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1940-ben született, a
budapesti Hittudományi
Akadémián doktorátust

szerzett, majd
1973-75 között

patrisztikai
továbbképzésen vett
részt Strasbourgban.

1975-77 között a
Szegedi Hittudományi

Főiskolán morálist tanít,
majd 1977-tőI1985·ig

a Központi Szeminárium
spirituálisa.

1991-től a györi
egyházmegye püspöke.

1. Catéchisme
deI'Eglise

catholique 1992

2. La foichrétienne,
essai sur la structure du

Symbole des Ap6tres.
3. i. m.23.o.

A hitvallástól a
katekizmusig
Az egyház identitásának, önazonosságának tudata minden korban
meghatározta a hit átadásához és a misszióhoz való viszonyát. Kü
lönösen igaz ez a mai pluralista társadalmakban, mikor "új evange
lizációra" szólít fel bennünket II. János Pál pápa.

Gyakran tapasztaljuk, hogy hitükben kevésbé jártas emberek - a
hit magasabb szinten való megismerésére, sajnos keveseknek volt
lehetősége az elmúlt időszakban - könnyen összetévesztik az egy
házat más, evilági szervezetekkel, a keresztény hitet a különféle ideo
lógiákkal. A hit, a kinyilatkoztatás, az egyház igazi természetének fel
nem ismerése pedig könnyen vezethet eklekticizmushoz, akár a hit
tartalmát illetően, akár a hit átadásában, például a hitoktatásban.

Pedig nem mindegy, hogy az összefüggéstelennek tűnő vagy csak
lazán összefüggeni látszó hittények sokaságából mit tartunk fontosnak.
Valósannak a veszélye,hogy a kinyilatkoztatás és az arra válaszoló hit
szerves egysége, egész volta (kat-hólon), minden embert felszólító ab
szolút igénye sokak számára érthetetlen marad.

A Katolikus Egyház Katekizmusa (továbbiakban KEK) ezekre a
kihívásokra szeretne válaszolni. 1985-ben, a zsinat befejezésének
20. évfordulóján összehívott püspöki szinóduson fogalmazódott
meg a kérés, hogy "készítsék el a teljes katolikus tanítás katekiz
musát vagy kompendiumát, mind a hit, mind az erkölcs terü1etén,
ami majd hivatkozási szöveg lehet a különféle országokban
kiadandó katekizmusok számára".

A szinódus után kezdődött el ez a hatalmas munka, s ennek
gyümölcseként írta alá II. János Pál pápa 1992. október ll-én, a
II. Vatikáni zsinat megnyitásának harmincadik évfordulóján a
KEK-et elrendelő Fidei depositum kezdem apostoli konstitúcióját.

A KEK első fő része a katolikus hitet tárgyalja az úgynevezett
Apostoli Hitvallás alapján. Ennek az első fő résznek az alapján
szeretném megmutatni az ősegyházi hitvallásra épülő katekizmus
jelentőségétaz egyház önazonossága és hitének katolicitása szem
pontjából.

Henri de Lubac, a neves zsinati teológus, később bíboros, 1970
ben adta ki A keresztény hit, tanulmány az Apostoli Hitvallás szerkezetéről

című könyvét,2 amely Egy legenda történeti című fejezettel kezdődik.
A legenda szerint az Apostoli Hitvallást a Szentlélek sugalma

zására szétoszlásuk előestéjén fogalmazta meg Jeruzsálemben a
tizenkét apostol. így akarták biztosítani a maguk számára, hogy
ugyanazt a hitet hirdessék az egész világon mindenütt. Az Apos
toli Hitvallás elnevezés már szerepel a Szent Ambrus vezette Mi-
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4. Patrologia latina
16, 1125 B.

5.J.A.Jungmann:
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siecles
Ed.du Cerl.1962, 138.0.

6. Botta, S.C. 25és56

7. Sermo 240. 1 és2.
(P.L. 39, 2189) Idézve

de Lubac: Lm.,39.0.

J.A.Jungmann: Lm:
149.0. Idézve: de

Lubac: Lm.61.0.

9. Erasmus: Opera
omnia. Leyden

l. 10, col. 1539 c.
Idézve: deLubac: Lm.

67.0.

10. Apologia. 1.1.
cA.P.L. 21. 543

lánói zsinat atyáinak levelében, amelyet Siricius pápának írtak
39O-ben. Sőt a szövegböl az is kitűnik, hogy az elnevezés nem is
új keletű: "Hinni kell az Apostoli Hitvallásnak, amit a római egy
ház mindig sértetlenül őriz és szolgál.r"

Az elnevezést magyarázó legenda sem középkori eredetű, ha
nem az ősegyházig nyúlik vissza. 5 Ez a magyarázat a Credot 12
artikulusra osztja, melynek minden egyes artikulusát más-más
apostol fogalmazta meg.

