábbi értelmezések.

Egy sze nt Agostonnak tula jdoní tot t beszéd szerzője így szól azokhoz,
akik a keresztségre készülve hi tok ta tásra jönnek: ..Credite in Spiriturn.
Sane tum. credite sanctarn Ecclesiam" " . "higgyetek a Szentlélekben,
higgyétek az Anyaszentegyh ázat". Nyilvánvaló a szónok szándéka . Már
Rufinus és Riezi Faustus is hitvallás-magyarázataikban aláhúzták ezt a
k ülönbs éget, és ugyanígy tesz az egész latin hagyomány, mint később

látni fogjuk." Ezek nem "prédikáto rok és szövegmagyarázók gyermeteg
fejtegetései" , akik u tólag próbálták elhatárolni a rákövetkező szakaszok
tó l a Szentlélek re von atkozó szakaszt. attól a kor tól kezdve, amikor a
teológia .metartzíka í a lapo ko n kidolgozta a Szenth ároms ág- tant" .' Az
első keresztény nemzedéke knek ahhoz, ho gy hitükben egységbe hozzák
a Szentleiket az Atyával és a Fiúval , és hogy megk ülönböztessék Istent
mindattól , ami nem maga az Isten, nem volt szükségük arra, hogy ki
várják egy hosszadalmas m etafizika i kidolgozás eredményeit vagy a
hittu dósok ha bozó huzavonáinak végét. Erazmus nagyobb éleselméj ű

ségről és megfigyelöképességről te tt b izonyságot, amikor Cipriánnál ,
aki nek a nyelvezete még megleh etö sen széjjelfolyó ", felismert egy
valóságos szándékot , még ha ez a szándék egyelőre nem tá r
gyiasult is elmé leti fe jtegetésekb en. Erazmus ezt írta: Ciprián "így
Im ádkozza a Cred ót, és ezze l tan ús ítj a , hogy az elölj áró szócska csakis
az Atya, a Fiú és a Szeritl élek említésével jár együt t , semmi egy ébbel"."

Szent Agostonnál ellenben már ren dszerbe fogla lt meggondolásokat
találunk. Christine Mohrmann jegyzi meg, hogy nála "teológiai okos
kodás húzódik meg a nyel vészeti differenc iá lódás gy öker én él"." A for
mu la enyhe módosításával mi inkább azt mondanók, hogy Agostonnál
teo lógiai okoskodás igyek szik a lehető legjobban számot adni erről a
nyelvészeti differenciálódás ró l. E nne l;: az erőfeszitésnek az eredménye
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egyáltalán nem valami pusztán egyé ni elgondolás. Annak az igazságnak,
amelyet Agoston ilyen módon megvilágít. kétségtelenül más alapjai is
vannak, mint egy egyszerű nyelvtani tény. Elképzelhetnők, hogy ez
utóbbi nem létezik; ha viszont létezik , jelet, nem pedig bizonyítékot
kell benne látnunk. Szent Agoston elemzése mindazoná lt al nagyon be
világít, bár nem teljes. Több ízben megjegyzi, hogy Is tennel ka pcsolat
ban háromféle .cre tie re" számlá lható össze: .creüere Deum - eredere
Deo - eredere i n Deum" , ..hinni Istent - hinni Istennek - h inni Isten
ben". Ez a három aktus láncszemkén t ka pcsolódik egymásba, el őre

haladó belső mo zgást követ ve; az igazi hit et csakis a harmadik je llern
zi, ez viszont feltételezi az első kettőt. Csakis a harmadik teszi a ke
resztényt. Agoston Jézus szavát. magyarázza, amelyet a környezetében
lévő zsidókhoz intézett: "Ez az istenes cselekedet, hogy h iggyetek ab
ban, akit ő küld ött" (Jn 6, 29) , és e szavak pontos értelmét igy adja
meg: ..hogy higgyetek benne (i n eum), nem pedig hogy h iggyetek neki
(eí ). De ha hisztek benne, akkor hisztek neki is; az viszont , aki hisz
neki, még nem sz ükségk éppen hisz benne is; mert. a démonok is hittek
neki, és mégsem hittek benne" ." Máshelyütt igy ír : ..Hinni Istenben
nyilvánvalóan több, mint hinni Istennek" ."

Az egész latin teológia átveszi Agostonnak ezt a há rmas felosztását,
néha még bonyolultab bá is teszi: így egy a XII. századbó l Szentviktor i
Hugó nevén ránk maradt írás, ame ly még egy negyedik kifejezést is
hozz átesz ," A XIII. században Nagy szent Albe rt és Aquinó i sze nt Tamás
módszeresen kiaknázzák az ágo sto ni gondolatot (közben némileg m ö
dos ítj ák is, ezt azonban itt figyelmen kívül hagyhatjuk ). Ka rthauzi
Dénes a XV. században minden elődjét összefogla lja. Az igaz hit sum·
mája cím ű művének harmadík könyvében azt mondja: a hitetlenek
elhíhetik. ho gy Isten létezik ( Deum esse), még Istennek is hihetnek
t eredere Deo), m índ azon által nincs igazi hitük, me rt nem hisznek
Istenben (in Deum); ennek a különbségnek a magyarázatát a köv et
kező szavakkal adja meg: "Fig-yelembe véve az t, hogy az akarat mo z
gat ja az ér te lmet és a lélek többi képességét célja irányában, azt kell
mondanunk, hogy a hit aktusa abban áll , hogy hiszü nk Istenben"."

Szent Iren eus más féle módon, és annak a nagylelkű nyíltságnak a
szellemében , amely érzékeny a m indenüvé elhatoló, az evangéliumot
kereső k észül ödes rezzen éseire (dans un esprit d' ouve rtu re plus géné
reuse aux "préparations évangé líques" partout díffuses l , ugyancsak
erős vonással húzta alá annak a hi tnek egyedülálló és személyes jelle
g ét, amely az embert Isten felé viszi. Az állítólagos gnózis ellen cím ü
nagy művének negyedik könyvéb en olvassuk : ..Az Újszövetségben az a
hit, amely az embereket Isten felé viszi (ea, quae est ad Deum, f ides
hominum), megnövekedett, mert t öbb let k én t megkapta az Isten Fiút,
aki által az ember Isten részese lett"."
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Hiedelem és hit

Ha megnézzük magyar és francia szókészletünket, egy látszólagos
rendellenesség rögtön szemünkbe tűnik. Az egyetlen "hinni (croire)"
igének két főnév felel meg: "hiedelem" (croyance) és "hit" (fai). Mgr.
Maurice Nédoncelle nagyon helyesen jegyzi meg, ho gy ez a két kifeje
zés, valamint a velük rokon "bizalom (contiancev" is, teljes fogalom
zavarra ad okot." A két szó közül az első , "hiede lem ", egyformán hasz.
nálatos profán és vallásos értelemben, azonkívül még vallásos értelem
ben is egyes meg többes számban egyaránt előfordul. Minden olyan
véleményt, amely nem alapul belső okokra vagy közvetlen megfigyelés
re, hiedelemnek mín ösíthetünk, akármilyen is bizonyosságának vagy
valószinűségének a foka. Ilyen módon hiszem például, hogy messze
innen létezik egy Tokió nevü város, bár sose jártam ott. Mivelhogy
más valakinek azt a tanúbizonyságát, amelyre a hiedelem épül, nem
támogatja mindig kifogástalan jótállás, azért a hiedelem lehet ugyan
bizonyos esetekben szilárd meggyőződés, nagyon gyakran viszont nem
több, mint habozó vélekedés, amelybe számos alanyi tényező keveredik.
Sőt még akkor is , am ikor nincs szükségem a rra , hogy mások tanúság
tételéhez folyamodjam, akkor is sok dologgal kapcsolatban, amelyeket
nem sikerül bizonyossággal megismernem, a rendelkezésemre álló ke
vésbé biztos eszközök segitségével, gyakran gyakorlati sz üks égb öl, egy
sor olyan véleményt alakítok ki magamnak, amelyek szintén csupán
hiedelmek. Olyankor azt mondjuk, amit például Je an Rostand: "Ez az,
amit én hiszek. Mert az ember nem tudja megállni, hogy ne higgyen
valamit, még akkor is, ha azzal lenne talán leginkább igaza, hogy íté
let ét függőben hagyja" ," Ebben az összefü ggésben Jean Rostand nyil
vánvaló an nem mondhatta: "Ez az én hitem". Látjuk tehát, mennyire
kikerülhetetlenül kétértelmű a kifejezés: "az, amit hiszek".

Ha a hitet teljes értelmében vesszük, egy se reg jellegzetességét fe
dezzük fel , amelyek az egyszeru hiedelem jellegzetességeinek éppen
ellenkezői. Valamennyi megismerési m öd közül a hit a legszilárdabb és
a legbízonyosabb. Lényegesen vallásos aktus , a legnagyobb, legigazibb
vallásos aktus: aki hitet mond, az "a szent világába való belépést" "
mond. Az a tanúságtétel , amelyre a hit alapul, az Is ten ta núságtétele,
és ez, az emberi tanúságtételekkel ellen tétben, nem marad a befogadó
szellemhez viszonyítva teljesen k ívül áll ó: Isten nem áll az általa terem
tett lényen kívül, és hangja egyszer re felhangzik annak a személynek
a külső meg a belső világában, akit Isten arra hív, hogy higgyen. Jólle
het a hit magával hozhat és ténylegesen magával is hoz egész sereg
hiedelmet, mégis a hitről csak egyes számban beszélhetünk. A hit ré
szekre nem osztható válasz Isten szavá ra , Istenére, aki kinyilatkoztat és
aki kinyilatkoztatván önmagá t is kinyilatkozta t ja. Akármiféle hiedelem
ről van sz ö, azzal mindig egy embernek h iszünk ; a hi ttel is hiszünk
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te rmészetesen Is tennek, de még mélyebben és teljesebben hiszünk az
Istenben. Hitünk vá lasz az ö hívására: már nem ismerésaktus, hanem
az elisme rés aktusa." "Is tenünk, te magadnak alkottál minket - mi
hiszünk benned". Neked adjuk hi tünket.

E z utóbbi ér te lemben a keresztén yek "azok, akik hisznek"." A hit
teszi a kereszt ényt," A görög " pis teu o" ige és "pistis" fönév gyakori az
Újszövetség összes írásában. Mármost "pistis", la tinul " f ides", csakis
"hit"-ne k fordítható, nem pedig "hiedelem"·ne k . Több olyan történész,
aki új abban elemezte az apostoli hitvallást, jól észrevette azt a kettős

séget, amely foglalkoztat ben nünket. Megfigyel ték , hogy a .c r edere"
ige, amikor az "in" szócska követi , sze mélyre vonatkozik, amikor ví
szont egyszerű t árgyeset jön utána, akk or tárgyakra utal ," De nem elég
csupán ennyit megáll apítani, vagyis inkább ezzel még rosszul fejeztük
ki a va lóságot. Az elle ntét mélyebb.

Persze nyilvánvaló, hogy nem hihetünk valami dologban: nem ad
hatjuk hitünket egy tárgynak. De ezt nem tudjuk megtenni vagy lega
lábbis nem való megtennünk akármi lyen személyes lény irányában
sem. A IX. században tökéletesen kifej ezte ezt szen t Paschasius Rad·
bertus:

Szabatcsa n beszé lve senki sem mondhat i lye t: hiszek fel ebarátomban. vagy
eyy allgya lban , vagy akármilyen más terem tményb en. A Szen tír ásban mindenütt
azt tal álj átok. hogy az ilye n hitvall ás tul ajdonjoga fenn van tartva egyedül
Is tennek ... Azt igenis mondjuk : hiszek ennek az embernek, amint azt is
mondjuk: hiszek Istennek: de nem hiszünk ebben az ember ben, sem senki
másikban, Mert maouk az emberek nem képezi k sem az igazságot , sem a [ó
ságot, sem a vil ágosságot , sem az életet: az emberek csupán részesednek
mindebben. Ezért amikor az Úr az evangéli umban azt akarja Igazolni, hogy
cg ylényenü az Atyával , azt mondja : . Hísztek az Ist enben: higgyetek bennem
is' (Jn 14, ll . Mert ha nem lenne lsten . nem kellene hinn ünk benne.'"

Csupán az a Lény, aki egyszerre személyes és transzcendens (az
érzékelhető világot egésze n meghaladó), csupán az, aki maga az Abszo
lútum és a te ljesen személyes Lény O' Absolu et l' Absolument pe rson
nel), csupán ö méltó arra, hogy hitünkkel adózzunk neki. Nem hiszünk
tehát csak úgy általában "in aliquem ", "valakiben", vagyis akárkiben,
hanem " i n solum Deum", "egyedül Istenben" . Itt is be igazolódik az a
nagy törvény, amely mínden istenismeretünket és minden vele való
kapcsolatunkat szabályozza: Isten mindenben az egyetlen; Istent nem
tudjuk befogni kategóri á inkba . Hinni a sz ö telj es ér te lmében, vagyis
abszolút, felté tle n, végleges módon, úgy hogy lényünk egész mélyét
visszavonhatatlanul belevetjük, ilyen hittel hinni csakis abban a szemé
lyes Lényben lehet , aki az Is ten. Ilyen hi ttel embernek nem adózhat
ná nk szen tségtörés nélkül, bálvá nyi mádás nélkül és önmagunk rab
szo lgaságba döntése né lkül. Annak a zsidónak, aki ezzel az ellenvetés
se l jött: "Sose jutok el odáig, hogy Krisztu sban hinni tudjak , még ha
hiszek is Krisztusnak ; mer t senki másban nem hiszek, mí nt Istenben",
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Gilbertus Cri spinus így fe lelt: "Ha Jézus Krisztus csak ember lenne,
akkor egész bizonyosan bálványimádásra szólítana fel a próféta, amikor
arra szólít, hogy higgytink benne"." A XI. század végének ez a hitvédő

írója nem tett mást, mint hogy felújította minden keresztény századok
tanítását. Már szent Agoston nagyon jól megmondta, olyan szövegrész
letekben, ahol éppen a Credót magyarázta: "E lég sokszor hinnünk kell ,
állapította meg, ennek vagy annak az embernek, jóllehet nem kell ben
ne hinnünk". Másutt még erőteljesebben és pontosabban fogalmazott :
,,Amikor Jézus Krisztus apostolairól beszélünk, elmondhatj uk, hogy
hiszünk Pálnak, de nem azt, hogy hiszünk Pálban ; elmondhatjuk, hogy
hiszünk Péternek, de nem azt, hogy hiszünk Péterben"." Venantius
Fortunatus is kijelentette: "Ott, ahol kitesszük az ,in' elöljáró szócskát,
ott elismerjük az istenséget" ." Már Riezi Faus tus ugyanezt mondotta ,
amikor felhivta ol vasója figyeimét ennek a szöcskának a "kivál tságá
ra" "'; vagy Aquileiai Rufinus, amikor így ir t: "Ennek aszótagocskának
az a hatása, ho gy a Teremtőt megkülönbözteti rnínde n teremtm ény ét ől.