Szent Ambrus például ezt írja: "Tehát ahogy tizenkét apostol
van, ugyanúgy tizenkét artikulus...,,6

Egy 6. századi, valószínűleg galliai prédikátor, akinek két - a
hitvallásról szóló - beszédét Szent Ágostonnak tulajdonították, a
jelenetet pünkösd ünnepére rögzítve így adta elő:

"A mennybemenetel utáni tizedik napon, a tanítványok össze
gyűltek a zsidóktól való félelemben. Akkor az Úr elküldte nekik
a megígért Vigasztalót. Mind fellelkesültek (...) és betelve minden
nyelv tudásával, megalkották a hitvallást. Péter mondja: Hiszek
egy Istenben, mindenható Atyában (...) András: és Jézus Krisztus
ban, az ő Fiában (...) stb. Tádé mondja: a test feltámadását... Má
tyás mondja: az örök életet...

Kipróbálva, mint arany a Szentlélek tüzében, az apostolok, akik
idáig méltatlannak tartották magukat, bátran távoztak, hogy hir
dessék az Evangéliumot minden teremtménynek, amint az Ur pa
rancsolta nekik,,7

E legendának tudható be, hogy a figyelem elterelődött a lé
nyegről, az Apostoli Hitvallás szentháromsági struktúrájáról.

Ez a tizenkettes felosztás ugyanis "nem felel meg a formula
eredeti felosztásának; ez egy későbbi és mesterkélt dolog, ami in
kább elhomályosí~a, mintsem megvilágítja az egyes mondatok
közti kapcsolatot."

A Credo ezzel a felosztással egyszeru katalógussá alakul át. Va
lójában azonban a Credo nem valamiféle lista, gyűjtemény vagy
katalógus, hanem organikus egész, ami tanításának a lényegéhez
tartozik.

A Credo a római egyház régi hitvallása, amit a keresztelésre
várók számára készítettek Struktúrája hármas, pontosabban
szentháromsági. Ahogy a 16. században Erazmus írta Luthernek
válaszolva: "A hitvallás három részre oszlik, a három isteni Sze
mély szerint.,,9

Rómában a 4. században a Credo rendszeres magyarázata a ka
tekumenek számára nagyböjt ötödik vasárnapján kezdődött a
"traditio symboli"-val, vagyis a Credo ünnepélyes átadásával a je
lölteknek Nagyszombat reggel utoljára még egyszer összegyűj

tötték őket, és e szertartás végén ott volt a "redditio symboli".
Közben minden nap oktatta őket egy diakónus. Rufinus szerint
"a hitvallás és a hit doktora".IO
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11. Credo és nem
credimus

12. Görögben:
piszteuno eisz

13. De Lubac: Lm.
168.0.

14. DeiVerbum 5.p.

15. DeiVerbum 5.p.
16. Jean Lacroix:

Histoire et mystére.
124.0.

17. De Lubac: Lm.
172.0.

A hitvallás "visszaadása", a redditio symboli nem volt egyéb,
mint a szentháromsági Credo felmondása. Ebből érthető, hogy "hi
szek"-et és nem "hiszünk"-öt használtak és használnak ma is.ll

A három isteni Személy említése az apostoli hitvallásban többet
jelent, mint a keresztény tanítás három fő pontját, ugyanis ez a
három pont egy egészen más rendbe tartozik, mint a többi, vagy
talán még pontosabban, ez a három pont összefogja magában az
összes többit, az egészet.

A latin Hiszekegyben háromszor ismétlődikaz "in" Eraepositio:
hiszek egy Istenben, Jézus Krisztusban, Szentlélekben. Ugyanak
kor a három isteni Személybe vetett hit miatt hisszük (tárgy
esetben!) például az egyházat, az örök életet, stb. Mivel hiszek a
Szentlélekben, azért hiszem el, hogy az egyház egy, szent, katoli
kus és apostoli.