és az isteni dolgokat elkülöníti az emberi dolgokt ól" ," Lényegében
ugyanerr e tanitotta a XVII . században a Megtestesülésről nevezett
Mária fiatal tours-i orsolyita nővéreit, amikor a Credo első szavait
magyarázta nekik,"

Röviden összefoglalva: nem véletlen az, hanem a ke resztény hit mély
logikájából adódik, hogy m ár az első századoktól kezdve "a ,crede re in'
egyr e inkább a keresztény hitaktus je lzésére zolgáló ki Cejezéssé vá
Iik " .>J

A hívó Egyház

A Iormul áknak ebben a szembenállásában, amelye t az imént láttunk,
egy lényeges pontot kell kiemelnünk: azt, amelyik az Egyházra vonat
ko zik. A római katekizmus (Catechismus ex decreto concilii 7'riden tini
ad paroch os), hosszú hagyományhoz hiven, a lehető legvilágosabban
kifej ti zt a pontot:

Szíik ségk ippe n hinnünk kell . hO!ly van az egy, szerit és katollkus Egyház.
Ami ugyanis a Szenth ároms ág három Szem ély ér. Atyát , Fl út és Szcntlelket
Illeti. úgy hisszük őket. ho y hitünket bel éjük hel yezzük . Most viszont változ
tatu nk a ki fejezésmód on . és azt vall juk , hogy hisszük az An yaszentegyházat.
nem pedig azt, hogy hi szünk az An yaszentegyházban. Igy még ezzel az e l té rő

beszéd mód tal is Is tent , mlnden dolgok A lkot óját , megkülön bözte tjük teremt 
ményeitő l, rníndazo kat a kiváló íöté remé nvcke t pedig , amelyekke l az Egyházat
elhalmozta, elfoqadjuk, és az ó Ist eni jóság ,íra sz árm azta t juk vissza."

Az Egyház (ec cl esia) két leh etséges etimológia szerint értelmezhető:

vagy mint " convocat io " , vagy mint "congre gatio"; va gyis az első esetben
az, ak i hívja az összes embert, hogy egybegyűjtse őket üdvösségük céljá
ból, a második esetben pedig mint maga a gyülekezete azo knak az em
bereknek, akik hivőkké let tek . Ha mos t még két m úsik sz öt is haszná-
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lunk, amelyek nagyj ából egyértelműek az ecclesiával (és ugyanúgy
hagyományos kifejezések>, akkor az Egyháza t "ház"-ként foghatj uk fel,
amely magába gyűjti és oltalmazza a hivő népet, vagy pedig (a "Lumen
gentium" konstitúció második fejezetével) úgy, mint magát ezt a ház
ban ös sze gyült "nép"-et . Az Egyház azonban, e két egymással kölcsönös
visz onyban lévő értelem akármelyikében vesszük is, nem tá rgya és nem
lehet tárgya hitünknek ugyanúgy, ahogyan tárgya az Isten. "Nem hiszek
benne, mert nem ő az Isten".... E z a fajta sz abatosságra törekvés nem
valami túlfinom ult teológia, nem csupán a beavatottaknak szánt többé
kevésbé túlzó keres et tség. Az egy házatyák elmagyarázták ezt a hittanu
lók t öm eg ének" ; Rufinus be levette egy olyan kommentárba, amelyet
azoknak írt, akik "kicsiny ek Krisztusban és még kezdők"; Alcuinus
megtanította rá a ki sgyerekeket ." H a ezt a kifejezésbeli pontosságot
elhanyagoljuk, veszélyes útra tévedhetünk :

Amint az atyáknak az egész vi lágon elterjedt tanit ás a mege rős ít i. egyedül
n Szenth árom ságban kell hinni : hagyd tehát el ezt a ., ban- szótago t az Egyház
neve mell ől ... Aki az Egyházban hisz, az emberben hisz ... EI az ilyen
k ároml ó fel fogással! "

Riezi Faustus bes zél így, logikus összefü ggésben azzal az elvve l.
amelyet felállítot t. T iz évszázaddal később egy híres te ológus, Torque
madai János b íboros , a nagy spanyol in kvizítor nagybátyja, hasonlóan
nyilatkozik. A baseli zs inaton IV . Jenő pápa te ológusaként vett részt,
és méltatlankodva ke llett megtapaszt alnía , m ilyen túlzásokba vihet egy
formulának szere ncsétle n használata :

Mert vannak néhányan. akik elf erdülv e érte lmezi k. Mi magunk áll apítotl uk
Ill eu Baselb an az egyelemes zsinat idején. Ennek a gyúl ésnek a tagjai odáig
vi tt k őrjöngésüke t az Egyház tekint ély ének tárgy ában, hogy ezekre a szavakra:
.E t l n II n a m s a n c t II m E c c I e s i a m" , térdet hajtottak, és a hitvallás
nak ezt a s zakas zát mély alázatosság jeleivel ti sztelték meg . ugyanúgy, mint
II kere sztény nép szekta l enni ennél a másik szakasznál : . E l h o m o f a c t II S

e s l' ."

Persze ezek sz é ls ős éges esetek. Riezi Faustus erösködése és drámai
han gvétele abban a törekvésben leli magyarázatá t, h ogy a macedoníán u
sok akkor még fenyegető té vedését cá folja, mégpedig azzal, hogy a
Szentlélek Isten voltát az E gyház em be ri voltával állí tja szembe. Torque
madával kapcsolatban pedig, aki IV . Jen öt öl a ..Defensor fidei " cimet
kapta , jól tudjuk , hogy a maga századában ő volt a konc ilia ris ta elmé
letekkel szemben a pápaság nagy , de né miképpen túlzáso kba menő

védelmezője." Mindazonáltal m egjegyzésük lényegét mindenki más
osz tj a velük.

Manapság tal án egyéb nem kev ésbé nyomós okaink is vannak arra,
hogy felelevenítsük, ha nem is mindig pontosan az ő kifejezésmódjuka t,
de legalább magyarázataik magvát ; ugyanazok az okok, amelyek VI.
Pálnak sugalmá ztá k a zsi nat másod ik ülésszakát megnyító és bezáró két
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beszédét .., és amelyek arra késztették, hogy első enciklikáját ezzel a
két szeval kezdje: .Eccl esiam sua m " ; azok az okok, amelyek a most
folyó zsinatot a rra ösz tö nzik , hogy b izonyos bevett szokásokat meg
javítson, és így jobban kídomborítsa, hogy az Egyh áz mindig alázato
san az ő Urára altar hivatkozni."

Hiszünk Istenben, és valljuk, hogy az Egyház Istenért van."
Viszont, ha már egyszer elisme rtük, hogy az Egyház nem érdem li

meg in kább , mint a hit bármelyik más szakasza, azt az elöljáró sz öcs
k át, amelyik látszólag Istenhez tenné hasonl óvá , fontos egyszersm ind
azt a kiváltságos helyet is elismernünk, amelyet mégis a ke reszté ny hit
szerves egészében elfoglal.

Hitről beszélünk. Azt mondjuk: "Hiszek Istenben". De hol van meg
ez a hit a maga teljességében? Hol valósul meg ez a formula a maga
tökéletességében? Ugyan ki az az "Én" , aki m índíg a lázatos, de teljes
magabiztonsággal mondhatja : "Hiszek Jézus Krisztusban"? Ki az a
lény, aki hitének szárnyalásában visszaesés nélkül és fenntartás nélkül
ragas zkodik Krisztush oz, m ínt a hitves ragaszkodi k férjéhez? Ki ő, ha
nem ponto san az a Hitves, akit Isten Igéje kivá lasztot t magának, akihez
el jött, akivci egyesült, amikor halandó testben testté lett , és akit véré
vel me gváltott? Ez az "Én", aki hisz J ézus Krisztusban, nem lehet más,
csak Jézus Krisztus Egyháza, "Ec clesia sua ". A m í Cre dónk nem elszige 
telt hivő emberek Credója. Aquinói szent Tamás is észreveszi és meg
jegyzi ezt : "A hit megvallása a szimbolumban ölt testet (traditu r:
kerül átadásra, jut kif ej ezésre) , mi ntegy annak az egész Egyháznak a
nevében (ex persona) , amelyet a hit fog egyb e"."

"T e per orbem terrarum sanc ta contitetur Ecc lesia", "téged az egész
földkerekségen megvall a szent E gyház" . Az Egyház az, aki hisz; ő vallja
meg a Szentháromságot; ő reméli és várja Urának viss zat ér ését": ő

tesz róla tan úsagot ernyedetlen hittel, amely gyüm ölcsözik az egész
világban". Ö az, akit egybegyűjt és eggyé forraszt Krisztus Lelke, akit
megvilágosit és veze t földi zarándokútján át." Ö az, aki, m íg a színr öl
színre való látás bete ljesedését vá r ja , félt ékenyen őrzi a kapott letéte
ményt." A tanító Egyház és a tanuló Egyház között .í minden megkülön
böztetést megelőzően adva van a hivő Egyház. ..lpsa cred it mater Ec cle
sia" "', "az Anyaszen tegyház maga hisz" .

A keresztény embe r hite tehát nem más és nem leh et más, mint az
Egyháznak ebben a hitében való részesedés. A kereszté ny embe r az
Egyház közvetítéséve l és az E gyh ázon belül mondhatja el igazában :
"Hiszek Istenben" . Az Egyház nem az Isten; viszont mégis az Istené,
"Isten háza"." Az E gyház az a kín cseskamra, az a gazdagon te lt pince.
ahová az ap ostolok letétbe helyezték az igazságot , az élet italát, aki a
Krisztus," Ha a bűnös, akinek a hite "iclomtalanná" (a teológia beszél
.Jn fo rm ís" hitről). csonkává, sőt ta lán "halot tá" vál t , mégis továbbra
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is elmondhatja a Cred ót, an élk ül hogy hazudnék. ez az ' rt lehe tséges,
mer t ot thon mara d ebben a házban, .hl Ecclesia sancta ct catholica
conoersans "; mert nincs mindö rökre kizárva ebből az ör ökségb öl: me rt,
hogy úgy mondjam, az Egyház hangjá t veszi kö lcsön." És m aga az igaz
ember is csak ugyanezzel a feltéte llel mondhatja el a Credót elbizako
dottság nélkül. Min den hi t az Egyház hitéhez kapcsolódik, ehhez a
tis zta, ép, me gin gatha ta tl an hithez, amelynek első kifejezése volt Simon
Péter vallomása a Fülöp Cezáreáj ába vivő úton: .,Ó boldog vallomás,
amelyet nem a tes t vagy a vér diktá lt , hanem a mennyei Atya nyilatkoz
tatott ki! Itt a földön ez a va llomás alap ította meg az Egyházat".

Nagy m űv ében, az l sten Városába n. szent Agoston csodálatosan fe
jezi ki egysze r re m ind a két arcula tát ennek az igazságnak, ame lyet
éppen próbálunk megragadni. így ír: "li teh át, akik ke re sztények
vagyunk és akiket ezen a néven h ívnak, nem Péterben hiszünk , hanem
abban, akiben hitt Pét er, és így Pét er szavai által Krisztus ra épül ünk" . 59

Tényleg, a szó igazi értelmében, hitem nem "az E gyházban való h it" ;
de azért nem az, mert valójában nem más, mint maga az E gyháznak
a hite, az én méretemre szabva . E gy első időszakban én, aki nem vagyok
Krisztus első apostolainak egyike , az Egyház tanítóhi va talá tól , az apos
tolok örökös ét ől. elfogadom a hitéről tett tanúságtételt. Az Egyház
tekintélyi alapon átadja nekem mindazokat az igazságokat , ame lyeket
Mesterétől kapott, kifej tettségük jelenlegi á llapotában. Az E gyháztól
megtanulom, ho gy egyetlen Isten létezik három Személyben, meg a
kinyilatkoztatás többi t étel ét. Ebben az első rnozzanatban (a me lynek
elsőbbsége nem szükségk éppen időrendi elsőbbség, de amely földi za
rándokutam során mindig fönnáll ) az E yház számomra még csak az
igazság tanítója; úgy viszonyulok hozzá , m int egy tan ítvány vagy rnín t
egy alattvaló, a lá vagyok vetve az Egyház tanítóhivatalának. "ö leld
magadhoz és őrizd meg a hitet , melyet az Egyház adott neked!" '" Jön
azután egy másodík mozzana t , amely, anélkül hogy az elsőt kiküszö
bö lné, elmélyíti az Egyházzal való ka pcsola to mat . Az Egyház belém
önti életét , amely Krisztus élete; beké rülök abba a cso dálatos szerve
zetbe, amelyet szent Pál Krisztus Testének nevezett ; én is egyik tagja
leszek. A Test egésze a te ljes Egyh áz, egyesül ve a Fővel, mint ta gok a
Fejjel , mi nt Hitves a Férjével. Ezentúl már én is összenövök Krisztus
sa l, nem csupán az E gyház közvet ítésével , hanem magában az Egyházban.
Az éle t, melye t ad nekem, elsősorban a hite. Az Egyhá z tehát számomra
többé már nem csupán az ígazság tanítója; m ég Isten házának , ame lybe
bevettek , még ennek a há znak a képe is gyenge; mondjuk inkább
ugyancsak szent Agostonnal: "Nézd anyánknak, az Egyháznak méhét .
Ó szül meg téged és vezet el a hi t világoss ágára" ."
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"Hiszem az Anyaszentegyházat"

Mindez pe rsze nincs benne kifejezetten ebben a né hány szóban:
"Credo sanetam Ecclesiam". Viszont mindez megvan már, " quasi in
nuce", dióhéj ba n, a keresztségi hitvall ás egy ősrégi fo rmájában, ahogyan
néhány egyházban használatos volt, nevezetesen E gyiptomban és Sz í rí ű 

ban. A hitjelöltet a püspök háromszor megkérdezte. Az első két kérdés
után: "Cr edis in Deum? .. . in Jesum Christum?" a püspök v égül ezt
a kérdést tette fel: ,.Credis in Spiritum Sanctum in sancta Ecclesia?"
Nos , z a három utolsó szö , "a sze nt Egyházban", úgy látszik, nem
csupán a Szentlélekben való hitre vonatkozott 62, hanem ugyanúgy az
Atyaistenben és a Fiában . Jézus Krisztusban való hitre is. Nem alkotott
kiegészítő hitszakaszt , hanem az egész párbeszédnek a záradékát és
mintegy a foglalatát képezte. A hármas ..credis"·szel kell kapcsolatba
hozni. Nyomatékot adott a püspök hármas kérdésének , és ezáltal a
három rész oszthatatlan egészet képezett, mint valamennyi szenthárom
ságos formulánk, amely mind az egye tle n Is ten t vallja meg. Megjegyez
hetjük még azt is: ha az nyaszentegyház m egemlftése a végén csak a
Szentlélekre vonatkozott vol na, akkor inkább valam i ilyen formulát
választottak volna: "Hi szel·e a Szentlélekben , aki az Egyházban van?" "

Tertullianusnak egy szövege, éppen a keresztségről írt értekezésében ,
úgy tűnik, ennek a ren delkezésnek a visszhangj a:

Ha Ist ennek mi nden szava három ta n úra támaszkodik . mennyivel inkább az
adom ánya! A keresztség i áldás ere jébe n hitiink tan újak ént bír juk uqv anezokat .
akik üdvössénünkért is jót ál lnak. Es az isteni neveknek ez il h árorns áqa eién
arra is, hogy rem ényünket megalapozza. M ivel pedi q a hit me lle t t i tan ús áq 
tétolnek ugyanúgy mint az üdvösségért való [ ót éllásnnk kezese a Három
Személ y. az Ényh áz említése sz üks éqsze rúleq hozz ál árul . Mert ahol ott van a
H árom . Atya, Fill és Szentl élek , ott van az Egyház is . a Háromn ak a teste ."