A 15. században Chartreux-i Dénes elődei tanítását így foglalja
össze: "még a hitetlenek is hihetik, hogy van Isten (Deum esse) és
hihetnek is Istennek (credere Deo), miközben nincs valódi hitük,
legalábbis nem teljes, mert nem hisznek Istenben (in Deum). Ha
a hitünk nem egyszerűen"igaznak tartás", sőt ha lényegét tekint
ve más is, mégis magában foglal szükségszerűen egy »ígaznak
tartást« is.,,13

Hinni a szó bibliai értelmében csak személyben lehet. De nem
is akármilyen személyben. Ha a hit feltétel nélküli ráhagyatkozás,
bizalom, odaadás is, akkor világos, hogy csak az isteni személyek
ben: az Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben hihetünk. Ez a század
megtanított minket arra, hogy micsoda embertelenségekhez ve
zethet az, ha valaki feltétel nélkül ráhagyatkozik egy másik em
berre.

A II. Vatikáni zsinat a hitet a következőképpen határozza meg:
"A kinyilatkoztató Istennek »a hit engedelmességével« tartozunk.
Ezzel az ember szabadon Istenre bízza egész önmagát, értelmével
és akaratával teljesen meghódol a kinyilatkoztató Isten előtt, és
önként elfogadja a tőle adott kínyílatkoztatást.v'"

így hiszünk az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben, a Szenthá
romság egy Istenben, és "elfogadjuk a tőle adott kinyilatkoztatást".15

Ezáltal elkerüljük azt Ifa keresztényeket fenyegető veszélyt,
hogy megfeledkezünk a hit egységéről a hit-tárgyak sokfélesége
miatt".16

Ugyanakkor a hit nemcsak bizalom, odaadás, ráhagyatkozás,
hanem a kinyilatkoztatás szabad elfogadása is. Ezért mondja de
Lubac: "Hit és hit-tárgy, hit és vallás: e két fogalompár szorosan
kapcsolódik egymáshoz. Aki széfválasztja az egyiket, szétválasztja
ezáltal a másikat is. Mint ahogy a vallás nem élhet hit-tárgyak
nélkül, s hit-tárgyak sem állhatnak fönn vallás nélkül, úgy a hit
tárgyak és a vallás hasonlóképpen nélkülözhetetlenek a hit élete
számára.,,17

Az Apostoli Hitvallás szentháromsági struktúrája, amit a KEK
is követ, nem egyszerűen "ad libitum" formája a hit átadásának,
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18. Ratzinger: Eglise et
théologie. 1992.

141-142.0.

19. Ratzinger: Lm.
143.0.

20. Cathéchisme de
I'Eglise catholique

1992.6.0.
21. Cathéchisme de

I'Eglise catholique
1992.6.0.

hanem feltétele és garanciája annak a meggyőződésnek, hogy a
hit mint a kinyilatkoztatásra adott válasz, teljes egész, amelybe
szentségileg a keresztséggel lépünk be.

Ratzinger bíboros szerint: "Jóllehet a katekizmus mint könyv a
reformáció korában lett általánosan használatos, de a hit átadása
mint alapvető struktúra, amely a hit logikájából született, olyan
régi, mint a katekumenátus, vagyis maga az egyház. Küldetése
természetéből fakad, amiről nem mondhat le. A hit átadásával
mint alapvető struktúrával való szakítás azt eredményezte, hogy
a hit hirdetése töredékes lett. Tetszés szerint, önkényesen kérdé
sessé tették nemcsak a kifejtés módját, de egyes tartalmi részeit is.
Pedig ezek egy egészhez tartoznak, és attól elválasztva összefüg
géstelenek lesznek.,,18

Ugyancsak ő mutatott rá, hogy a katekizmus előbb említett hit
átadási módjának elutasítása mögött sokszor az áll, hogy "hiány
zik a bátorságunk úgy bemutatni a hitet, mint önmagában orga
nikus egészet, hanem csak egyes részeit, amelyek mintegy részle
tes antropológiai tapasztalatokról szóló kiválasztott reflexiókká
válnak/ ami valójában bizalmatlanság a teljesség iránt" .19

A hitvallás, mely Istennek szól, kifelé is manifesztálódik. így
lesz confesszió, mártírium, vagyis Isten melletti tanúságtétel, és
szimbólum, vagyis a keresztény egység összekötő kapcsa.

Az 1985-ös szinóduson azt kérték, hogy a leendő katekizmus
legyen "biblikus és liturgikus, fejezze ki a biztos tanítást, a keresz
tények mindennapi életére alkalmazva'C"

A Szentatya is úgy látta, hogy egy ilyen katekizmus "teljesen
megfelel az egyetemes egyház és a részegyházak valódi szük
ségleteinek".21

A KEK elkészült és megjelent. Reméljük, hamarosan magyarul
is. Azt várjuk tőle, hogy új támpontot nyújt majd hitbeli
önazonossagunk elmélyítéséhez, és bátorságot ad a misszióhoz.
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