Szent I reneus nagyjából már ugyanúgy megmondta , hogy "Krisztus
kommúniója, vagyis a Szentlélek" , az Egyházban van" ; szent Hi ppoli t
Apostoli hagyomány cimü munkája pedig, amely nem ismeri a há rmas
keresztségi kérdés Egyházra vonatkozó zára dékat. szintén nem rnu laszt
ja el, hogy közölje ezt a záradékot egy hasonló összefüggé ben, amely
még jobban megvilágítja az értelmét. Ez a munka azt írja elő, "hogy
minden áldásban mondják a következőt: Dicsőség neked , Atya , és a
Fi únak, a Szentlélekkel együtt, az Anyaszentegyházban". Röviden, ezek
ből a különbözö szövegekből mindig ugyanaz a gondolat domborodik
ki: "Az üdvösség egész folyamata az Egyház ölén zajlik le"."

Elég hosszú ideig több hitvallási formula a Szentlélek emlftése után
nem tartalmazott egyéb szakaszt, akár megvolt benne, akár nem ez az
egészet átölelő ki fejezés, amely úgy jelöli meg az Egyházat, mi nt azt a
helyet, ahol hiszünk, ahol Istent imádjuk , ahol megdicsőitjük, azt a
házat, ahol az élő Is tent megtal áljuk. az t a méhet, amelyben életünket
kapjuk. Mint tudjuk, így áll előttünk az a hitvall ás , amelyet 325·ben a
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nicea i zs ina t tett k özz é: m ig az arianus eretnekséggel szemben bősége

se n kifej ti Jézus Krisztus isten i tulajdonságait, többek között a híres
"egylényegűséget" , a végén szinte megtörik a következő befejező szava
kon: "És a Szentlélekben"... Viszont amikor ezek a formulák tartalmaz
ták az E gyházra vonatkozó z áradékot, további fejlődésük két különböző

módon ment végbe: azok a szakaszok , amelyek a hit vallás harmadik
tagjához , vagyis a Szen tlélekh ez még hozzáj öttek . vagy e záradék elé
va gy utána kerültek.

Az első eset fordul elő például az apostoli hi tvallás több olyan kifej
téséb en , amelyek sze nt Agoston beszédei között olvashatók és amelyek
afrikai tanitványá tól , sze nt Quodvultdeustól valók. Az Egyházról szóló
fejtegetés ott egészen a végére kerül, az örök életre vonatkozó fejezet
után, és a szerz ö meg is mondja ennek a sorrendnek az okát: "Az
Anyaszentegyházza l fejeződik be ennek a szentségi eskünek (sacramen
tum)" záradéka, mer t ha valaki az Egyházon kivül leledzik, kivül ma
rad Isten gyermekeinek során is .. . " .70

A második esetben aztán némi zavar támadt. Mert lám, ebben a m á
sodik esetben az Egyház em lítésérc még más szakaszok is következnek.
Az Egyház említése teh át már nem a hitvallá s záradékának sze repét
tölti be . Afelé tart , hogy egy szakasz legyen a többi k özot t . E gyes
helyeken a határozóesetes fo rma: "in sancta Ecclesia", amelynek a
je lentése már nem vol t szembeszök ö, éppen ezért változott tárgyesetes
formára: " in sanctarn Ecclesiam". Talán innen adódott a 381·es niceai
konstantináp olyi hitvallás formulá ja : "és a Szentlélekben . . . egy, szent,
katolikus és apos toli Egyházban ... " ." A mondattaní vonzás természe
tes jelenségével az tán a következő szakaszokat is: a bűnök megbocsátá
sát, a test feltámadásá t stb., olykor ugyanaz az ,.in" elöljáró szöcska és
a rákövetkező tárgyeset vezette be. Innen adódik több ókori szöveg
magyarázó tanácstalans ága," Már szent Ambrusnál is megtaláljuk.
Megállap ítv án . hogy a hitvall ás , amelynek kifejtésébe belefogott, ugyan
azokka l a szavakkal fejezi ki az Istenben va ló hitet meg az egyéb tár
gyakra vonatkozó hív és t , a püspök elejét akarja venni annak, hogy a
hivő egyszerüen összetévessze az egyiket a másikka l, és úgy vágja ki
m agát, ahogy tudja:

Jól ügyelj arra az cqyedu lall ó módra, ahogyan mínden dolgok Szerzójében
híszünk. nehogy a végén azt mondd: De hiszen a szövegben az is áll : . az
Egyházban", ugyancsak az is áll: . a búnök bocs ánat ában" , és még az is : . a
feltámadásban'. M i van hát? . . . ~.l i ennek a magyarázata? Az, hogy aki hisz
a Szerz öben. az hisz a Szerzó m üv ében is .n

Ugyanez a fa jta tanács talanság jóval később is megtalálható, egészen
Nagy szent Albertig, Aquinói szent Tamás ig, Gulielmus Durandu sig. Ök
egyébként mégsem hagyják eltéríteni magukat a ha gyomán yos magya
rázatlól. Szent Tamás ebben a kérdésben kétszer is kifejti véleményét ,
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először a Szentenci ák harmadik könyvének kommentárjában, azután
pedig a Teológia Summájában. A Summában így ír:

Ha azt mon djuk: "az Anya szent egyh ázban" . ezeket a szavakat olyan ért elern
ben kell vennünk, hogy hltünk arra a Szentlélekre von atkozik . aki meg szent el i
az Egyházat : vagy is hogy ezek a szavak azt Jelentik : . Híszek a Szentlél ekben .
aki megszente l i az Egyházat" . Jobb azonban . ha az általáno sabb szokásnak meq 
fe l előe n nem tesszük ki it t az " i n ' elö l járót . és egysze rüen csa k azt mond
juk: "a katol iku s Anyaszentegyházat ' ."

Ebből a szövegb öl egyszerre két dolgot is látunk: először, hogy szent
Tamásnak m ílyen finom megkülönböztetéshez kell ett folyamodnia ,
mínt már előtte szent Ambrusnak is , ho gy megmentsen egy I élrecsú
szottnak ít élt formulát, amely fenyegetni látszott az egyetlen Istenbe
vetett hit transzcendenciáját; másodszor, ho gy ez a formula ténylege
sen mennyire félretévedett, vagyis az általános és indokolt sz öhaszn ála
ton kívülre került. A kommentárban még ezt mondja szent Tamás:

Nem kell hozzátenni az " i n " elö l járót. vagyis igy rnondaul : . és az egy.
szent . katol lkus és apostoll An yaszentegyh<íz b a n " : hanem igy kel l mond anl :
..és az . . . Anvaszcnteovház a t " ."

Mende-i Gulielmus Durandus jobban, bár még mindig tökéletlenül,
megtalálja a formula sz öveg ét és első jelentését. Magyarázata szerint
ott , ahol manapság néha azt mondjuk: "az Anyaszentegyházban", a
következőt kell érteni : "Ama hittel , amellyel a szent és egyetemes Egy
házban létezvén (lakván) rendelkezern. tartom a szantek kö zösségét, a
bűnök bocsánatát" 76 stb.

Froídmont-i Helinandus egy beszéde, amely Gulielmus Durandus
Ra tío naléján ál egy századdal régebbi, a két hagyományos formula mind
egyikét magyarázza, jól m egértvén, hogy nem lehet közöttük választani,
hanem mindkettő valóságos értelmet fejez ki:

Ime hogyan kell ér te ni: hiszed-e, hogy lét ezik egy egyet len Anyaszent 
egy ház . ame ly az egész vi lágon el van terj edve. amely II hit álta l és II

szeretetben reménykedik . ame ly Istennel bensöl eg egyesíil örö k és sz ét
választhatatl an egység ben? ... Hiszed-e. hogy senk i sem üdvözülhet, ha nem
marad meg hüségesen az Egyház test ének egys éqében? n

Froldmont-í Helinandus példájára megtarthatjuk egyszerre mind a
két értelmet: amelyik az egyik és amelyik a másik formulából k íbonta
kozik. Az Anyaszentegyház a Szentléleknek első helyen kifejezet t műve ,

lévén az a m ű, amelyik meghatározza és magába foglal ja az összes
többit. Általa és benne találja meg mindenki a " sanc torum unio "·t, a
szentek egyességét, valamint a bűnök bocsánatát is, a test feltámadása
ra és az örök élet re való irányultsággal. "A Szentlélek az Egyház meg
szente löje"." Éppen ezért az Egyház kül önösképpen szent is . Mint J. A.
Jungmann mondja" : a Szentlélek szentsége "szikraként pattan át az
Egyházr a: ,Credo in Spiritum Sanctum, sanetam Bcclesiam'. A két szö:
,sanctum - sanctam', kétségkívül szándékoltan követi közvetlenül egy·
mást, hogy megjelölje az Anyaszentegyház szentségének forrását",

+
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Vegyük újból szemügyre az ösi zá radé kol : " in sancta Ecclesia" . Ha
valóban az Egyházon belül születik és fejlődik a keresztény ember hite,
ha ez a hit valóságosan magában az Egyház hitében való részesedés,
ki ne látná a következményeket? Az Egyház hite élő hit, mely remény
ben és szeretetben te ljesedik ki. Az a hit, amellyel a Hitves szüntelentil
adózik Jegyesének. Ez a "f ides" teljes h űs ég. így a keresztény ember
egész lelki élete, amelynek a hit a gyökere, az Egyház életében való
részesedés. Első csíráját ól végső kitelj esedéséig az. A keresztény lélek
"ani ma ecclesiastica" "', "az Egyházba gyökerezett lélek". Jézus Krisz
tushoz fűző legbensőbb kapcsolatai ugyanazok, mint az Egyházéi. Ahol
legmélyebb bensősége rejlik. a keresztény ember ott a leggyökereseb
ben katolikus.

így aztán jobban megértjük a Credo tanításának [elent öség ét, ahogy
a Credót például szent Agoston magyarázza Enchiridionjában vagy a
Hitvallásról írt értekezésében:

A hi tvall ás helyes sorrend je azt kivánta. hogy a Szcnth ároms áqra követ 
kezzék az Egyház. mintegy il fakóra a h áza , Istenr e az Ő temploma. az ill apitóra
<I v árosa: az Egyház. mel yet i tt a maga telj ességében kell venn ünk: nem csak
••zt il részé t. ame lyik a föld ön járja zarándokú tját. díc sérv én az Úr Nevét
..n a nk el ett ől napnyugati !J" (Zsolt 112. 3) . és ősi szolqasá qa elmúl tával III
éneket énekel (.lel 5. 9) . hanem a mennyei rés zét is. amelyik mind ig Ist enhez
raqn szkod ot t tere mt ése napjá tó l fogva. és sosem tapaszt al ta meg a bukás
sze re ncs ét le ns éqét ."

Tisztel jét ek . szer ess ótek . ismertessé tek is meg édesanyá tokat . a szeri t Egy
házat. ni int a rncn nv eí Jeru zs álemet , Iste n szont V áros át : ö az. aki !JyOmö lcsöt
hoz és növekszik abban a hi tben. amelye t hal lottatok . az egész v il ágminden
ségen keresztül : az Élő l sten Egyh:iza Ő . az igazság oszlopa és hat almas s áqn."

Most jobban megértjük a keresztény élet sz éps égét: ez az élet annál
nagyobb egyetemességre törekszik, min él mélyebben bensőségessé vá
lik. Egész p rogramja belefér abba a Ielki ált ásba, amelyet az Apostoli
hagyomány, az efezusiakhoz írt levél visszhangjaként, négyszer megis
métel:

D i csőség Istennek az Egyhá zban és Kr iszt us Jézusban ! Am en! llJ Dicsőség

az Aty ának. és <I Fiún ak. és a Szcn t l élekn ck . az An yaszent egyházban! 84

JEGYZETEK

t) J. A . Jungmann. La fllur gie des pr emi ers slécles Cerf . 1962. 149. I. f Azokat az
idézeteket is . ame lyeknek eredet i je nem francia. hanem más. mint pl. a sűrűn

idéze t t egyh ázi iróknál latin vagy gör ög . majdn em mindig Henr i de Lubac francia
Iordit ás áb ól fo rditottuk magyarra: csupán eqy-k ét ízben vettük tekintetbe az ere 
detí szö veget is .]

2) Mt 28. 19. Vö . 2 Kor 13. 13: A t izenkét aposto l tan ítása (D ldachél. 7. I. Vö . J.
Lebreton. Histoire du dogme de la Trlnlt é, II. k.. 4. kiadás . Beauch esne . 1928.
142·144. I. Nem vesszük itt tek int etbe az ősi tisztán krisztológiai formulákat: vö .
Csel 10. 48 és 11. 17.
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3) Ezt neve zzük Ill anapság egy n émik éppen lcszuktt ö kifejezéssel . üdvössé utört énc t
nek" .

4J Cezárcai Firmil ianus és Ciprián. 75. lev él , 11. 1.: Hartel ki adasa . II . k .. 818. I.
[A Iránela . syrnbole" sz öt, ame ly e cikk öss zefü ggésében hitvallást je lent , t öbb
ször is a stl lus nagyobb változatossága Vl1[1Y árnyalt s áqa végett . sztmbolum" -nak
fordítjuk. bár magyarul ez a szó i ly en ért elembe n általában nem használ atos .]

SJ Ezek a formu lák rneqtal álhat ók egy angol mübcn : F, J, Badcock , The History of
the Creeds, 2. kiad ás , London . 1938. 24. 33. 63·64. 69. 72. 91. 97·102. 158·160.
185. I. Vö. ugyan csak : J . E. L. Oulton ci kke , The Journ al of Thcological Studies
39 (19381 239 és köv . I. [O enzin pcr . Schönmet zer Enchirid innj ában is látható .
hogy a keresztséni hitvallás fenn maradt formái közül sokan, I ölen latin fo rm ák .
az . in" szócská t csak 11 három isten i Szem ély neve előtt haszn álj ák: DS 10 11 12
13 15 16 19 21 23 26 27 28 29 30 31) 51: hasonlóké ppen eqyé b hitvallások is:
DS 139 188-190 441-443 546. Vannak azonban tekin télyes szánni és sú ly ú kivéte lek
is . főleg a keleti ek keres ztsé gi hitva llá sa;' ame lyek l1Z . ln" e lö ljá ró t az E(Wházril .
a bűnök bocs ánat ára, az örök életre vonatkoz ó szakaszokban is használják : DS l
2 3 5 6 14 17 41 42 44 46 48 50 55 60 61 63: ugyan ezt lát juk VI. Pál pápa 196B
as hitval lásában. A zs inat i és pápa i hi tvall ások közül v isznnt többen is a Szent 
három ság szemé lyeive l kapcsol atb an uqyanúqy nem hasznni ják a "credo" vaqy
.c redlmus" után l1Z " in" szecsk át. min t a nem szentháromságos szakaszokban;
így pl. DS 490·493 525·541 568-575 680·6R5 790-7m 851-855.]

6J Commentarius in sy mbo ium apostolorum: PL 21, 340C 375A 372A ; CCL 20. 135
137 141 169. [ DS 16]

7J Vö . Chr . Mohrmann ci kke : Mélan ges Joseph dc Ghellink . I . k , 278. I. A lat in
Vul9Ma fordítás határoz óeset et használ e bben a Ionuul áhan: .crcde rc in nomine
Filii Dei" .

8) Dc Trinitatc 1. k . 17. 1.: PL 10. 37BC.

9J Római Hip pol i t , Az apostoli haqyorn ány: Sources chré tiennes 11 [1946J 50·51. LA
cikk további rnond atalt, vagy is a bek ezdés v éq ét , ter mészetesen némi rn ódostt ás 
sal ford ft juk magyar ra. Az utol só mondat . amelynek a fr ancia erede t iben sz inté n
a jóhangzásról tett megjegyzés felel meg , a fordi tó egyéni vél eményét tart al 
mazza.)

10) Ouaracchi kia dás IV . k . 1135.

III Erazmus, Explicatio in sy mbo lum apos to lorum c t dccal ouum . J. Mairc , Lyon , 1541.
25·26. és 151. I.

12J Sermo 244: PL 39, 2195.

13) Ruf inus , Expositio symbol i 34. sz : CCL 20, 169·170.

14J J. N. D. Kell y, Earl y Chr ist i<ln Creeds , London , 1950. 152·153

15) Vö . Chr . Mo hrmann. i. m. 279.

16J Expositio in syrnbolurn apostolorum 36. 1.

17) I. rn. 279, 1

18l ln Ioannem 29. ért. 6. sz.: CC L 36, 287. Vö . R,ezi Fa1l5t1l5, Dc Spir itu Sancto 1.
k. 1. [ .: CSEL 21 ( 18911 103.

19) ln nsalm urn 17 8. sz.; CeL 39. 1073.

20J Ounestlones et dec ision es in ep i to larn ad Romanus: PL 175. 343. Vö . Szent
Bern át , De diversis sermo 45 5. sz.: PL 183, 668 BC.

211 Opera omnia XVII. k . 341·342. I.

22) Adversus haereses 4. k. 28. l. : PG 7, 1061-1062.

23) Croyanee. con fianec et fo i cn phl losophte , a . Conscicnce ct Logos" kö tetben,
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L' ,"pi , 1961, 177. I. [A Ira nola .croyancc" szót ebben a Cikkben legj obb lenne
talán . hi v és" -nek forditan i . M ivel azonban n . hiv és" l akó és ráadásul szokat lan
szö. Inkább n . hledc lorn" sz ót haszn áljuk: de min den rossz é rte l mű rnell ékzönge
nélkül kell ve nnünk.]

24) Ce que je cro is. Grassn t . 1954. 13. I.

25) M . Nédoncell e i. m . 181. I. Vö. uo .: a hit mind ig . személves: hitem az én mindent
egybeloglaló szlnt éztsern" .

26) P. Teilhard de Chardin . Esquisse d ' uno dial ecti quc de I' espri t : Oeuvres VII. k .,
Scu il . Pár izs , 19f17 . 155.

27) Csel 2, 44: 4. 32: 5. 14; vö . 6, 17.

28) Vö. J. Duplaey; Sacr a Paqin a 2 (1959) 431.

29) Igy P. J. de Ghe l li nck , Oulton és von Dohschütz nyomán (i. m . 199·200. I.l :
119yani(JY még Ernout és Mel llet. akik jel zik. hogy . az Egyh nz nyel vében" lét ezik
a .credere in aliquem" kife jezés lDict ionnaire éty mo logi que de la lanque lati ne .
1932. 219 1. . credo címszó alatt).

30) De l ide . spe et car ltata 1. k. 6. I. 1. sz .: PL 120. 1402-3.

31) Disput ati c ludael et Christ iani . B. Blurn cnkranz kia dása, 33. és 42. I.

32) ln Ioannem tractatus 29: ln psa lm um 77.

33) Carmi nn 11. k . 1. 1.: Expositio sym boli 36. sz. : M GH AA IV . k . 257. 1. : a 35. sz. is .

34) De Spiritu Sancto i. h.

35) Com mentari us in sy mbohun apos tolorum 34. sz .: PL 21. 373B: CCL 20. 170:
n 37. sz. is . 171. I.

36) Explicat ion des m ys t éres de ln fol, 3. ktada s. 170<3. 9 . I

37) Chr . Mohrmann, i. m . 278. I.

38) Elsö rész · 10. I. 21·22 sz. [Ez t n szövege l a latin erede t ib ő l lor di tottuk. cs a
szerző téve s utal ás át ki [avított uk.1

39) Würzburgi Bruno, ln symb oi um apostolorum: PL 142. 561C. A Ic rm ula s ű rűn elo
fordul : igy egy Torinói Maximus nevén r ánk maradt rn űben : De bapti smo : PL 57.
776BC: igy Tol edói IIdefonznál is : De cog nitione bap tis mi 37. 1.: PL 96, 1270 .

40) Pseudo·A goston, Sermo de myst erio baptisma t is : PL 40. 1210. st b. Cat éch éso du
IXe s iécle: Revue Bénédic tine 24 (1907) 1911 .

4 1) Expos i t io symb oli 1. sz.: CCL 20 (t 961) 133: vö. 34. és 37. sz .. 169-172 I.

42) Disputat io puerorum 11. 1.: PL 101, 11370; vö . uo . 1142A .

43) De Spir it u Sancto 1. k. 2. 1.: CSEL 21 (1881) 104·105. [A szentmise Cr edójának
hivatal os magyar és francia ford i tása a latin liturgi a alapszövegétál el té ráen
ezen a veszél yesnek jelzett úton jár : . Hiszek az egy. szen t , katol ikus és apostol i
Anyasz enteg yházban": .Je crois en I ' Église . .. • : vö . azonban a 71. jegyzetet is .
- Onk ényes egyén i kezdeményezések pedig néha nagyon messzir e elmennek . E
c ikk fo rdí tója 1970. húsvét vig iliáján egy ka tedr álissz árnba men ö Flamand temp
lomban volt jel en . és olt a keresztségi fogada lom rneq új itása ezekkel a szavakkal
kezdődö tt: . tk gelool in de mens, in de moge lijkheid van een diepg aande beke 
ri ng . .. " . Érdemes rnaqyar ford ít ásban ide másolni a telj es szöveget : "Hiszek
az emberben. egy m élvremen ö megtér és l ehetőségében . Hisz ek egy új világban .
aho l val amenny ien boldogan élhe tünk . Hiszem . hogy val ame nny iü nknek tev ékenven
ezt az új világot kell építenünk. Hi szem . hogy az idevezető utat vil ágosan meg
je lölte Jézus Kr isztus : hisz ek tehát a szabadságban, ahogya n O azt birtokolta :
hiszek a búzamagéhoz hasonló megha lás törvényébe n. ahogya n O meghal t. Hi
szem, hogy az O követése által f elvétetem az Atyával való közösségbe. Hiszem
az Úr feltámadása alap ján. hogy az utolsó sz ö sohasem a k éts épbees és é. hanem

27



hogy az O szava m/nd ig reménykedő szót [olcnt . Hi szem, hogya szuuvcd és és a
halál látszólagos cs ődj é n keresztül az idők te ljessége fel é növekszünk , ami kor
majd val amenn yien szeretetben és békében fogunk együ tté lni , az A tya és a Fiú
Lelkében. Amen " . Egy ilyen Cr edo aligha mo ndható arány lag te ljesnek és főleg
mi nden ízében ortodoxnak , rnéqha elismerjü k is nyilvánvaló szerenesés új ít ásal t . ]

44) Summa dc Eccl es ia (1448) 1. k. 2g. f . és 9. I. (In quo ost enditur quod Eccl csia
sancta si t); vel ence i kiadás. 1561, 231' és 12·13 fol io .

45) A basel i zsinat tagj ait békákhoz hasonlít ja. ame lye k testiikkel az iszap ba merül
nek és csak fejük b úbját dll gják ki . hoOY bre kegés ükkel tö lt sék be a l ovon ő t

(1440) ; Mansi 31, 11 3.

46) Vö. Paul VI . p élenn de J érus al ern . Chrislus 11 (1964) 97·102.

47) Innen van az. hogy el tünt egy hajdnmib an bi zonyo s körökhen nagyon beve tt z ára
dék : "az Any aszent egyhá z ti szt elet ére és dicsőségére " . arnelv formula kisz oritani
látszott az egyetlen teljesen elfogadható záradékot : "Is ten nrtgyobb di csőségére " .

rA szerz ö krit izálta kife jezé sse l nem azonos, de hozzá hasonl ó szavakat találunk
a szentt éava tás ok ünnepély es formulájában és a Mfiria·doomák ünn epél yes ki·
hirdeté sében ; vö. DS 2803 3903.]

43) Vö. Riezi Faustus, i. h.: AranyszavÍl szent Péter , Sermo 57; PL 52. 3UOC .

49) li a ll ae, q. 1. a. 9. ad 3um .

50) Szent Amb rus, ln Lucam 1. k . 38. 1.; Sources chr étie nnes 45 (1957) 242.
Nagy szent Gergel y, ln Cantica, Prooemium 10. sz .: PL 79, 4711A ; Morali a ln lob
4. k . 46. sz. és 35. k . 25. sz.; PL 75, 660B; 76. 762C; stb.

51) Szent Ireneu s, Adv ersus haereses 3. k . 12. f. 7. sz. és 24. I . I. sz .: Sour ces
chréti ennes 34 (1952) 228 és 39B. Szent Agoston. Sermo 214 II. sz.: PL 38. 1071;
stb.

52) Isaac de l ' I:toile , Epis tola dc anima : PL 194. 18891\: s tb.

53) Szent Ireneus , Adv ersus haereses I. k . 10. f. 2. sz.: PG 7, 5511\ .
Roueni Hugo, Contra haer et tcos 3. k . 8. cs 9. f.: PL 192. 1296B 1297 D.

54) Hoylandl Gilbert , ln Cant ica, Sermo 21 5. sz .: PL 184, 113A . Vö. szent Agoston .
De duabu s ani mabus 15. I. 24. sz.: Bibl toth éque Augu st in ienn e 17. 114.

55) Pseudo.A goston , Sermo 242 4. sz .: PL 39. 2193. Nagy szent Gergel y, ln Evanqel ln.
Homil ia 38 11. sz.: PL 76. 1289B. Fulgent ius, Contra Fabia num 35. töredék : PL 65,
826·7. Vö. Origenes, ln Matthaeum 46. sorozat ; Klo st ermann kiad ása, 1933, 94;
st b.

56) Szent I reneus, Ad versus haereses 3. k . 4. r. 1. sz.; Sources chr étie nnes 34 (1952)
114.

57) lia lIa e. q. I , a. 9. ad 3um. Hale si Sándor Summ ája. hannadtk rész. 1. vlzsn ál öd ás .
2. értekezlet , 1. kérdés , 1. elm , 2. r. (De cxpos tuoue ar t icu lorurn symbo li apos
tolorum) : Ouaracch i kiadás 4, 1124. Gul ielmus Dur andus . Hat ionale 4. k , 25. I.
16. sz.: lyon i kiadás. 1672, 135.

58) Aquinói szent Tamás , Cate na sup er Matthaei evang elium . iljánlá levél IV. Orb án
pápához.

59) De civitate Dei lB . k . 54. r. 1. sz .; Bihl iot hcque Au nust in ienne 36. 686·688.

60) Jeru zsálemi szent Cir ill , Catéchése s. Vá. Saint Cyrill e dc J érusalern. Bouvet
kiadása, Soleil Levant . Namur, 1962, 11 8.

61] Ago ston . Sermo 216 7. sz.: PL 38, laBO. Vö. 8. sz.. uo . 1081: . Patc r Deus est .
mater Ecclesia " . Jeruzs álem i szent Cir il l , 18. katekézis 26. 1.; Bouvet, i. m . 443. I.

62) Am int . úgy látszik , Jungmann vé li : i. m . 148. I. [I sme rjük a kereszts égi hitvall ás
nak más hasonló szerkezetü formáit is : DS 2 3 4 21 22 60 62.1

63) B. Bott e, a Mélanges Joseph de Ghelli nck c. gyújteményben , I. k. 1B9·200.
P. Naut in, Je crols II l ' Esprlt-Salnt .. . , Cerf , 1947.
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64) Dc bapt ismo 6. I. 2. SZ. : Sources chré tiennes 35 (1952) 75. Vö. De pudi citia
21. I. 16. sz . és P. Refoulé fejtegetéseit , uo . 75, I.

65) Advers us haerese s 3. k. 24. f . 1. sz.; PG 7, 996B. VÖ, P. Naut in , i. m. 50. I.
66) Vö . P, Nautin , i. m. 45. I. [ Az Apos toli hagyomány ker eszt ségi kérdései : DS 10.1

67) J, A. Jungmann . i. m . 148. I,

68) VÖ, I. Orti z de Urbina , EI Simboio Niceno , Madrid , 1947. [ DS 125, Más csak a
Szenth érom s áqra szorl tkozó hitvall ás a ni ceai formula vonalában : DS 139.]

70) De symbolo ad catechume nos, Sermo 4 13. I. 13. sz.: Pl 40, 668. Vö . Sermo 2
13. I. 24. v . és Ser mo 3 12, 1.: Pl 40, 652 660. [DS 22]

71) . Et in Splritum Sanet um , . . In unam sanc tarn ca tho licarn et apos tolicam Eccl e
siam" . Ezután új más kifejezés köv etkezik: . Confi tem ur unum bap tisrna . .. ' .
Conci liorum oecumonicorurn decrota . Herd er , 1962, 20. [ DS 150. A közhaszn élat
ban l é v ő lat in fordi t ás nem fel el meg pontosan a görög szövegnek a következő

foga lmazással : . Et unam sanc ta rn . . . ". A mise Cr ed öl énak hivatalos magyar
lo rditása tehát hel yesebb en adja v is sza a görög szöveget, mint a lat in ford lt ás 
kérdés , hogy ezzel a kifej ezett szándékkal fordították-e így - v iszont e lü t P, de
Lubac cik kének egész a lapvető mondanival ójátó l : vö . 43. jegyzel.]

72) Rufinussza l nem ez a hel yzet : ő ügyesell ki tudta magya rázni mind a ké t form u-
lát : CCl 20, 171·112.

73) Explanatio symboli 6, sz.: CSEL 73 (1955) 8·9. (D S 13]

74) Il o lI ae, fl . l , a. 9, ad Sum.

75) III Sent., d . 25, q. l , a. 2, ad Sum. Torquemada útveszl szen t Tamásnak mind a
ké t maqya rázutát : Summa dc Eccleaia ( 1448) 1. k . 20. 1.: velencei k iadás, 1561,
23. lolio recte és verso.

76] Rationale 4. k . 25, I. 24·31. sz.

77) Sermo 27, ln dedícat tone: Pl 212, 707CD.

7B) Jeruzsálemí szent Cir i ll , 16. és 17. katekéz is . Az Egyház szen tsé gének kettős

arc ul atáról vö . G, Ma rtel et , Sainteté de 1' lOgl iso et vie rel ig leuse , Priére et VIe ,
Toul ouse , 1964, l . és 2. t.

79) I . m . 146. I.
BO) Ezt o kifejezést nehéz lef ordítani : egyé bként Ori genes t ől sz úrrnazlk . Vö. H, de

Lubac, Mé di ta tion sur I ' IOg lise , 1. kia dás, Aubier, 1953, 1!l7.: Hist oir e et Espr it ,
Aubier, 1950, 61-64,

81) Enchi ridi on 15. I. 56. sz.: J . Rivíér e kia dása, 202.

B2] Tractatus sanc ti Augusliní episcopi de symbolo, Ser mo 214: P. Verb raken kiadása:
Revue Bénédict ine 12 (1962) 2021 .

B3) Vö. P. Nautin , i. m . 17-20. I.
84) Ef 2, 21. Vö . Ágo ston , Sermo 216, de tempore : . In Eccle sia. in Iide, benedicímus

Dominum" .
(Fordíto tta : Nagy Ferenc)

29


